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Περίληψη 
 

Η Διπλωματική Εργασία θα επεκταθεί σε εξέταση της λειτουργίας των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, και ειδικότερα θα ερευνηθεί το χρηματοδοτικό 

περιβάλλον τους, ως μοχλός προώθησης της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 Το μικρομεσαίο μέγεθος επιχειρήσεων κρίνεται σήμερα, δυνητικός παράγοντας 

της οικονομικής ανάπτυξης, αφού αποτελεί σημαντική πηγή θέσεων εργασίας, 

επιχειρηματικού δυναμισμού και καινοτομιών. Επιπρόσθετα, συμβάλλει 

αποφασιστικά στη βελτίωση του βιοτικού επίπέδου των πολιτών κάθε χώρας και κατά 

επέκταση συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων της. Ωστόσο, η 

Μικρομεσαία Επιχείρηση καλείται όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να διακριθεί μέσα 

σε ένα πολυσύνθετο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εντός, αυτών των πλαισίων, είναι 

σκόπιμο να αναλυθούν οι τρόποι χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 

που είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να γίνουν πράξη οι επιχειρηματικές ιδέες, 

καθώς και οι τυχόν περιορισμοί που υπάρχουν. 

 Από τα συμπεράσματα της εργασίας προκύπτει η αναγκαιότητα διαρκούς 

στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το πλέον 

ενεργητικό κομμάτι της οικονομίας κάθε χώρας, σύμφωνα με έρευνες τόσο εγχώριων 

όσο και διεθνών οργανισμών. Είναι σαφές, ότι λόγω του οικονομικού και πολιτικού 

κλίματος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία, δεν 

υπάρχει σημαντική εξέλιξη στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών 

χρηματοδότησης, ωστόσο, πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην εθνική 

οικονομική πολιτική κάθε χώρας, και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς της. 

Επιπλέον, χρειάζεται να συντελεστεί και πιο ουσιαστική αλλαγή στο προφίλ του 

Έλληνα επιχειρηματία, προκειμένου να συμβαδίσει με τις επιταγές μιας σύγχρονης 

ευρωπαϊκής επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να συμβεί, γιατί υπάρχει διαφορετική 

νοοτροπία στην εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αντικατοπτρίζεται 

στην περιορισμένη αντίληψη της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, στην 

αναποτελεσματική διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης λόγω ανεπαρκούς 

προγραμματισμού, και άλλα. 
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Abstract 
 

This paper entitled “Funding SMEs in the Greek Territory” was written as part of a 

dissertation project “Strategic Management Accounting and Financial Management”, 

of the “University of Macedonia”.  

 This issue discusses the tree most prevalent sources of financing SMEs traded in 

Greece, namely Leasing, Factoring and Venture Capital. 

 Specifically, the first chapter defines the SMEs, the types of small business with 

their characteristics, as well as the advantages and disadvantages. Here are strategies 

for success of SMEs based on academics’ – researchers’ options., and finally refer to 

the contribution of SMEs to market development, and the problems they face in 

today’s competitive environment. 

 The second chapter refers to the first source of funding to bank loans, which are 

the most common. Moreοver, it is referred to the species of bank lending, the 

categories it is distinct, the advantages and disadvantages, as well as how to ensure it. 

  In the third chapter there is a definition of the second source of finance for 

SMEs, Factoring, its main characteristics and its species. Additionally, indicate the 

purpose of Factoring, addressed the characteristics of firms that make use of 

Factoring, limitations exist, as well as their advantages and disadvantages. 

 In the fourth chapter references made to the third source of financing for 

SMEs, Venture Capital. Given the definition of Venture Capital, invested by these 

companies, what are the goals of the participating companies, the advantages and 

disadvantages, the duration of one investment Venture Capital, ways of investment, 

funding arrangements and funding methodology. Finally, there is a comparison of 

Venture Capital with other sources, indicate the way in which it spread to Greece, and 

refers to the legislative framework prevailing in the Greek market. 

 The fifth chapter refers to the source of funding for small businesses, Leasing. 

Specifically, given the definition of leasing as well as the categories and subcategories 

in which distinguished. Then, refer to the advantages and disadvantages as well, and 

the legislative framework prevailing in the Greek market. 

 Finally, the sixth chapter deals with the new investment law, which is in force 

since April 2012 and is a modification and extension of previous development laws 

that were in force until recently. Specifically, indicate the purpose of the Development 
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Act, the types of assistance provided to investment projects, the costs supported and 

the categories of general investment projects. 
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Εισαγωγή 
 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα της 

οικονομίας κάθε χώρας ανά τον κόσμο. Ως ανταγωνιστικότητα έχει επικρατήσει να 

νοείται η ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

της χώρας, αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της 

απασχόλησης και της διαρκούς αναβάθμισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας. Η 

έννοια της ανταγωνιστικότητας συνεπάγεται τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών 

ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδυτών, 

προκειμένου να επενδύσουν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην εθνική επικράτεια 

ή ακόμη και ενισχύσουν την εξωστρέφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

εφόσον αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας.  

 Η επιχειρηματικότητα, ως πολιτισμικό στοιχείο, και η έκφρασή της, δηλαδή, η 

δημιουργία επιχειρήσεων, αποτελεί έναν από τους κυριότερους συντελεστές 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερα 

καθοριστικός αναδεικνύεται ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των οποίων η 

ανάγκη διάκρισης ως ιδιαίτερη κατηγορία προέκυψε μετά τη μεγάλη και διαρκή 

οικονομική και βιομηχανική κρίση, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. ως τότε, οι 

μικρές επιχειρήσεις, αν και κάλυπταν ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής 

δραστηριότητας, έμεναν αγνοημένες μέσα στο κυρίαρχο πολιτικό ορίζοντα. Η 

κατάσταση διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής, όπου σε πολλές 

περιπτώσεις, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έδειξαν μία αναπάντεχη αντοχή και 

δυναμισμό, και συγκριτικά με τις μεγάλες επιχειρήσεις υπέφεραν λιγότερο. Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι η συγκράτηση της ανεργίας οφειλόταν στη ζωογόνο δραστηριότητα 

αυτών των μικρών επιχειρήσεων.  

 Πλέον, είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 

οι οποίες συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την 

απασχόληση, καθώς επίσης και στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή, 

δημιουργώντας έτσι, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη βελτίωση του βιοτικού 

επίπεδου των πολιτών της χώρας, και περαιτέρω την επίτευξη των εθνικών στόχων 

της για οικονομική ανάπτυξη. 

 Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να γίνουν 

πράξη οι επιχειρηματικές ιδέες. Ωστόσο, η έλλειψη χρηματοδότησης, και τα 

9 
 



οικονομικά προβλήματα με τη μορφή με τη μορφή πιστώσεων, είναι αυτά που 

απασχολούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Stiglitz and Weiss), και φαίνεται 

ότι επισκιάζουν και τα άλλα εμπόδια. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 

αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβασή 

τους σε εξωτερική χρηματοδότηση (Satta). Η ύπαρξη αυτών των δυσκολιών οδηγεί 

πολλές επιχειρήσεις να αναζητήσουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης, 

για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. 

 Αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραπάνω δεδομένων, επιλέχτηκε η 

ενασχόληση με το θέμα της χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην 

ελληνική επικράτεια, στα πλαίσια εκπόνησης της συγκεκριμένης διπλωματικής 

εργασίας, που διεξάγεται για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγική Διοικητική 

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Θεσσαλονίκης. Στόχος της έρευνα είναι να περιγραφούν τρεις σημαντικοί μηχανισμοί 

χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που προσφέρονται στην 

ελληνική αγορά και να αναδειχθεί ότι συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας αυτών. 

Η παρούσα εργασία εκτείνεται σε έξι κεφάλαια, όπου αναφέρονται αναλυτικά, οι 

τρεις μορφές χρηματοδότησης, ήτοι τραπεζικός δανεισμός, υπηρεσίες της 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), το κεφάλαιο επιχειρηματικών 

συμμετοχών (Venture Capital), χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), και ο 

αναπτυξιακός νόμος του 2012, στις οποίες μπορούν να προσφύγουν σήμερα οι 

νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών. 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της μικρομεσαίας 

επιχείρησης, οι τύποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα χαρακτηριστικά τους, 

όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Στη συνέχεια 

παρατίθενται στρατηγικές επιτυχίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση 

απόψεις ακαδημαϊκών – ερευνητών, και τέλος γίνεται αναφορά στη συμβολή των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της αγοράς, καθώς και των προβλημάτων 

που αυτές αντιμετωπίζουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην πρώτη πηγή χρηματοδότησης τον 

τραπεζικό δανεισμό, όπου είναι η πιο συνηθισμένη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται 

τα είδη του τραπεζικού δανεισμού, οι κατηγορίες στις οποίες αυτά διακρίνονται, τα 
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πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους,  όπως επίσης και οι τρόποι εξασφάλισης 

του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της δεύτερης πηγής χρηματοδότησης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

(Factoring), τα κύρια χαρακτηριστικά τους, και τα είδη τους. Επιπρόσθετα, 

αναφέρεται ο σκοπός του Factoring, που απευθύνεται, τα χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του Factoring, οι περιορισμοί που υπάρχουν, όπως 

επίσης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τρίτη πηγή χρηματοδότησης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture 

Capital). Δίνεται ο ορισμός του Venture Capital, που επενδύουν οι επιχειρήσεις 

αυτές, ποιοι είναι οι στόχοι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματά τους, η διάρκεια της επένδυσης ενός Venture Capital, τρόποι 

επένδυσης, μορφές χρηματοδότησης και μεθοδολογία χρηματοδότησης. Τέλος, 

γίνεται σύγκριση του  Venture Capital με άλλες πηγές χρηματοδότησης, αναφέρεται ο 

τρόπος με τον οποίο εξαπλώθηκε στην Ελλάδα, και το Νομοθετικό Πλαίσιο που 

επικρατεί στην Ελληνική Αγορά. 

  Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing). 

Αναλυτικότερα, δίνεται ο ορισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως επίσης και οι 

κατηγορίες και υποκατηγορίες στις οποίες διακρίνεται. Έπειτα, γίνεται λόγος για τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της, όπως επίσης, και το νομοθετικό πλαίσιο που 

επικρατεί στην ελληνική αγορά. 

Τέλος, το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στο νέο αναπτυξιακό νόμο που είναι σε 

ισχύ από τον Απρίλιο του 2012 και αποτελεί τροποποίηση και επέκταση 

προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που ήταν σε ισχύ μέχρι πρότινος. Συγκεκριμένα, 

αναφέρεται ο σκοπός του αναπτυξιακού νόμου, τα είδη των ενισχύσεων που 

παρέχονται στα επενδυτικά σχέδια, οι δαπάνες που ενισχύονται και οι κατηγορίες των 

γενικών επενδυτικών σχεδίων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 
1.1 Εισαγωγή        

                                                                                                                                                
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των εταιριών στις 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, και χαρακτηρίζονται ως «οι πραγματικοί 

γίγαντες» της Ευρωπαϊκής οικονομίας (Daskalakis, Psillaki). Στην Ευρωπαϊκή 

κοινότητα έχει γίνει κατανοητό ότι η αντιμετώπιση των πιεστικών οικονομικών 

προβλημάτων, όπως η ανεργία, μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με την ενθάρρυνση 

των τομέων υψηλής τεχνολογίας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που ισχυρίζονται ότι οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα αποτύχουν ή θα «καταβροχθιστούν» από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και επομένως, ασκούν πολύ μικρή επιρροή στην 

οικονομία. 

Στη χώρα μας, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων της αναπτυξιακής 

πολιτικής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται βασικός μοχλός ανάπτυξης για 

τη μείωση της ανεργίας, μέσω αύξησης της απασχόλησης, την αξιοπιστία των 

παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, την στήριξη του εμπορίου, και την ανάπτυξη 

της επαρχίας (Nader Ale Ebrahim et al., Mihail, Liargovas, Demirguc-Kunt).  

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να αναλυθεί ο ορισμός της 

Μικρομεσαίας Επιχείρησης, όπως έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. 

 

 

1.2 Ορισμός Μικρομεσαίας Επιχείρησης 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών επικρατούσε μία σύγχυση σχετικά με το 

πλαίσιο αναφοράς και λειτουργίας της Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Ενδεικτικό αυτής 

της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχε ένας σαφής 

ορισμός με αποτέλεσμα τα περισσότερα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

να χρησιμοποιούν πολλά και διαφορετικά κριτήρια για τον ορισμό, πολλά από τα 

οποία προέρχονταν από κανόνες που ίσχυαν για συγκεκριμένους τομείς. Η ανυπαρξία 
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ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας και ανάπτυξης μιας 

Μικρομεσαίας Επιχείρησης, καθώς και η ανυπαρξία μιας κοινής έννοιας τους τι είναι 

μια Μικρομεσαία Επιχείρηση, προκάλεσε ανομοιογενείς καταστάσεις και 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και 

σε κοινοτικό επίπεδο.   

Για αυτό το λόγο, τον Απρίλιο του 1996, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόφαση της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διατύπωσε ένα σαφή ορισμό για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθορίζοντας τα συγκεκριμένα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό τους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις κοινοτικές πολιτικές που 

εφαρμόζονται μέσα στην Κοινότητα και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτή η 

προσπάθεια θέσπισης ενός προτύπου αναφοράς, προκύπτει από το ότι σε μία ενιαία 

αγορά, χωρίς σύνορα, η μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις επιχειρήσεις πρέπει να 

βασίζεται σε μία δέσμη κανόνων, κυρίως όσον αφορά στους κοινοτικούς κανόνες για 

τις ενισχύσεις προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, διότι, η τήρηση από την 

Επιτροπή του ίδιου ορισμού θα ενισχύσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, ενώ μέχρι και την 31/12/2004 ο ορισμός βασιζόταν στη σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Απριλίου 1996, (Σύσταση 96/280/ΕΚ),  από την 

1/1/2005 ισχύει ο ανανεωμένος ορισμός που βασίστηκε στη σύσταση της Επιτροπής 

της 6ης Μαΐου 2003 (Σύσταση 2003/261/ΕΚ). Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν τις 

γενικές οικονομικές εξελίξεις από το 1996 και έπειτα, και τη μεγαλύτερη 

συνειδητοποίηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Ο νέος ορισμός προσαρμόζεται καλύτερα στις διάφορες κατηγορίες των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και συνεκτιμά καλύτερα στου διαφορετικούς τύπους 

σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων. Συμβάλλει στην προώθηση της 

καινοτομίας και διαμορφώνει εταιρικές σχέσεις, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ότι 

μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζονται πραγματικά υποστήριξη 

καλύπτονται από τα δημόσια προγράμματα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η κατηγορία των 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που 

απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα εργαζομένους και των οποίων ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ. Πιο 

συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως μικρή 

επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από πενήντα 
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εργαζομένους, και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Ως πολύ μικρή 

επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους 

και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της δεν 

υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ. 

Ο ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι 

δεσμευτικός παρά μόνο όσον αφορά ορισμένους τομείς, όπως οι κρατικές ενισχύσεις, 

η χρηματοδότηση μέσω Διαρθρωτικών Ταμείων ή τα Κοινοτικά Προγράμματα, και 

ιδιαίτερα το πρόγραμμα για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Στην 

πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολος ο ορισμός της, ιδιαίτερα αν προσπαθήσει 

κανείς να την προσδιορίσει κάνοντας σύγκριση μεταξύ διαφόρων χωρών, καθώς, 

διαφορετικό είναι το φάσμα του μεγέθους των επιχειρήσεων στην Ιαπωνία, 

διαφορετικό στη Γερμανία, και πολύ διαφορετικό στην Ελλάδα. Έτσι, στις ΗΠΑ 

μικρομεσαία θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 500 

εργαζομένους, στην Ιαπωνία λιγότερους από τριακόσιους, στη Γερμανία, Γαλλία και 

Ιταλία λιγότερους από διακόσιους, και στην Αυστραλία λιγότερους από πενήντα 

εργαζομένους. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΜΜΕΧ (ελληνικός οργανισμός που ενισχύει 

τις νέες επιχειρήσεις), θεωρούνται ως Μικρομεσαίες όσες επιχειρήσεις απασχολούν 

μέχρι εκατό άτομα προσωπικό. Η Μικρομεσαία Επιχείρηση στην Ελλάδα είναι μία 

οικογενειακή επιχείρηση της οποίας η διοίκηση ταυτίζεται με την κυριότητα και η 

διαχείριση διασφαλίζεται από τον επιχειρηματία. Η Τράπεζα της Ελλάδος, για λόγους 

χρηματοδότησης από το ειδικό κεφάλαιο της Ν.Ε. 197/11/78 χαρακτηρίζει ως 

μεταποιητική Μικρομεσαία Επιχείρηση την επιχείρηση που το ανώτατο ύψος του 

μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας δεν υπερβαίνει τα δυόμισι 

εκατομμύρια ευρώ. 

Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αφού οι 

επιχειρήσεις με λιγότερα από εκατό άτομα προσωπικό αποτελούν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναμικού 

του δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Σημαντικότατη είναι η θέση των μικρών 

επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν μέχρι και δέκα άτομα προσωπικό, καθόσον 

αποτελούν το 96,3% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία 

του ΕΟΜΜΕΧ. 
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Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Προσφέρουν θέσεις απασχόλησης, καλλιεργούν το επιχειρηματικό 

πνεύμα και την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας και της 

απασχόλησης. Απαρτίζουν την «ραχοκοκαλιά» (Liargovas) και τον συνδετικό κρίκο 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, διαδραματίζουν δε εξαιρετικά σημαντικό 

ρόλο στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων και την περιφερειακή 

ανάπτυξη.  

Πολλές μικροοικονομικές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη σημαντικότητα των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση, και 

την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ τους (Snodgrass and Biggs, Beck et al.). Την 

τελευταία δεκαετία αναγνωρίζεται διεθνώς ο σημαντικός αυτός ρόλος που 

διαδραματίζουν όχι μόνο σε οικονομικό, αλλά και σε κοινωνικό και πολιτισμικό 

επίπεδο. Η σημασία τους για ολόκληρη της κοινωνία είναι πολύτιμη και η 

συνεισφορά τους αναντικατάστατη. 

 

 

1.3 Τύποι Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 
Ο ορισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων διακρίνει τρεις τύπους επιχειρήσεων, 

την αυτόνομη, τη συνεργαζόμενη και τη συνδεδεμένη επιχείρηση. Η διάκριση αυτή 

γίνεται συναρτήσει του τύπου της σχέσης που αυτές διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις 

όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα άσκησης 

κυρίαρχης επιλογής. 

 

 

1.3.1 Αυτόνομη Επιχείρηση 

 

Είναι η πλέον συχνή περίπτωση. Πρόκειται για όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανήκουν 

σε κανέναν από τους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση είναι 

αυτόνομη όταν: 

• δεν διαθέτει συμμετοχή 25% ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση, 
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• δεν κατέχεται άμεσα κατά 25% ή περισσότερο από άλλη επιχείρηση ή 

δημόσιο οργανισμό ή από κοινού από περισσότερες επιχειρήσεις συνδεόμενες 

μεταξύ τους από δημόσιους οργανισμούς, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, 

• δεν συντάσσει παγιωμένους λογαριασμούς και δεν περιέχεται στους 

λογαριασμούς μιας επιχείρησης, η οποία συντάσσει παγιωμένους 

λογαριασμούς και δεν είναι κατά συνέπεια μία συνδεδεμένη επιχείρηση. 

Μία επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται ως αυτόνομη εάν το όριο του 

25% καλυφθεί ή ξεπεραστεί, όταν πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες 

επενδυτών: 

• δημόσιες εταιρίες συμμετοχών, εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου, 

«business angels» που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε επιχειρήσεις με 

διαπραγματευόμενες στο χρηματιστήριο, εφόσον το σύνολο των καλούμενων 

«business angels» επενδύσεων στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ένα 

εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, 

• πανεπιστημιακά ή ερευνητικά κέντρα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 

• θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων ταμείων περιφερειακής 

ανάπτυξης, 

• αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό κάτω των δέκα 

εκατομμυρίων ευρώ και αριθμούσες κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων. 

 

1.3.1.1 Συνεργαζόμενη Επιχείρηση 

 

Αυτός ο τύπος καθορίζει την κατάσταση επιχειρήσεων οι οποίες δημιουργούν 

σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς η μία 

να μπορεί να ασκεί άμεσο ή έμμεσο ουσιαστικό ρόλο στην άλλη. Συνεταιρισμένες 

είναι οι εταιρίες που δεν είναι αυτόνομες, αλλά ούτε συνδέονται μεταξύ τους. Μία 

επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη επιχείρηση όταν: 

• κατέχει συμμετοχή μεταξύ 25% και 50% σε αυτήν, 

• αυτή  η άλλη επιχείρηση έχει συμμετοχή μεταξύ 25% και κάτω του 50% στην 

αιτούσα επιχείρηση, 

• η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει παγιωμένους λογαριασμούς στους 

οποίους να περιλαμβάνεται η εν λόγω άλλη επιχείρηση και δεν 
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περιλαμβάνεται μέσω παγίωσης στους λογαριασμούς εκείνης ή μιας 

επιχείρησης που συνδέονται με αυτή την τελευταία. 

 

 

1.3.1.2 Συνδεδεμένη Επιχείρηση 

 

Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων που αποτελούν 

μέρος μιας ομάδας, μέσω του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του 

κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, ή μέσω της εξουσίας άσκησης κυρίαρχης 

επιρροής σε μία επιχείρηση. Πρόκειται για σπανιότερες περιπτώσεις επιχειρήσεων. 

Μία επιχείρηση γνωρίζει κατά γενικό κανόνα κατά τρόπο άμεσο τι οφείλει, δυνάμει 

της εν λόγω οδηγίας να καταρτίσει παγιωμένους λογαριασμούς ή ότι περιλαμβάνεται 

μέσω παγίωσης στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης, η οποία οφείλει να καταρτίζει 

τέτοιους ενοποιημένους ισολογισμούς.  

 

 

1.4  Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 
1.4.1 Πλεονεκτήματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αναμφισβήτητα συνεισφέρουν στην εθνική 

οικονομική ευημερία, παράγοντας ένα ουσιώδες μέρος των προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφομοίωση της 

τεχνολογίας και καινοτομίας, προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, 

προσωπικές πελατειακές σχέσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και απασχόληση 

απομονωμένων περιοχών είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα έναντι των μεγάλων 

επιχειρήσεων.  

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εντοπίζουν 

διάφοροι μελετητές – ερευνητές μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

1. Δημιουργούν πολλές εργασιακές ευκαιρίες, απαραίτητες σε έναν συνεχώς 

αυξανόμενο πληθυσμό και οικονομία. Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δημιουργούν την «μερίδα του λέοντος» όσον αφορά 

τις νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεχώς μειώνουν τον 
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αριθμό των υπαλλήλων τους. Οι θέσεις αυτές προέρχονται από τη δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων και από την επέκταση που επακολουθεί. 

2. Επιδίδονται σε καινοτομίες. Πολλά από τα προϊόντα που παράγονται από τις 

μεγάλες εταιρίες προέρχονται από ανεξάρτητους επαγγελματίες και μικρούς 

οργανισμούς. Παραδείγματα προϊόντων είναι τα φωτοτυπικά μηχανήματα, το 

φερμουάρ, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων αυτοκινήτου, το στυλό διαρκείας, το 

έγχρωμο φιλμ και πολλά άλλα. 

3. Ενισχύουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι 

πιο ειδικές για την εκτέλεση ενός συνόλου δραστηριοτήτων τις οποίες αδυνατούν 

να διεκπεραιώσουν οι μεγάλες. Δύο λειτουργίες τις οποίες μπορούν να 

επιτελέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι: 

• Η συνάρτηση κατανομής: όταν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συνδέουν 

τους παραγωγούς με τους πελάτες, για παράδειγμα εταιρίες χονδρικής και 

λιανικής πώλησης. 

• Η συνάρτηση προμήθειας: όταν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ενεργούν 

ως προμηθευτές και ως υπεργολάβοι. 

4. Παρουσιάζουν ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, καθώς έχουν 

αυξημένο αίσθημα ατομικής πρωτοβουλίας και ευθύνης, και γρήγορη 

προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες με μικρότερο κόστος. Σε μία 

Μικρομεσαία Επιχείρηση υπάρχει συνήθως ένα επίπεδο διοικητικής ιεραρχίας, 

δηλαδή μεταξύ του ιδιοκτήτη – manager και των εργαζομένων δεν 

παρεμβάλλονται άλλα όργανα ή άτομα υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων. Το 

γεγονός αυτό, από τη μία αυξάνει την ταχύτητα της λήψης αποφάσεων, 

παράγοντας που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός όταν πρόκειται για 

την επίλυση προβλημάτων όπου ο χρόνος παίζει σημαντικό ρόλο και από την 

άλλη οι γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας Μικρομεσαίας Επιχείρηση 

γίνονται σύντομες και άμεσες.   

5. Δημιουργούν προσωπικές σχέσεις και γνωριμία με την πελατεία και εξυπηρετούν 

ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Ο επιχειρηματίας επικοινωνεί άμεσα με το 

καταναλωτικό κοινό το οποίο γνωρίζει προσωπικά. Καλύπτει άμεσα τις ανάγκες 

του κοινού και ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις και τις συνήθειές του, καθώς τα 

προϊόντα που παράγουν συνήθως οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες 

που προσφέρουν, καλύπτουν τις ανάγκες μικρού και γνωστού καταναλωτικού 
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κοινού. Πολλές δημοσκοπήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

έχουν δείξει ότι η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που προσλαμβάνει 

προσωπικό χαρακτήρα, τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης από μέρους των πελατών. 

6. Τα κέρδη της επιχείρησης αποτελούν την χρηματική ανταμοιβή του 

επιχειρηματία, γεγονός που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για τη 

συμμετοχή σε ιδιωτικά επιχειρηματικά κίνητρα (ventures). 

7. Σε πολλές περιπτώσεις οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις φορολογούνται με 

μικρότερους συντελεστές, αντιμετωπίζουν λιγότερα νομοθετικά προβλήματα, και 

γενικότερα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο ως προς την ίδρυσή τους, όσο και 

ως προς τη λειτουργία τους. 

8. Έχουν την ευχέρεια της εκμετάλλευσης τοπικών πόρων. 

9. Εξειδικεύονται, τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερη επιτυχία στην 

μικροηλεκτρονική – πληροφορική. 

 

 

1.4.2 Μειονεκτήματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 

Από την άλλη πλευρά οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με 

διάφορα προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από την επιχειρηματική ιδέα 

μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας τους. Προβλήματα δημιουργούνται λόγω της 

ταύτισης της περιουσίας του ιδιοκτήτη με αυτή της επιχείρησης και της χαμηλής 

ικανότητας αυτοχρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλές 

επιχειρήσεις πάσχουν από έλλειψη προγραμματισμού, οργάνωσης, σχεδιασμού νέων 

προϊόντων και χρήσης νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 

δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο 

από πολυνομία, γραφειοκρατία, υψηλό κόστος χρήματος και απουσία παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την αξιοποίηση των κοινοτικών και 

άλλων κονδυλίων. 

Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων: 

1. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, που δεν ευνοεί τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας και τις καθιστά λιγότερο αποδοτικές και ανταγωνιστικές, και κατά 

συνέπεια περισσότερο ευάλωτες στις συχνές μεταβολές της αγοράς. 
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2. Η προμήθεια πρώτων υλών σε μικρές ποσότητες με υψηλό κόστος και όχι 

πάντοτε ικανοποιητικής ποιότητας, έχοντας έτσι μικρή παραγωγική ικανότητα και 

αδυναμία κάλυψης συνήθως μεγάλων παραγγελιών εξωτερικού. 

3. Έλλειψη σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού ή μη βελτιστοποίηση του 

υπάρχοντος και υποαπασχόληση των παγίων εγκαταστάσεών τους, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζουν έλλειψη επαρκών κεφαλαίων και σοβαρές δυσχέρειες 

προσαρμογής σε μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

4. Υποτυπώδη εμπορική οργάνωση, καθώς υφίσταται αδυναμία έρευνας και 

ανάπτυξης. Μη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παραγωγής, οργάνωσης και 

διοίκησης και πρόσβαση σε πηγές καινοτομιών. 

5. Περιορισμένη αντίληψη, ιδιαίτερα στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 

της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και έλλειψη 

προσαρμογής μέσω στρατηγικών σχεδίων στις ολοένα μεταβαλλόμενες εξελίξεις 

του περιβάλλοντος. 

6. Έλλειψη δικτύων πληροφόρησης σχετικά με τη διάδοση της τεχνογνωσίας και 

των επιχειρηματικών δεδομένων, όπως συνθήκες αγοράς και συμπεριφορά 

καταναλωτών. 

7. Χαλαρή σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού συστήματος στις ανάγκες 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

8. Μικρή οικονομική επιφάνεια, χαμηλό επίπεδο και μικρός αριθμός εξειδικευμένων 

στελεχών, περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξη 

συστημάτων management. 

9. Ανεπαρκής χρηματοδότησης στα αρχικά στάδια μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης, 

όπου ο κίνδυνος για τον επενδυτή είναι εξαιρετικά υψηλός και το κόστος 

εκτίμησης και παρακολούθησης της επένδυσης εξαιρετικά υψηλό. Επίσης, 

ελλιπής πληροφόρηση προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από τις τράπεζες, για 

τις διαφορετικές δυνατότητες δανεισμού και ευρύτερα για τις δυνατότητες 

άντλησης κεφαλαίων από τους κοινοτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 

10. Εμφανίζουν μεγάλη «νηπιακή θνησιμότητα», γεγονός που αποτελεί και το 

κυριότερο μειονέκτημα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ο κυριότερος λόγος 

για το φαινόμενο αυτό είναι η μεγάλη ευκολία εισόδου  και το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν προϋποθέσεις απαγορευτικές για την ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης. 

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, αποδεικνύεται ότι η ελευθερία εισόδου στον 

τομέα αυτό δεν σημαίνει μόνο ελευθερία επιτυχίας, αλλά και αποτυχίας. Κύριος 
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υπαίτιος των αποτυχιών αυτών είναι η κακή διοίκηση, με πιο συχνές αιτίες τα 

υψηλά λειτουργικά έξοδα, τους κακοπληρωτές πελάτες, την κακή επιλογή 

τοποθεσίας, διάφορες ανταγωνιστικές δυνάμεις, δυσκολίες και προβλήματα με 

αποθέματα και υπερβολικά μεγάλο ποσοστό παγίων ενεργητικών. 

 

 

1.5  Στρατηγικές Επιτυχίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 
Η επιχειρησιακή βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης 

χαρακτηρίζονται από «στρατηγικές επιτυχίας». Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη είναι 

ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις επιλογές των managers. Συγκεκριμένα, έρευνα 

δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης αυξάνονται 

ακολουθώντας μία διαφορετική στρατηγική (Kuhn, Porter). Πολλές Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις στηρίζονται σε λίγους βασικούς πελάτες, έχουν να αντιμετωπίσουν 

περιορισμένο αριθμό ανταγωνιστών, και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε ποιοτικούς 

ανταγωνιστικούς παράγοντες, όπως η εξατομικευμένη υπηρεσία, και λιγότερο στο 

κόστος και στην τιμή των παραγόντων (Cambridge Small Business Research Centre).  

Νέες επιχειρήσεις που ακολουθούν ήδη εφαρμοσμένες στρατηγικές, εμφανίζονται 

λιγότερο αποδοτικές από τις νέες επιχειρήσεις που επιδιώκουν διαφοροποιημένες 

στρατηγικές (Sandberg). Ο μοναδικός παράγοντας που διαμορφώνει τη στρατηγική 

διαφοροποίησης και επιδιώκει Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεγάλης ανάπτυξης είναι 

η καινοτομία (Buzzell and Gale, Cavanagh and Clifford, Hambrick et al, Scherer). 

Επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο καινοτόμες, ή τεχνολογικά πιο εξελιγμένες, τείνουν 

να αναπτύσσονται γρηγορότερα (Boeker, Phillips and Kirchhoff).  

 Οι Smallbone et al αναφέρουν ότι η ικανότητα να ανταποκρίνεται μια μικρή 

επιχείρηση στις αλλαγές στης αγοράς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη της. Ο Kuhn κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευελιξία είναι μία σημαντική 

στρατηγική επιτυχία για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Αυτή η ευελιξία του να 

έχει την ικανότητα μία επιχείρηση να αλλάζει θέσεις στην αγορά , αντανακλά την 

τάση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων να συμμετέχουν στις εξαγωγές ή στις 

εξαγωγικές αγορές. Αν και η βιβλιογραφία για τις μικρές επιχειρήσεις αναφέρει ότι οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν εξάγουν, στατιστικές έχουν αποδείξει ότι οι εξαγωγές 

μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα υψηλής ανάπτυξης για τις 
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Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Storey, Kinsella et al, Cambridge Small Business 

Research Centre). 

 Έρευνες έχουν δείξει ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης ανάπτυξης χαρακτηρίζονται 

από την τάση να επενδύουν στο μέλλον σε έξοδα όπως το marketing, την κατασκευή 

δικτύων διανομής, την έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα των 

προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητάς τους μέσω νέων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Anderson and Zeithman, Hambrick, Buzzel and 

Wiersma). Οι Buzzel and Wiersma αναφέρουν ότι οι στρατηγικοί παράγοντες που 

οδηγούν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, σχετίζονται με το ρυθμό ανάπτυξης της 

αγοράς, περιλαμβανομένου την αύξηση της δραστηριότητας νέων προϊόντων, την 

αύξηση σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων και την αύξηση της προώθησης 

των πωλήσεων. Οι Buzzell and Gale κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτοί που 

κέρδισαν μεγάλο μερίδιο, ουσιαστικά βελτίωσαν την ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών που παρείχαν, και διατήρησαν ή αύξησαν όλες τις κατηγορίες των εξόδων 

marketing με ρυθμό μεγαλύτερο του ρυθμού αύξησης της εξυπηρετούμενης αγοράς. 

Επίσης, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι εταιρίες υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού 

χαρακτηρίζονται από μία σειρά ανταγωνιστικών επινοήσεων, όπως η ποιότητα των 

προϊόντων, η πριμοδότηση των τιμών και η εισαγωγή νέων προϊόντων (Buzzel and 

Gale, Day, Anderson and Zeithmal, Hambrick et al.). 

 Οι εταιρίες υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού αυξάνονται με την βελτίωση 

των ισχυρά υφιστάμενων δυνατών σημείων τους και δίνοντας έμφαση στην εταιρική 

συγγένεια (Rumelt, Woodward, Channon). Οι επιχειρήσεις που διαφοροποιούνται, 

αλλά περιορίζουν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους σε μία συγκεκριμένη 

ικανότητα ή δεξιότητα, εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό κερδοφορίας και ανάπτυξης, 

σε σχέση με τις επιχειρήσεις που διαφοροποιούνται σε διαφορετικές «άσχετες» 

περιοχές (Rumelt, Channon). 

  

 

1.6  Συμβολή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ανάπτυξη της 

Αγοράς  

 
Το ειδικό βάρος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία είναι 

ιδιαίτερα υψηλό, και στην επιτυχή τους συμπεριφορά στηρίζεται η ανάπτυξη. Οι 
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επιχειρηματίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας και τα επιτεύγματά 

τους προσφέρουν στην κοινωνία πλούτο, θέσεις εργασίας και στους καταναλωτές 

ποικιλία επιλογών. Ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες προσδοκίες της κοινής 

γνώμης όσον αφορά τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην 

κοινωνία και στο περιβάλλον, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις υιοθέτησαν στρατηγικές 

για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που συνεπάγεται την προαιρετική ενσωμάτωση 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στην επιχειρηματική πρακτική και 

συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον 

ότι η υπεύθυνη επιχειρηματική στάση συμβάλλει στην επιχειρηματική επιτυχία. Οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις επιδεικνύουν υπεύθυνο επιχειρηματικό πνεύμα με έναν 

πιο άτυπο τρόπο, αλλά ωστόσο, αποτελούν τον κεντρικό ιστό για πολλές κοινωνίες. 

 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη δημιουργία απασχόλησης  και στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται εύκολα 

στις συνθήκες της αγοράς (Mihail). Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν ένα 

εθνικό κεφάλαιο και μέσω αυτών μπορούν να αυξηθούν ουσιαστικά οι αναπτυξιακοί 

ρυθμοί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η ελληνική οικονομία 

χαρακτηρίζεται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της. Το σημερινό ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον επιτάσσει 

επιθετικές πολιτικές από τα κράτη και από τις ίδιες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Κρίσιμοι παράγοντες στην κατεύθυνση αυτή είναι η δημιουργία, οι συνεργίες και οι 

οικονομίες κλίμακος, το μέγεθος της επιχείρησης , αλλά και η διοίκηση, η ταχύτητα 

αντίδρασης και προσαρμογής στις απαιτήσεις των αγορών, το επιτυχημένο marketing, 

η ύπαρξη αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 

Αυτό σημαίνει ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τις μεγάλες, που αν τα εκμεταλλευτούν κατάλληλα θα έχουν θεαματικά 

αποτελέσματα. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν πιο εύκολα να στοχεύσουν 

σε target groups (ομάδα πελατών τους), και να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες 

στον πελάτη. 

 Είναι γεγονός ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλες τις χώρες του 

κόσμου αποτελούν συστατικό στοιχείο της δομής των εθνικών οικονομιών και 

κοινωνιών. Συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, 

την απασχόληση, καθώς επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. 

Ακόμη, λειτουργούν ως πρότυπα νέων επιχειρήσεων, καινοτόμων ιδεών και 
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εφαρμογών, ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, εξυπηρέτησης τοπικών αναγκών, 

χωροταξικής κατανομής θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος.  

 

 

1.7  Προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Σύγχρονο 

Ανταγωνιστικό Περιβάλλον 

 
Τα προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχουν τη ρίζα τους στο κοινοτικό, 

πολιτικό και οικονομικό καθεστώς που μαστίζει την ελληνική οικονομία τα τελευταία 

χρόνια, καθώς και στην κουλτούρα του Έλληνα μικρομεσαίου επιχειρηματία. Το 

ελληνικό μοντέλο με την έλλειψη οργάνωσης, στελεχών και τεχνολογίας έχουν 

δημιουργήσει το σημερινό καθεστώς. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι έλληνες 

επιχειρηματίες, βιοτέχνες και έμποροι μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία: 

διαφθορά, φορολογική πολιτική, το Κράτος, έλλειψη στελεχών και η «Ελληνική 

κουλτούρα». 

  Η διαφθορά δεν είναι κάτι που δημιουργείται ή καταπολεμάται με ευκολία σε 

μικρό χρονικό διάστημα. Αποτελεί μέρος της Ελληνικής πολιτικής κι επιχειρηματικής 

κουλτούρας από παλιά. Η διαφθορά προωθεί το χειρότερο είδος ανταγωνισμού. Τις 

περισσότερες φορές κέρδος έχει ο πιο διεφθαρμένος κι όχι ο καλύτερος με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά το κόστος παροχής υπηρεσιών, αγαθών, 

φαρμάκων. Το κακό που προκαλεί η διαφθορά στην ηθική, κοινωνική και οικονομική 

υπόσταση της χώρας μας είναι ανυπολόγιστο. Δημιουργεί άσχημα πρότυπα και 

επιβραβεύει την δολοπλοκία υπονομεύοντας την καινοτομία και τον υγιή 

ανταγωνισμό που προάγει την πρόοδο και την οικονομική και κοινωνική ευρωστία. 

Ένα διεφθαρμένο περιβάλλον απομακρύνει ξένους επενδυτές οι οποίοι δεν θέλουν νε 

μπλέξουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης εάν 

δεν δωροδοκήσουν ή δεν κάνουν προσωπικές γνωριμίες με το περιβάλλον. Επιπλέον, 

ένα θολό περιβάλλον προσελκύει εταιρίες κι επενδυτές με αρνητικές διαθέσεις, οι 

οποίοι κινούνται συνήθως στα όρια της παρανομίας. 

Η φορολογική πολιτική και το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, κάνει σχεδόν 

αδύνατη την επιβίωση μιας καθόλα νόμιμης Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Το 

περιθώριο κέρδους που αφήνει η τρέχουσα φορολογική πολιτική είναι πραγματικά 
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μηδαμινό, έως ανύπαρκτο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. «Έκτακτοι» φόροι κι 

αλλαγές της φορολογικής πολιτικής κάθε χρόνο, δε βοηθούν στη δημιουργία 

σταθερής οικονομίας. Δυσχεραίνουν, δραματικά πολλές φορές, την ανάπτυξη των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες καταφεύγουν στην παρανομία, όχι για να 

κερδίσουν υπέρογκα κέρδη, αλλά απλά για να επιβιώσουν. 

 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα στην εύρεση ικανών 

στελεχών, διότι δεν είναι σε θέση να ρισκάρουν υψηλόμισθους μη παραγωγικούς 

υπαλλήλους. Σε μία υγιή οικονομία, η θέση στον ιδιωτικό τομέα θα έπρεπε να 

αμείβεται ανάλογα. Δυστυχώς, όμως, στον ιδιωτικό τομέα την αξία του εργαζομένου, 

του στελέχους και των υπολοίπων, την καθορίζει η αγορά, που κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες ανταγωνισμού, είναι αμείλικτα δίκαιη. 

 Τέλος, η «Ελληνική κουλτούρα» αναφέρεται στην ανυπαρξία της οργάνωσης και 

σωστής διοίκησης μιας επιχείρησης. Το πρώτο πράγμα που είναι πασιφανές στις 

περισσότερες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι η χρήση παλιάς τεχνολογίας. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν πολλοί είναι απαρχαιωμένα, ενώ κάνουν κακή ή 

ελάχιστη χρήση του διαδικτύου το οποίο, πλέον, είναι σε θέση να λύσει πολλά 

προβλήματα επικοινωνίας (skype, e-mails). Η έλλειψη πολιτικής είναι επίσης 

εμφανής. Η πολιτική της εταιρίας διαμορφώνεται με βάση τον χαρακτήρα του 

επιχειρηματία, της συνήθειες και την εμπειρία που έχει ο ίδιος. Όταν χαράσσεται μία 

πολιτική χωρίς την ανάλογη έρευνα, είναι λογικό κάποια στιγμή να δημιουργηθεί 

πρόβλημα. Σπάνια σε μία Μικρομεσαία Επιχείρηση υπάρχει αντικειμενική 

αξιολόγηση των εργαζομένων η οποία να οδηγεί σε άμεση λήψη αποφάσεων προς 

όφελος της εταιρίας. Οι προσωπικές σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται ανάμεσα στη 

διοίκηση και το προσωπικό θολώνουν το τοπίο κι ο επιχειρηματίας αρχίζει να 

σκέφτεται ανθρωποκεντρικά. Ένας άλλος τομέας του οποίου γίνεται ελάχιστη χρήση 

στις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων. Ένας 

εξωτερικός σύμβουλος ο οποίος πιέζει τον επιχειρηματία για αποτέλεσμα, είναι 

ζωτικής σημασίας για την υγιή ανάπτυξη μιας οποιαδήποτε επιχείρησης. Οι ελληνικές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με την νοοτροπία του παρελθόντος δεν εμπιστεύονται 

εξωτερικούς συμβούλους, ειδικότερα οι επιχειρηματίες που ξεκίνησαν μόνοι τους και 

δεν έχουν συνηθίσει στον έλεγχο. 

Ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και μία αξιοκρατική βαθμολόγηση κι 

επιβράβευση των υπαλλήλων είναι σημαντική για τη δημιουργία στελεχών, εκ των 

έσω. Σπάνια γίνεται κάτι τέτοιο, σπάνια υπάρχει βαθμολόγηση απόδοσης, οικονομική 
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και ηθική επιβράβευση του υπαλλήλου, έτσι ώστε, φυσιολογικά να προαχθεί σε 

στέλεχος. 

Η μεγαλύτερη μάστιγα και τη βασικότερη πηγή αβεβαιότητας για τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελεί η γραφειοκρατία (Παπανδρόπουλος). Η 

Ελλάδα, όπως προκύπτει από μελέτη που εκπόνησαν οι υπηρεσίες της Ένωσης, 

κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών – μελών της Ένωσης από 

κοινού με τις Δημοκρατίες της Βαλτικής. Με μέσο όρο το 3,5% για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το κόστος της γραφειοκρατίας για την Ελλάδα αποτιμάται στο 6,8% του 

ΑΕΠ. Άλλες είναι το πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο και οι συνεχείς αλλαγές 

εφαρμοζόμενης πολιτικής (πολυνομία), το υψηλό κόστος χρήματος και η αδυναμία 

πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση, η έλλειψη διοικητικών 

γνώσεων και στοιχειώδους επιχειρηματικού σχεδίου και προγραμματισμού, η 

αδυναμία παρακολούθησης των εξελίξεων της αγοράς και η απουσία παροχής 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης για την αξιοποίηση κοινοτικών και 

άλλων κονδυλίων. 

Ένα μεγάλο ποσοστό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα management, που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον 

έλεγχο, την πληροφόρηση και γενικότερα την οργάνωση των παραγωγικών, 

εμπορικών, χρηματοοικονομικών και λοιπών δραστηριοτήτων τους. Η ανάγκη για 

μεθοδική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αν και επισημαίνεται πολύ συχνά, 

δε φαίνεται να έχει καλυφθεί, ενώ όσες προσπάθειες γίνονται αποδίδουν μάλλον 

περιορισμένα αποτελέσματα. 

Σε όλη την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα σε χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια στην υιοθέτηση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του λεγόμενου «ψηφιακού 

χάσματος». Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και που 

πρέπει να εξαλειφθούν είναι: 

• Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποδέχονται τις συνθήκες της αγοράς ως 

έχουν, γιατί δεν είναι σε θέση να τις διαμορφώσουν. Όσο οι αμφιβολίες για τα 

οφέλη του ηλεκτρονικού επιχειρείν παραμένουν, τόσο οι Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις θα είναι διστακτικές στην υιοθέτησή του. 

• Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δε διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για 

πειραματισμούς και δεν μπορούν να κάνουν «ακριβά» λάθη, αν και 
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πρωτίστως οικονομικά, αυτού του τύπου τα εμπόδια έχουν να κάνουν και με 

τις περιορισμένες πηγές που διαθέτουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε ότι 

αφορά το προσωπικό, το management και άλλα. 

• Συχνά, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την πληροφορική σε 

μικρό βαθμό και μόνο για συγκεκριμένες εργασίες, όπως ο έλεγχος μετοχών 

και η λογιστική, οπότε οι γνώσεις τους για την πληροφορική είναι 

περιορισμένες. Παράλληλα, παρατηρείται το πρόβλημα πολλές λύσεις 

πληροφορικής που διατίθενται για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να είναι 

είτε ανεπαρκείς, μια που στόχος τους είναι να καλύψουν μεμονωμένες 

ανάγκες, είτε πολύ περίπλοκες και ακριβές, μια που ουσιαστικά έχουν 

σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρήσεων και όχι των 

Μικρομεσαίων. 

• Συχνά, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έχουν μικρή και πολύ συγκεκριμένη 

πελατεία, η οποία εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε συγκεκριμένα 

τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη με επιφύλαξη το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν. Σύμφωνα μάλιστα με τις στατιστικές, ο κυριότερος λόγος που οι 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο είναι ότι θεωρούν πως 

δεν θα απέδιδε σε αυτές επαρκή επιχειρηματικά οφέλη, και πως δεν ταιριάζει στα 

προϊόντα τους και τις αγορές που απευθύνονται. Όλα τα παραπάνω στοιχεία και 

συμπεράσματα επιβεβαιώνουν πως τα εμπόδια για την είσοδο των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στο χώρο της Νέας Οικονομίας είναι ακόμη πολλά. Τα εμπόδια αυτά 

διαφέρουν από κράτος σε κράτος και μεταβάλλονται με το χρόνο, καθώς αλλάζει ο 

βαθμός υιοθέτησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν προβλήματα, αλλά και 

προοπτικές. Προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

πλαίσιο ανάπτυξης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως υφίσταται σε πολλές 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες. Στο ειδικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει 

να συγκεντρωθούν και να κωδικοποιηθούν όλα τα υφιστάμενα μέτρα υπέρ των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, να εντοπισθούν οι ελλείψεις και να αναληφθούν νέες 

πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία νέου χρηματοδοτικού πλαισίου στήριξης, 
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δημιουργία απαιτούμενων υποδομών, όπως εκθεσιακοί χώροι, κέντρα καινοτομίας 

και σχεδιασμού προϊόντων, υποστήριξης και πληροφόρησης των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα για 

την προώθηση της έρευνας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας, προώθηση της δικτύωσης 

και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλα. Η εμπειρία 

και τα αποτελέσματα από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1980 έδειξαν ότι οι  

μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας, 

δυναμισμού και ευελιξίας, στοιχεία που διευκολύνουν αισιόδοξες προβλέψεις για την 

αντιμετώπιση δυσχερειών και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η 

ενιαία ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά. 

Σαφώς η τρέχουσα πιστωτική κρίση επέτεινε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των 

ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και κατ΄ επέκταση και των ελληνικών. 

Καθώς όμως, τα προβλήματα συνεχίζουν να εντείνονται, το μέλλον των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθίσταται όλο και πιο επισφαλές. Σε παγκόσμια 

κλίμακα οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν το βασικό παράγοντα ανάπτυξης 

των εθνικών οικονομιών. Είναι κοινή παραδοχή ότι η συμβολή τους στην αύξηση του 

εθνικού προϊόντος και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής είναι σημαντική. Γι΄ 

αυτόν τον λόγο θεωρείται επιτατική η οργανωμένη αντιμετώπιση όλων των 

παραπάνω προβλημάτων που αναφέρθηκαν, μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των 

δραστηριοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης που υφίστανται στην ελληνική 

επικράτεια, όπως το leasing, το factoring και το venture capital. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Τραπεζική Χρηματοδότηση 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι σήμερα ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο 

καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τράπεζες προσφέρουν 

τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της 

επιχείρησης και είναι από τη φύση τους μικρής διάρκειας. Τα επιχειρηματικά δάνεια 

της μορφής αυτής, χορηγούνται από τις Εμπορικές Τράπεζες για να καλύψουν 

μόνιμες ή εποχιακές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης των Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, 

Εμπορικών ή άλλων μορφών επιχειρήσεων.  

 

Τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης χορηγούνται συνήθως με την μορφή:  

α) Πιστωτικού Ορίου το οποίο καλύπτει άμεσες βραχυπρόθεσμες ανάγκες της 

επιχείρησης που επαναλαμβάνονται.  

β) Τοκοχρεωλυτικού Δανείου το οποίο καλύπτει ανάγκες οι οποίες δεν 

επαναλαμβάνονται και δεν μπορούν να εξοφληθούν σε μικρό χρονικό διάστημα.  

Οι κυριότερες ανάγκες που καλύπτονται από την πρώτη περίπτωση δανείων 

(πιστωτικό όριο) είναι η εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών, η παροχή πιστώσεων 

στους πελάτες, η κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού κλπ.  

 

Τα δάνεια αυτά έχουν χαρακτηριστικά ότι μπορούν να καλύψουν:  

α) μεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης  

β) η επιχείρηση μπορεί να κάνει ελεύθερες αναλήψεις και καταβολές ανάλογα με τις 

ανάγκες της  

γ) η επιχείρηση πληρώνει τόκο μόνο για το διάστημα που χρησιμοποιεί το δάνειο  

 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των δανείων της κατηγορίας πιστωτικού ορίου είναι:  

α) η αύξηση ρευστότητας στην επιχείρηση  

β) η δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων της  

γ) η δυνατότητα αγοράς πρώτων υλών με έκπτωση  

δ) οι φορολογικές απαλλαγές  
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Οι κυριότερες ανάγκες που καλύπτονται με την δεύτερη περίπτωση 

(τοκοχρεωλυτικά δάνεια) είναι η χρηματοδότηση αναγκών από επέκταση εργασιών, 

έκτατες φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.  

  Παλαιότερα οι τράπεζες περιόριζαν την χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης 

μέχρι και ένα ποσοστό του τζίρου. Τώρα υπάρχει φιλελευθεροποίηση ως προς το 

ποσοστό χρηματοδότησης  

Αντίθετα τα Μακροπρόθεσμα δάνεια είναι μακράς διάρκειας και περιλαμβάνουν 

τα δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού.  

 

 

2.2 Κατηγορίες Δανείων 
 

Οι τράπεζες προσφέρουν τις εξής δύο κατηγορίες δανείων: 

1. Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης, και 

2. Μακροπρόθεσμα Δάνεια 

 

2.2.1 Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης  
Το δάνειο μπορεί να καλύψει έως και το 100% των αναγκών της επιχείρησης. Το 

ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από το μέγεθος, την αποδοτικότητα και τις προοπτικές 

της επιχείρησης. Πρόκειται για μικρής διάρκειας δάνειο και σκοπός του είναι: 

• Η ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης 

• Η αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών της επιχείρησης 

• Η προετοιμασία ή η πραγματοποίηση εισαγωγών-εξαγωγών 

• Η αγορά μετοχών ή εταιρικών μεριδίων 

Τα τελευταία χρόνια και οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει καινούργια 

ευέλικτα προϊόντα στον τομές των κεφαλαίων κίνησης, όπως λογαριασμοί με 

υπερανάληψη και δάνεια με περίοδο χάριτος (για τη μη αποπληρωμή του δανείου), 

κατά του μη παραγωγικούς για την επιχείρηση μήνες. Ειδικότερα, με τα νέα αλλά και 

τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν 

ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ή των ελεύθερων επαγγελματιών. Τέτοια προϊόντα είναι τα ανοιχτά ή 
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ανακυκλούμενα δάνεια, αλλά και οι παραδοσιακοί αλληλόχρεοι λογαριασμοί, που 

παρέχουν γραμμή χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Στα ανοιχτά δάνεια οι τράπεζες 

δίνουν ένα πιστωτικό όριο στον πελάτη τους το οποίο μπορεί να δανείζεται. Ο 

δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του, ενώ 

μπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη, έως το όριο που του έχει χορηγηθεί. Δε 

χρειάζεται, δηλαδή, να επιστρέφει σε συγκεκριμένο διάστημα το κεφάλαιο που 

χρησιμοποίησε. Ορισμένα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

εποχικών επιχειρήσεων, όπως οι τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες, 

καταστήματα εστίασης σε τουριστικές περιοχές και άλλα, και οι τόκοι καταβάλλονται 

τις περιόδους που επιχειρήσεις αυτές έχουν έσοδα, ενώ άλλα στις ανάγκες 

επαγγελματιών που έχουν συγκεκριμένη ροή εσόδων, επιθυμούν να γνωρίζουν τις 

δόσεις που θα πληρώνουν, ώστε να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό, και ως εκ 

τούτου  οι δόσεις πληρώνονται σε συγκεκριμένες προθεσμίες. 

Κατά το στάδιο έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, και εφόσον η 

βιωσιμότητα και οι προοπτικές της το δικαιολογούν, τα δάνεια της κατηγορίας αυτής 

μπορούν να δοθούν και για χρηματοδότησης αναγκών της επιχείρησης σε Κεφάλαιο 

Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια του δανείου 

μπορεί να φτάνει μέχρι και τα τρία χρόνια. Τα σημαντικότερα είδη δανείων αυτής της 

κατηγορίας είναι: 

• Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης εγγυημένα με δικαιόγραφα 

• Χρηματοδότηση μέσω υπερανάληψης από λογαριασμούς καταθέσεων όψεως 

• Εφάπαξ δάνεια για κεφάλαιο κίνησης μέσω διατραπεζικής αγοράς 

• Χρηματοδότηση εμπορικών επιχειρήσεων έναντι πωλήσεων μέσω καρτών 

• Δάνεια για κεφάλαιο κίνησης σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

 

2.2.2 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης, που καλύπτουν 

την ανάγκη απόκτησης επαγγελματικής στέγης για την επιχείρηση, και τα δάνεια 

επαγγελματικού εξοπλισμού, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες εξοπλισμού της 

επιχείρησης, όπως μηχανήματα και μεταφορικά μέσα. Το επιτόκιο αποπληρωμής του 

μακροπρόθεσμου δανείου είναι, λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής του, 

στις περισσότερες περιπτώσεις χαμηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο αποπληρωμής 

του δανείου κεφαλαίου κίνησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται το βασικό 
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επιτόκιο, το οποίο προσαυξάνεται με ένα περιθώριο ανάλογα με τον πελάτη και τις 

εξασφαλίσεις που παρέχει. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να φτάσει 

και τα δεκαπέντε χρόνια. Η τραπεζική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 

100% της αξίας της επένδυσης, ενώ η εκταμίευση μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ, είτε 

σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών και την προσκόμιση των σχετικών 

τιμολογίων του αγορασθέντος κάθε φορά εξοπλισμού. 

 Συνεπώς, τα μακροχρόνια δάνεια διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες: 

• Μακροχρόνια δάνεια επαγγελματικής στέγης, και 

• Μακροχρόνια δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού 

 

2.2.2.1 Δάνεια Επαγγελματικής Στέγης 

Σε γενικές γραμμές τα δάνεια επαγγελματικής στέγης μοιάζουν με τα στεγαστικά 

δάνεια για την απόκτηση κατοικίας. Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει 

και το 100% της αξίας του ακινήτου ή των εργασιών ανέγερσης και ανακαίνισης, η 

διάρκειά τους κυμαίνεται από τρία έως τριάντα χρόνια, ενώ τα επιτόκια 

διαμορφώνονται ανάλογα με την τράπεζα και τον πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

τελικό επιτόκιο προσαυξάνεται από την εισφορά του Ν.128/75 κατά 0,6% και όχι 

κατά 0,12% που ισχύει στα υπόλοιπα δάνεια στεγαστικής πίστης. Για τους νέους 

επιχειρηματίες παρέχουν περίοδο χάριτος έως και δύο χρόνια, διάστημα κατά το 

οποίο πληρώνουν μόνο τόκους ή μικρότερες δόσεις, ενώ οι τόκοι που δεν 

καταβάλλονται κεφαλαιοποιούνται. Τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνουν οι τράπεζες 

τα προϊόντα αυτά δεν ξεπερνούν συνήθως το 1%. 

2.2.2.2 Δάνεια Αγοράς Παγίου Εξοπλισμού 

Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας χορηγούνται για την αγορά παγίου εξοπλισμού σε 

οποιαδήποτε μορφή, όπως μηχανήματα, αυτοκίνητα, έπιπλα και άλλα. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τόσο για την ανανέωση υφιστάμενης επιχείρησης, όσο και για τον 

εξοπλισμό νέας. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων αυτών μπορεί να φτάσει και 

τα δεκαπέντε χρόνια, ενώ τα επιτόκια κυμαίνονται ανάλογα με το είδος (κυμαινόμενο 

ή σταθερό) και την τράπεζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται το βασικό 

επιτόκιο το οποίο προσαυξάνεται με ένα περιθώριο ανάλογα με τον πελάτη και τις 

εξασφαλίσεις που παρέχει. Η τραπεζική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 

100% της αξίας της επένδυσης, ενώ η εκταμίευση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε 
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σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των αγορών και την προσκόμιση των σχετικών 

τιμολογίων του αγορασθέντος κάθε φορά εξοπλισμού. 

 

 

2.3 Τρόποι εξασφάλισης τραπεζικού δανεισμού.  
 

Οι τράπεζες απαιτούσαν και θα απαιτούν εξασφαλίσεις για τις χρηματοδοτήσεις τους είτε 

όταν τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι μεγάλα είτε όταν η πελατεία απαιτεί πολύ μικρά 

επιτόκια δανεισμού. Και οι δύο περιπτώσεις επιβάλλονται από την κοινή λογική αλλά και 

από τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ όπου τα παρακρατούμενα ίδια κεφάλαια κάθε 

τράπεζες σχετίζονται άμεσα από τις εξασφαλίσεις που συνδέονται τα δανειακά 

χαρτοφυλάκια. Άρα οι πελάτες πρέπει να διαλέξουν ακριβότερα επιτόκια ή εξασφαλίσεις. 

Τέτοιες εξασφαλίσεις είναι ενοχικές (π.χ. προσωπικές εγγυήσεις), εμπράγματες 

(προσημείωση/ υποθήκη επί ακινήτων, ενέχυρο επί κινητών πραγμάτων. 

 

 

2.4 Επίλογος 
Παρόλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, χρήσιμο είναι να τονιστούν δύο πολύ 

σημαντικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών δανείων στην Ελλάδα που είναι: 

Πρώτον, ότι οι τράπεζες, παρά το ότι έχουν κάνει βήματα προόδου και 

εκσυγχρονισμού τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να είναι προσκολλημένες στη 

λογική των εμπράγματων ασφαλειών, πράγμα που σημαίνει ότι παρέχουν δανεισμό 

μόνο σε όσους έχουν ήδη κάποιο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

ως εξασφάλιση – εγγύηση για την αποπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του δανείου, σε 

περίπτωση που ο λήπτης του δανείου δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις 

του. Για έναν επιχειρηματία που θέλει να ξεκινήσει μια επιχειρηματική προσπάθεια, 

αυτό σημαίνει ότι για να πάρει τραπεζικό δάνειο πρέπει να βάλει ως εγγύηση ,μέρος ή 

και ολόκληρη την προσωπική του περιουσία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, την 

περιουσία κάποιου τρίτου, ο οποίος θα λειτουργήσει ως εγγυητής. 

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή ακριβώς η διαδικασία αυτή δεν αποδίδει τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα κερδοφορίας για τις τράπεζες, (κυρίως λόγω των 

χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών δημοπρασίας), αυτές, δίνουν πλέον 

αυξανόμενο βάρος στο business plan της προτεινόμενης προς χρηματοδότηση 

επιχειρηματικής προσπάθειας, και λιγότερο στις υπάρχουσες εγγυήσεις. Αυτή η 
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διαδικασία αλλαγής των δεδομένων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα γίνεται με 

αρκετά αργούς ρυθμούς. 

Και δεύτερον, ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν σε όλους τους πελάτες τους με το ίδιο 

επιτόκιο, αλλά αυτό εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειοδοτούμενου. Έτσι, ενώ σε μία επιχείρηση με την οποία συνεργάζονται επί 

μακρόν προσφέρουν επιτόκιο για κεφάλαιο κίνησης γύρω στο 8%, σε μία υπό ίδρυση 

επιχείρηση, το επιτόκιο μπορεί να προσαυξηθεί έως και 4% (το μεγαλύτερο επιτρεπτό 

περιθώριο από το νόμο). Βέβαια, και αυτό το στοιχείο δεν αφορά όλες τις 

περιπτώσεις που κρίνονται από τις τράπεζες, καθώς ένας επιχειρηματίας, του οποίου 

η ιδέα θα κριθεί ως καινοτόμος ή με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, ή του  

οποίου η πιστοληπτική ικανότητα θα θεωρηθεί για κάποιους λόγους καλύτερη, (όπως 

για παράδειγμα προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, ή οικογενειακή 

οικονομική κατάσταση), θα λάβει δάνειο με επιτόκιο καλύτερο από το 

προαναφερθέν. 

Τέλος, ως γενικό συμπέρασμα για τον τραπεζικό δανεισμό μπορεί να ειπωθεί ότι 

πλέον η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτή τη μορφή χρηματοδότησης είναι πολύ 

περιορισμένη, και όπου αυτό συμβαίνει, γίνεται υπό όρους ιδιαίτερα ασύμφορούς για 

τους επιχειρηματίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(FACTORING) 

 
 

3.1 Εισαγωγή 

 
Στα πλαίσια εναλλακτικής πηγής άντλησης κεφαλαίων εντάσσεται και η πρακτορεία 

επιχειρηματικών απαιτήσεων ή Factoring, όπως έχει καθιερωθεί ο αγγλοσαξονικός 

όρος ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Bickers, η ανάπτυξη του Factoring 

επηρεάστηκε κυρίως από τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι μικρές 

επιχειρήσεις. Τα βασικότερα αυτών ήταν η καθυστέρηση των πληρωμών τους από 

τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα  να δημιουργούνται προβλήματα ταμειακής ροής, 

όπως επίσης και τα προβλήματα των επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ των μικρών 

επιχειρήσεων. 

 Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε θεωρητικό  (Mian and Smith), αλλά 

και εμπειρικό επίπεδο (Smith and Schnucker) οι οποίες αναλύουν τις αποφάσεις μιας 

επιχείρησης να εξωτερικεύσει το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής λειτουργίας της 

και να χρησιμοποιήσει το Factoring. Οι Smith and Schnucker θεωρούν το Factoring 

ως μια επιλογή σχετικά με την οργανωτική δομή μιας επιχείρησης, δηλαδή, είτε σε 

κάθετη ολοκλήρωση με τη διαχείριση πιστοδοτικών, είτε μέσω της είσπραξης 

οφειλών «in house». 

 Κάποιοι άλλοι, όπως ο Bickers, υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

το Factoring για να λάβουν χρηματοδότηση, ακόμη και αν δεν έχουν καμία απαίτηση 

για άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα διαχείριση των πωλήσεων. 

 Τέλος, ο Satta υποστηρίζει ότι το Factoring αποτελεί μία παραδοσιακή επιλογή 

για τις μικρές επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πρόσβασης 

και διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησής τους. 
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3.2 Η Έννοια του Factoring 
 

Factoring είναι η υπηρεσία της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Πρόκειται 

για ένα εναλλακτικό και συμπληρωματικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Η 

χρηματοδότηση πραγματοποιείται με άμεση πώληση των απαιτήσεων της 

επιχείρησης κατά των πελατών της, με αγοραστή κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 

το οποίο αποκτά και την κυριότητα αυτών. Το Factoring μπορεί να προσυμφωνηθεί, 

να γίνει χωρίς αναγωγή (without recourse), οπότε ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να 

ζητήσει από τον πωλητή την πληρωμή ή την αντικατάσταση εκείνων των τιμολογίων 

που δεν εξοφλήθηκαν. Αντίθετα, έχει αυτό το δικαίωμα όταν υπάρχει ο όρος με 

αναγωγή (with recourse), δηλαδή ο αγοραστής έχει το δικαίωμα επιλεκτικής αγοράς 

των λογαριασμών πελατών του πελάτη. 

 Ο οφειλέτης συνήθως ειδοποιείται για τη μεταφορά των υποχρεώσεών του από 

τον προμηθευτή του στον πράκτορα. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, αυτή η 

ειδοποίηση δε γίνεται, οπότε έχουμε το λεγόμενο εμπιστευτικό Factoring ή αφανές 

Factoring και ο οφειλέτης καταθέτει τις πληρωμές του σε γραμματοθυρίδα. Με αυτόν 

τον τρόπο πραγματοποιείται μία απλή παροχή χρηματοδότησης, η οποία όμως 

συνδυάζεται με κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου. 

 Ο πράκτορας πριν προχωρήσει στην αγορά των λογαριασμών, μελετά επισταμένα 

την φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα των πελατών του πωλητή. Αν 

καταλήξει σε θετικό συμπέρασμα, τότε αποφασίζει να αναλάβει τον πιστωτικό 

κίνδυνο και προχωράει στη χρηματοδότηση. Στη συνέχεια, αναλαμβάνει να 

παρακολουθεί λογιστικά τις απαιτήσεις που εξαγόρασε και να προχωρεί στην 

είσπραξή τους όταν αυτές ωριμάσουν. 

 Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί το Factoring είναι η διαπίστωση ότι 

οι συναλλαγές μεταξύ πωλητού και πελατών βασίζονται στις αρχές της νομιμότητας, 

της συνέπειας και της καλής πίστης. Θετικό στοιχείο για την απόφαση είναι και οι 

προοπτικές ανάπτυξης που έχουν οι αντίστοιχες επιχειρηματικές σχέσεις. Αντίθετα, 

αποφεύγεται η χρηματοδότηση ευκαιριακών συνεργασιών. Συνήθως, αναλαμβάνεται 

η πληρωμή μεσοπρόθεσμων πιστώσεων της τάξεως των τριάντα έως διακοσίων 

εβδομήντα ημερών, ή ακόμη και ανοικτών πιστώσεων. Δεν χρηματοδοτούνται 

πιστώσεις που καλύπτονται από μεταχρονολογημένες επιταγές ή εγγυητικές 

επιστολές. 
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 Οι εταιρίες Factoring έχουν εκ των πραγμάτων μεγάλη εξειδίκευση σε ορισμένους 

επιχειρηματικούς κλάδους. Έτσι, μπορούν να προσφέρουν έναντι αμοιβής πρόσθετες 

υπηρεσίες συμβούλου στους πελάτες τους, σε προγράμματα εμπορίας, παραγωγής και 

έρευνας. Μεταξύ εταιρίας – πελάτη και πράκτορα υπογράφεται γραπτή σύμβαση. Σε 

αυτήν, ορίζονται οι νομικές υποχρεώσεις, τα διαδικαστικά θέματα, αλλά και οι όροι 

με τους οποίους γίνεται η πώληση των εισπρακτέων λογαριασμών. Έτσι, γίνεται 

σαφές ποιες ακριβώς υπηρεσίες από αυτές που παρέχει ο πράκτορας τα 

χρησιμοποιηθούν τελικά από την εταιρία – πελάτη. 

 Τέλος, το Factoring ταιριάζει περισσότερο με κάποιες κατηγορίες προϊόντων, ενώ 

δεν ενδείκνυται για άλλες. Οι εταιρίες Factoring αποφεύγουν να αναλαμβάνουν την 

πρακτόρευση αγαθών που δεν είναι τυποποιημένα, για παράδειγμα τα χύμα, που είναι 

ευπαθή (νωπά προϊόντα, προϊόντα με υψηλό ποσοστό φύρας) ή τέλος προϊόντα που 

απαιτούν συντήρηση μετά την πώληση. Επίσης, αποφεύγεται η πρακτόρευση 

πολύπλοκων αγαθών ή υπηρεσιών. Στα επιδιωκόμενα προϊόντα συγκαταλέγονται τα 

βιομηχανικά προϊόντα ελαφρά ή βαρέα, ιατρικά μηχανήματα, κατασκευές, 

υφαντουργικά προϊόντα, προϊόντα πληροφορικής, διαρκή καταναλωτικά προϊόντα, 

έτοιμα ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, προϊόντα μαρμάρου, διαφήμιση παραγωγής 

ταινιών, εκδόσεις – εκτυπώσεις, πλαστικά, τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, 

αναλώσιμα και άλλα. 

 

 

3.3 Κύρια Χαρακτηριστικά του Factoring 
 

Μια πλήρως οργανωμένη πρακτόρευση περιέχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Υπηρεσίες χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (provision of finance), 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωτοβάθμιος λογαριασμός των χρεωστών ή 

απαιτήσεων ανέρχεται σε άνω του 1/5 των ετησίων εσόδων (τζίρου) σε πολλές 

επιχειρήσεις. 

2. Λογιστική διαχείριση των πωλήσεων (sales ledger administration), 

λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες ιδιαίτερα των νέων και ταχέως 

αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων να οργανώσουν ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο 

σύστημα είσπραξης των χρεών. 
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3. Παροχή πιστωτικής ασφάλισης (credit insurance) έναντι της δυνατότητας 

μη πληρωμής των χρεών των πελατών επιχειρήσεων. 

4. Αυτοτελή οργάνωση και λειτουργία ενός γραφείου πιστοδότησης (credit 

department), το οποίο προβαίνει σε μελέτη, έλεγχο και αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας των πελατών και των προς είσπραξη λογαριασμών. 

5. Ολοκληρωμένη διαχείριση των εκχωρούμενων απαιτήσεων, με πλήρη και 

συνεχή λογιστική παρακολούθηση της κίνησης των εισπρακτέων απαιτήσεων 

και της ρευστότητας της μονάδας πρακτόρευσης. 

6. Κατά κανόνα χορήγηση προκαταβολής επί των συμφωνηθέντων προς 

είσπραξη ποσών, λόγω του χρόνου που χρειάζεται για την είσπραξη και των 

πιστωτικών αναγκών της επιχείρησης (συνήθης πιστωτική διευκόλυνση 

έντοκης προκαταβολής 75-80%). Το υπόλοιπο καταβάλλεται από τον 

«πράκτορα» μετά την είσπραξη των τιμολογίων, με παρακράτηση των τόκων 

και της προμήθειάς του. 

7. Κατά κανόνα παραίτηση του «πράκτορα» από το δικαίωμα της αναγωγής. 

8. Γνωστοποίηση συνήθως στους πελάτες ότι οι υποχρεώσεις τους έχουν 

μεταβιβαστεί σε «πράκτορα»: μη εμπιστευτική πρακτόρευση (disclosed 

Factoring). Σε περιπτώσεις μη γνωστοποίησης αποκρύπτονται οι παρεμβάσεις 

του «πράκτορα», ο οποίος όμως πιστώνεται με τα ποσά που συνεχίζουν να 

μεταβιβάζονται από αυτόν στην επιχείρηση. 

9. Δυνατότητες ασφαλιστικής κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου σε 

περιπτώσεις αφερεγγυότητας ή οικονομικής αδυναμίας του πελάτη του 

προμηθευτή. 

10. Συνήθης διάρκεια των «συμβάσεων πρακτόρευσης» είναι ένα έτος, με 

αυτόματη ανανέωση που μπορεί να διακοπεί με ορισμένη προειδοποίηση προ 

της λήξης της (30-60 ημερών).   

11. Ευελιξία ανταπόκρισης στις ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις «συνεχούς πρακτόρευσης».  

12. Αμοιβή του Factoring για τη κάλυψη των διοικητικών δαπανών του 

«πράκτορα» και για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. 

Με λίγα λόγια, σε πλήρη εφαρμογή του το Factoring, αποτελεί μια ολοκληρωμένη 

δέσμη υπηρεσιών, από τη χρηματοδότηση και ασφάλιση των πιστωτικών κινδύνων 

μέχρι τη διαχείριση των απαιτήσεων, δηλαδή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών 

των πελατών. 
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3.4 Τα Είδη του Factoring 

 
Το Factoring είναι μία σύμβαση που παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία. Ο Νόμος 1905/90 

ευνοεί τις παραλλαγές στη σύμβαση Factoring. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.1 του 

συγκεκριμένου νόμου «Περιεχόμενο της πρακτορείας αποτελεί ιδίως η εκχώρηση 

απαιτήσεων στον πράκτορα με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η εξουσιοδότηση για την 

είσπραξή τους, η χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση απαιτήσεων , η 

διαχείρισή τους, η ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτη.», 

καταδεικνύεται η ποικιλία των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται με μία 

σύμβαση Factoring. 

 Η διάκριση των διαφόρων ειδών Factoring διευκολύνει την κατανόηση των 

επιμέρους λειτουργιών και την ανεύρεση των εφαρμοστέων κανόνων. Από την άλλη 

πλευρά όμως, η διάκριση των επιμέρους ειδών δεν πρέπει να οδηγήσει στον πλήρη 

κατακερματισμό του ενιαίου αυτού νομικού και συναλλακτικού συστήματος. 

 Παρακάτω διακρίνονται τα σημαντικότερα είδη της σύμβασης Factoring: 

 Με δικαίωμα αναγωγής και χωρίς δικαίωμα αναγωγής Factoring 

 Εμφανές και αφανές Factoring 

 Factoring με προεξόφληση και χωρίς προεξόφληση 

 Εγχώριο και διεθνές Factoring 

 

 

3.4.1 Factoring με Δικαίωμα Αναγωγής και Factoring Χωρίς Δικαίωμα 

Αναγωγής 

 

Factoring με Δικαίωμα Αναγωγής 

Factoring με δικαίωμα αναγωγής (ή νόθο Factoring) υφίσταται όταν ο πιστωτικός 

κίνδυνος αφερεγγυότητας του οφειλέτη παραμένει στον προμηθευτή, ενώ ο 

πράκτορας παρέχει χρηματοδότηση με προκαταβολές έναντι εκχωρημένων 

απαιτήσεων, λογιστική παρακολούθηση καθολικών πελατών, διαχείριση και 

είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων, καθώς και αξιολόγηση της φερεγγυότητας 

των πελατών. Η συνέπεια σε περίπτωση μη πληρωμής είναι ότι ο προμηθευτής 

ευθύνεται απέναντι στον πράκτορα για την επιστροφή των ποσών που έλαβε 

προκαταβολικά ως χρηματοδότηση. Άρα, η μη κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από 
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τον πράκτορα δείχνει ότι στο συγκεκριμένο είδος Factoring δεν περιλαμβάνεται η 

ασφαλιστική λειτουργία. 

 

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής 

Στο Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής (ή γνήσιο Factoring) επιτελούνται όλες οι 

λειτουργίες του θεσμού του Factoring, τόσο η διαχειριστική και η ασφαλιστική, όσο 

και η χρηματοδοτική. Ο πράκτορας αδυνατεί να στραφεί εναντίον του προμηθευτή, 

στην περίπτωση που η τιμολογιακή απαίτηση δεν εισπράττεται εξαιτίας της 

αδυναμίας ή άρνησης πληρωμής του οφειλέτη λόγω αφερεγγυότητάς του. 

 

 

3.4.2 Εμφανές και Αφανές Factoring  

 
Εμφανές Factoring  

Εμφανές Factoring έχουμε όταν η σύμβαση Factoring αναγγέλλεται στον οφειλέτη 

και ο πράκτορας αποκτά όλα τα δικαιώματα του προμηθευτή εναντίον του οφειλέτη. 

Η γνωστοποίηση γίνεται συνήθως είτε με ειδική αναφορά στα τιμολόγια που εκδίδει 

ο προμηθευτής, είτε με την αποστολή γραπτής ανακοίνωσης από τον προμηθευτή ή 

τον πράκτορα προς τον οφειλέτη. 

 

Αφανές Factoring  

Στο αφανές Factoring η γνωστοποίηση της εκχώρησης των απαιτήσεων στον 

πράκτορα δεν πραγματοποιείται λόγω του ότι θα επηρεαστεί αρνητικά η 

επιχειρηματική φήμη του πράκτορα. Στην περίπτωση που επικρατήσει η αφανής 

διαδικασία, ο οφειλέτης καταβάλλει στον προμηθευτή τα ποσά των απαιτήσεων και 

αυτός με τη σειρά του υποχρεούται να τα μεταβιβάσει στον πράκτορα.  

 

 

3.4.3 Factoring με Προεξόφληση τιμολογίων και Factoring Χωρίς Προεξόφληση 

 

Factoring με προεξόφληση τιμολογίων 

Για Factoring με προεξόφληση τιμολογίων γίνεται λόγος όταν ο πράκτορας 

προσφέρει στον προμηθευτή μία διαφορετική και πιο ευέλικτη χρηματοδότηση 
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προεξοφλώντας έως και το 80% της αξίας των τιμολογίων πριν καταστούν 

ληξιπρόθεσμα. Το ποσοστό αυτό βέβαια κυμαίνεται ανάλογα και με το ύψος των 

πωλήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προμηθευτής ενεργεί ως αντιπρόσωπος του 

πράκτορα και εξακολουθεί να εισπράττει τις εκχωρημένες απαιτήσεις του. 

Υποχρεούται όμως, κάθε φορά να αποδίδει το εισπραγμένο ποσό κατά τον 

συμφωνημένο χρόνο και τρόπο, την τήρηση των οποίων παρακολουθεί και ελέγχει ο 

πράκτορας, έχοντας το δικαίωμα άμεσης αναγωγής σε περίπτωση παρεκκλίσεων από 

τα συμφωνηθέντα.  

 

Factoring χωρίς προεξόφληση τιμολογίων 

Factoring χωρίς προεξόφληση ή καταληκτικό Factoring. Ο πράκτορας αναλαμβάνει 

τις απαιτήσεις, υποσχόμενος την καταβολή της αξίας τους μόνο κατά το χρονικό 

σημείο που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες. Σε αυτό το είδος Factoring ο πράκτορας 

αναλαμβάνει είτε μόνο τη λογιστική και νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων 

(διαχειριστική λειτουργία), είτε και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

(ασφαλιστική λειτουργία) χωρίς να συντελείται και χρηματοδότηση του προμηθευτή 

(χρηματοδοτική λειτουργία). 

  

 

3.4.4 Εγχώριο και Διεθνές Factoring 

 

Ανάλογα με την εντοπιότητα των απαιτήσεων, δηλαδή αν οι απαιτήσεις των 

προμηθευτών προέρχονται από πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στον τόπο 

που ασκεί τη δραστηριότητά του ο πράκτορας, ή αν οι απαιτήσεις προέρχονται από 

εξαγωγές αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία 

είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής, διακρίνουμε τις περιπτώσεις του εγχώριου 

Factoring και του διεθνούς Factoring.  

 

Εγχώριο Factoring 

 Το εγχώριο Factoring καλύπτει τις ανάγκες μιας επιχείρησης στην εγχώρια αγορά. 

Εφαρμόζεται κυρίως σε μικρομεσαίες και μεταποιητικές επιχειρήσεις για κάθε προϊόν 

και υπηρεσία. Λόγω του ότι αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα 

διαχείρισης και χρηματοδότησης, το εγχώριο Factoring είναι το κατάλληλο εργαλείο 

για αυτές. Ο πράκτορας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση και είσπραξη των 
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απαιτήσεων του προμηθευτή, απαλλάσσοντας την επιχείρηση από το βάρος των 

χρονοβόρων λειτουργικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα, αξιολογεί την πιστοληπτική 

ικανότητα των οφειλετών και συμβουλεύει ανάλογα τον προμηθευτή, 

προστατεύοντάς τον από την ανάληψη υπέρμετρων πιστωτικών κινδύνων. 

    Επιπλέον, παρέχει ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήσεων του προμηθευτή. 

Αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο των οφειλετών, προστατεύοντας την επιχείρηση 

από πιθανή αδυναμία πληρωμής αυτών. Επομένως, το εγχώριο Factoring χωρίζεται 

σε δύο κατηγορίες: στο εγχώριο Factoring με δικαίωμα αναγωγής και στο εγχώριο 

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής. 

 Οφέλη από το εγχώριο Factoring: 

 Διαρκής και άμεση ρευστότητα ανάλογη με το ρυθμό ανάπτυξης της 

επιχείρησης, που επιτρέπει την επέκταση των δραστηριοτήτων και των 

αγοραστικών δυνατοτήτων. 

 Ολοκληρωμένη παρακολούθηση των απαιτήσεων, εξοικονομώντας πολύτιμο 

χρόνο για την προώθηση των εργασιών. 

 Έγκαιρη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών που 

επιτρέπει την μείωση του κινδύνου επισφαλών απαιτήσεων. 

 Ανάθεση είσπραξης στον πράκτορα με δυνατότητα έγκαιρης και άμεσης 

ενημέρωσης για αποκλίσεις από τους χρόνους πληρωμών. 

 

Διεθνές Factoring 

Το Διεθνές Factoring ενασχολείται με τις απαιτήσεις που προέρχονται από εξαγωγές 

αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σε χώρα διαφορετική από εκείνη που έχουν την 

εγκατάστασή τους και ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ο πράκτορας 

και ο προμηθευτής. Το διεθνές Factoring παρέχει στην εξαγωγική επιχείρηση 

αντίστοιχες υπηρεσίες με το εγχώριο Factoring. Είναι πλέον αποδεκτό ως ζωτικής 

σημασίας για τις οικονομικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων εξαγωγέων. Έχει την 

υποστήριξη των κυβερνητικών οργάνων και των κεντρικών τραπεζών σε όλο τον 

κόσμο, και όλο και περισσότεροι εξαγωγείς το χρησιμοποιούν, αλλά μερικές φορές 

επιλέγουν ένα συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών και όχι όλο το πακέτο. 

 Δεδομένου ότι το διεθνές εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται, έτσι συνεχίζουν να 

αυξάνονται και οι ευκαιρίες που παίρνει ο συγκεκριμένος κλάδος του Factoring. 

Επειδή το διεθνές Factoring λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως το εγχώριο, οι 
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εξαγωγείς έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να τους βοηθήσει να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικοί σε πολυσύνθετες παγκόσμιες αγορές. 

 Το διεθνές Factoring διακρίνεται σε εξαγωγικό και εισαγωγικό Factoring. 

 

Εξαγωγικό Factoring 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εξάγουν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες 

τους στο εξωτερικό. Οι εταιρίες Factoring συνεργάζονται με ξένες εταιρίες Factoring 

(two factors systems), στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και παρέχουν 

χρηματοδότηση έναντι εκχωρημένων εξαγωγικών απαιτήσεων, κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου της φερεγγυότητας του αγοραστή, διαχείριση και είσπραξη των 

εκχωρημένων απαιτήσεων , νομική υποστήριξη στη διεκδίκηση εκχωρημένων 

απαιτήσεων, καθώς και έγκαιρη, έγκυρη και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας 

των οφειλετών. Όλα τα παραπάνω προσφέρονται χωρίς εγγυητικές επιστολές ή 

τραπεζικές ενέγγυες και χωρίς εμπράγματες ή άλλες εξοφλήσεις. Έτσι, παρέχεται 

στον εξαγωγές ασφάλεια, σιγουριά, προοπτική και ευχέρεια στο να προσφέρει στους 

πελάτες του ευνοϊκότερους όρους πωλήσεων και διακανονισμού της αξίας των 

εξαγόμενων εμπορευμάτων, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης στις αγορές του εξωτερικού. 

 

Εισαγωγικό Factoring  

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προμηθεύονται αγαθά ή υπηρεσίες από το 

εξωτερικό. Ο εξαγωγικός πράκτορας χρηματοδοτεί τον προμηθευτεί και η εταιρία 

καλύπτει τη φερεγγυότητα του εισαγωγέα και παρέχει διαχείριση και είσπραξη των 

απαιτήσεων για λογαριασμό του εξαγωγικού πράκτορα. Με αυτή τη διαδικασία, ο 

εισαγωγέας εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους αγορών και διακανονισμό της αξίας 

των εισαγόμενων αγαθών, και επιτυγχάνει τη βελτίωση της ρευστότητας και της 

αποδοτικότητάς του, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. 

 

Τα οφέλη που αποκομίζονται από τη χρήση του διεθνούς Factoring για τους 

εξαγωγείς είναι: 

 Αύξηση των πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού, προσφέροντας 

ανταγωνιστικούς όρους πώλησης. 

 Προστασία από πιστωτικές απώλειες σε πελάτες του εξωτερικού. 

 Ρευστότητα για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. 
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 Ενισχυμένη δυνατότητα δανεισμού και μια ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν οι 

εκπτώσεις προμηθευτών. 

 Επιταχυνόμενη ταμειακή ροή μέσω των γρηγορότερων συλλογών. 

 Χαμηλότερο κόστος από τις συνολικές δαπάνες για τις συναλλαγές με 

ενέγγυα πίστωση. 

 

Και για τους εισαγωγείς: 

 Δεν χρειάζεται ενέγγυα πίστωση 

 Διεύρυνση της αγοραστικής δύναμης χωρίς να εμποδίζει τις υπάρχουσες 

γραμμές πίστωσης 

 Οι παραγγελίες τοποθετούνται γρήγορα χωρίς να υποστούν καθυστερήσεις, 

έξοδα διαπραγμάτευσης, και άλλα. 

 

 

3.5 Σκοπός του Factoring 

 
Όπως αναφέρει ο Γεωργιάδης το Factoring αναπτύσσεται στις αγορές των 

προηγμένων χωρών τα τελευταία με ταχύς ρυθμούς. Το ύψος των συναλλαγών που 

διενεργούνται με τις συμβάσεις Factoring παρουσιάζει διεθνώς συνεχή ανοδική 

πορεία. Η ανάπτυξη του Factoring οφείλεται κυρίως στο ότι εξυπηρετεί σημαντικά τη 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των παραγωγικών επιχειρήσεων. Με την πρακτορεία 

επιχειρηματικών απαιτήσεων επιδιώκεται η εξυπηρέτηση ορισμένων αναγκών των 

συμβαλλόμενων, που είναι και οι ανάγκες της οικονομίας. Οι ανάγκες αυτές είναι: 

 Α_ Η εξεύρεση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέσων χρηματοδότησης 

των προμηθευτών. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων ικανοποιεί αυτή την ανάγκη στο 

βαθμό που εξασφαλίζει στον προμηθευτή και μάλιστα στο δεσμευμένο κατά κάποιο 

τρόπο, αφού μόνο όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες και εισπραχθούν μπορεί ο 

προμηθευτής να χρησιμοποιήσει το ρευστό για άλλους σκοπούς. Με τη σύμβαση 

Factoring επιδιώκεται ακριβώς αυτή η έγκαιρη ρευστοποίηση των εν λόγω 

κεφαλαίων. 

 Β_ Η απελευθέρωση του προμηθευτή από όλες τις εργασίες, την οργάνωση, το 

χρόνο και τα έξοδα που απαιτεί η διαχείριση, η λογιστική παρακολούθηση και η 

είσπραξη των απαιτήσεων. Έτσι, ο προμηθευτής μπορεί να συγκεντρωθεί στη 
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διεύρυνση των δραστηριοτήτων του. Ιδίως όταν η σύμβαση Factoring προυπάρχει, ο 

προμηθευτής θα επιδιώκεις απλώς, αφενός τη σύναψη συμβάσεων με πελάτες από τις 

οποίες προκύπτουν οι εκχωρούμενες απαιτήσεις, και αφετέρου την εκπλήρωση της 

δικής του παροχής προς αυτούς. 

 Γ_ Η απαλλαγή του προμηθευτή από τον κίνδυνο μη φερεγγυότητας των πελατών 

του.  

 

 

3.6 Που Απευθύνεται το Factoring  
 

Το Factoring απευθύνεται κυρίως σε: 

 Σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις μεσαίου και πάνω μεγέθους, ικανοποιητικής 

αποδοτικότητας και επιχειρηματικής διαχείρισης. 

 Σε επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα μεγάλης 

εμπορευσιμότητας (τυποποιημένα, μη υποκείμενα σε ενστάσεις, 

αμφισβητήσεις και αλλοιώσεις). 

 Σε επιχειρήσεις με μεγάλο και σταθερό αριθμό αγοραστών που συνιστούν ένα 

ικανοποιητικό χαρτοφυλάκιο, με ικανοποιητικό βαθμό διασποράς κινδύνων. 

 Σε επιχειρήσεις χωρίς πιστωτικά ή άλλα προβλήματα, όπως διοικητικά και 

οργανωτικά. 

 Σε επιχειρήσεις με περιουσιακά στοιχεία που κάνουν καλές εξασφαλίσεις 

(Finucane) 

 Σε ορισμένες βιομηχανίες (Finucane, Krishnan and Moyer) 

 Σε επιχειρήσεις με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης (Barclay and Smith) 

 

Το Factoring αναφέρεται σε όλους όσους θέλουν: 

 Να καλύπτεται ο πιστωτικός κίνδυνος και συγχρόνως να χρηματοδοτούνται. 

 Να παρέχουν πιστώσεις με ανοιχτούς λογαριασμούς και να 

χρηματοδοτούνται. 

 Να χρηματοδοτούνται από την έκδοση των τιμολογίων και πριν από τη λήξη 

μακροχρόνιων επιταγών ή συναλλαγματικών. 

 Να περιορίσουν τις μεταχρονολογημένες επιταγές τις συναλλαγές τους. 

 Να περιορίσουν τις ενέγγυες πιστώσεις στις συναλλαγές τους. 
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 Να περιορίσουν τις εγγυητικές επιστολές στις συναλλαγές τους. 

 Να χρηματοδοτούνται χωρίς εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

 Να αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις και τα έσοδά τους. 

 Να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

 Να βελτιώσουν τους όρους αγορών του εξωτερικού και εσωτερικού. 

 Να μειώσουν το συνολικό κόστος τους. 

 Να βελτιώσουν τη ρευστότητα, αποδοτικότητα και παραγωγικότητά τους. 

 Να βελτιώσουν την εικόνα και τους δείκτες ισολογισμού τους. 

 Να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο. 

 Να χρηματοδοτείται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας τους έως και 85%. 

 

Σύμφωνα με τους Barclay and Smith, Sharpe and Nguyen και Graham, Lemmon and 

Schallheim, εταιρίες με υψηλό ποσοστό των φορολογικών ζημιών βασίζονται 

περισσότερο στη χρηματοδοτική μίσθωση, κάτι που υποδηλώνει ότι οι μισθώσεις 

χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν μικρά 

φορολογικά οφέλη. 

 

 

3.7 Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων που Κάνουν Χρήση Factoring 
 

Οι επιχειρήσεις που ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών Factoring έχουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Παρουσιάζουν αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα δραστηριότητα. 

• Πραγματοποιούν πωλήσεις με βραχυπρόθεσμη πίστωση. 

• Έχουν ευρύ αριθμό πελατών με επαναληπτική και καλή αγοραστική 

συμπεριφορά. 

• Εκδίδουν τιμολόγια με σημαντική καθαρή αξία. 
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3.8 Περιορισμοί Εφαρμογής του Factoring 
 

Παρά τα πολλά οφέλη που αποκομίζει μία επιχείρηση από τη χρήση Factoring, 

υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στην εφαρμογή του. Το Factoring δεν 

προσφέρεται σε απαιτήσεις που προέρχονται από: 

• Επιχειρήσεις με σοβαρά προβλήματα. 

• Επιχειρήσεις πωλήσεων κεφαλαιουχικού εξοπλισμού στον τελικό χρήστη. 

• Επιχειρήσεις κατασκευαστικών – τεχνικών έργων. 

• Επιχειρήσεις πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών μακροπρόθεσμων συμβολαίων 

με τμηματικές τιμολογήσεις – πληρωμές. 

• Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 

• Επιχειρήσεις μεταφορών – αποθηκεύσεων – επικοινωνιών. 

• Τράπεζες – Ασφάλειες – Leasing. 

 

 

3.9 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Factoring 

 
3.9.1 Πλεονεκτήματα του Factoring 

 

Το βασικό πλεονέκτημα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι η 

ποικιλία και μεγάλη ευελιξία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει καθώς και η 

δυνατότητα προσαρμογής της στις ανάγκες των πελατών της. Άλλα επιμέρους 

πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω: 

1. Η εξάλειψη του κόστους που συνεπάγεται η αξιολόγηση της φερεγγυότητας 

των πελατών της επιχείρησης / πωλητή, τόσο στην εγχώρια όσο και στη 

διεθνή αγορά, καθώς και του κόστους διαχείρισης και λογιστικής 

παρακολούθησης, και η  δυνατότητα μείωσης πιθανών επισφαλών 

απαιτήσεων με συνέπεια την αύξηση των κερδών. 

2. Η βελτίωση των μεθόδων είσπραξης και κάλυψης των πιστωτικών κινδύνων. 

3. Η αύξηση των ταμειακών εισροών, καθώς επιτυγχάνεται η είσπραξη των 

απαιτήσεων. 

4. Μια μεγάλη εταιρία επιχειρηματικών απαιτήσεων επιτελεί τις δραστηριότητες 

της πιο αποτελεσματικά από τα επιμέρους τμήματα πιστώσεων των 
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επιχειρήσεων πελατών της λόγω εξελιγμένων μηχανογραφικών συστημάτων 

και της εξειδίκευσης του προσωπικού. 

5. Μείωση του χρόνου απασχόλησης των πωλητών, του λογιστηρίου αλλά και 

των στελεχών των επιχειρήσεων οι οποίες προσφεύγουν σε εταιρίες 

πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων έτσι ώστε να χρησιμοποιούν το 

χρόνο τους πιο αποδοτικά σε άλλες δραστηριότητες και κυρίως στην αύξηση 

των πωλήσεων. 

6. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολών αυξάνεται η διαπραγματευτική 

δύναμη της επιχείρησης απέναντι στους προμηθευτές της και πετυχαίνει 

μεγαλύτερες εκπτώσεις λόγω της αυξημένης της ρευστότητας. 

7. Βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζει ο ισολογισμός της 

χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και επομένως αύξηση της πιστοληπτικής της 

ικανότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι προκαταβολές που εισπράττει από την 

εταιρία πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (80%) δεν εμφανίζεται 

στο παθητικό μέρος του ισολογισμού σαν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αλλά 

στο ενεργητικό σα διαθέσιμα. Το υπόλοιπο 20% που δεν εισπράττει από την 

εταιρία πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων πάλι εμφανίζεται στο 

ενεργητικό της σαν απαίτηση από αυτήν. 

8. Η παροχή συμβουλών για θέματα marketing αλλά και πιστωτικής πολιτικής. 

9.  Η ασφαλιστική κάλυψη των απαιτήσεων έναντι της αφερεγγυότητας των 

χρεωστών. 

 

 

3.9.2 Μειονεκτήματα του Factoring 

 

Τα πιθανά μειονεκτήματα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι τα 

παρακάτω: 

1. Εάν το Factoring χρησιμοποιείται μόνο για ρευστότητα το κόστος είναι 

υψηλότερο από τον απλό δανεισμό. 

2. Το υψηλό κόστος. Οι υπηρεσίες των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων εκτός από την χρηματοδότηση δεν είχαν μέχρι σήμερα μεγάλη 

ζήτηση στην Ευρώπη. Αυτό συνέβαινε γιατί οι υποψήφιοι πελάτες συχνά 

θεωρούσαν το κόστος των υπηρεσιών αυτών ως τμήμα του συνολικού 

κόστους της παρεχόμενης χρηματοδότησης. Όμως το υψηλό κόστος 
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χρηματοδότησης παρουσιάζεται όταν τα τιμολόγια της χρηματοδοτούμενης 

επιχείρησης είναι πολλά και μικρής σχετικά αξίας.  

3. Η πιθανή δημιουργία δυσμενών σχέσεων με τους πελάτες. Η αναγγελία της 

εκχώρησης των απαιτήσεων  προς τον οφειλέτη μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα μεταξύ του πωλητή και των πελατών του. 

4. Τα πιστωτικά όρια που ορίζει ο πράκτορας για κάθε πελάτη μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα χαμηλά περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις πωλήσεις. Τα χαμηλά 

όρια οφείλονται φυσικά στην προσπάθεια του πράκτορα να μην αναλάβει 

μεγάλο κίνδυνο. 

5. Μπορεί να δημιουργηθούν δυσκολίες κατά τον τερματισμό μια συμφωνίας 

Factoring. Οι περισσότερες συμφωνίες Factoring καθορίζουν μια περίοδο 

ειδοποίησης και για τα δύο μέρη (συνήθως 3 μηνών). Είναι όμως εξαιρετικά 

δύσκολο για τον πωλητή να βρει τρόπο εναλλακτικής χρηματοδότησης αν 

τερματιστεί μια συμφωνία Factoring. Γι’ αυτό στην πράξη σπανίως συμφωνίες 

Factoring τερματίζονται εκ μέρους του πωλητή. 

6. Στην περίπτωση του Factoring δεν παρουσιάζονται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό του ισολογισμού του πωλητή τα πιο ρευστά του στοιχεία δηλαδή 

οι απαιτήσεις του. Για αυτό το λόγο είναι πιθανό οι προμηθευτές του πωλητή 

να διστάζουν να χορηγούν εμπορικές πιστώσεις. 

7. Η επιχείρηση δεν έχει την ευχέρεια να επιλέξει τις απαιτήσεις τις οποίες θα 

εκχωρήσει στον πράκτορα, αλλά είναι υποχρεωμένη να εκχωρήσει όλες τις 

απαιτήσεις της. Δηλαδή η επιχείρηση δεν μπορεί να κρατήσει τους καλούς 

πελάτες της και να μεταφέρει στον πράκτορα μόνο τις επισφαλείς απαιτήσεις 

της. Επιπλέον η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εκχωρήσει όχι μόνο τις 

υφιστάμενες απαιτήσεις κατά την υπογραφή της σύμβασης (δηλαδή τις 

«γεννημένες»), αλλά ακόμη και εκείνες που θα δημιουργηθούν μεταγενέστερα 

της σύμβασης. 
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3.10 Επίλογος  
 

Ο θεσμός του Factoring αποτελεί ένα αρκετά ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο, το 

οποίο μπορεί να αποφέρει αρκετά σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις.  

 Άμεσα επωφελούμενες επιχειρήσεις είναι κυρίως οι μικρομεσαίες, οι οποίες 

αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα ρευστότητας, λογιστικής παρακολούθησης, 

είσπραξης των απαιτήσεων, διαχείριση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, καθώς 

και αντιμετώπιση δυσκολιών για την εισχώρησή τους και παραμονή τους στις ξένες 

αγορές. 

 Μία εταιρία Factoring μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες όπως, χρηματοδότηση 

απαιτήσεων, κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, διαχείριση του καθολικού των 

πωλήσεων, έλεγχο της φερεγγυότητας των πελατών μιας επιχείρησης, καθώς και την 

παροχή συμβουλών μάρκετινγκ. 

 Η βασική διάκριση του κλάδου είναι α) το εγχώριο Factoring, στο οποίο 

αναπτύσσονται οι εμπορικές σχέσεις των επιχειρήσεων σε μία χώρα, και β) το διεθνές 

Factoring, που κύριος σκοπός του είναι η εξυπηρέτηση των εισαγωγικών και 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. 

 Η εποπτεία και ο έλεγχος των επιχειρήσεων Factoring ασκείται από την Τράπεζα 

της Ελλάδος, όπου με πράξεις του Διοικητή καθορίζονται ο συντελεστής 

φερεγγυότητας, ο συντελεστής ρευστότητας, καθώς και η συγκέντρωση κινδύνων.  

 Μέχρι και σήμερα, το πιο ευρέως γνωστό είδος χρηματοδότησης είναι η 

τραπεζική, η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης. Ο θεσμός του 

Factoring, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες από την παραγωγική δραστηριότητα, δεν 

αποσκοπεί να αντικαταστήσει την κλασσική τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά να την 

συμπληρώσει. 

 Η ζήτηση των υπηρεσιών Factoring στην Ελλάδα, κοινώς το εγχώριο Factoring, 

βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Παρόλα αυτά όμως, παρουσίασε από 

την πρώτη χρονιά αυξητικές τάσεις και έχει περιθώρια εξάπλωσης σε νέους κλάδους 

και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Όσο για το διεθνές Factoring μπορούμε να πούμε ότι και αυτό παρουσιάζει 

αρκετά ικανοποιητικές αυξητικές τάσεις παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται σε τρεις 

βασικούς λόγους, όπου είναι η βελτίωση της παγκόσμιας συγκυρίας, η διείσδυση του 

50 
 



Factoring σε νέες αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η εξοικείωση επιμέρους αγορών 

γύρω από τα πλεονεκτήματα και την ευελιξία που προσφέρει ο θεσμός του Factoring. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

VENTURE CAPITAL 
 
 
4.1 Εισαγωγή 

 
Η ανάπτυξη του θεσμού του Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture 

Capital) έχει τις ρίζες του στη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος 

δράσης των επιχειρήσεων.  Αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στις διεργασίες 

σχηματισμού κεφαλαίου, στην τεχνολογική καινοτομία και την περιφερειακή 

εκβιομηχάνιση. 

Ως μέθοδος χρηματοδότησης πρωτοεμφανίστηκε το 1946 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, σε μία συζήτηση μεταξύ των J.H. Whitney και του Benno 

Schmidt, όταν ο Whitney κληρονόμησε εκατόν εβδομήντα εννέα εκατομμύρια 

δολάρια και αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία μιας αναπτυξιακής 

επενδυτικής επιχείρησης, με σκοπό να παρέχει κεφάλαιο σε επιχειρηματίες που 

δυσκολεύονταν να το εξασφαλίσουν από άλλες πηγές χρηματοδότησης.  

Έτσι, δημιουργήθηκε ο όρος Venture Capital, ο οποίος έγινε συνώνυμο των 

επικίνδυνων τεχνολογικών επενδύσεων με πολύ υψηλά αναμενόμενη απόδοση, και 

εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Στόχος του είναι να χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις, 

και κυρίως αυτές που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και επεκτείνονται σε νέες 

αγορές.  

Στην Ελλάδα, ο θεσμός του Venture Capital εισήχθη για πρώτη φορά με το νόμο 

Ν. 1775/25.5.88, σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου 

(ΕΠΕΚ) είναι ανώνυμες εταιρίες που έχουν ως κύριο στόχο την προώθηση και 

υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Λόγω της 

αναποτελεσματικότητας αυτού του νόμου θεσπίστηκε νέος νόμος, ο Ν. 2367/1995, ο 

οποίος αναιρεί τον προηγούμενο, στον οποίο οι ΕΠΕΚ μετονομάστηκαν σε Εταιρίες 

Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ). Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, 

ως ΕΚΕΣ ορίζεται μία ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ασκούν γεωργική, βιομηχανική, 

μεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα. 
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Η χρηματοδότηση μέσω του θεσμού του Venture Capital έχει οδηγήσει σε 

εντυπωσιακή ανάπτυξη πολλές από τις επιχειρήσεις που την αξιοποίησαν. Στην 

Ελλάδα περιπτώσεις χρηματοδότησης μέσω Venture Capital αποτελούν  οι εταιρίες 

Goody’s, Γερμανός και Chipita, ενώ στο εξωτερικό γνωστά παραδείγματα είναι οι 

εταιρίες Microsoft και Yahoo.  

 

 

4.2 Ορισμός Venture Capital 

 
Με τον όρο Venture Capital (Κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών ή 

επιχειρηματικά κεφάλαια) καλούνται οι μέσο –μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής 

απόδοσης και υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως 

αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το British Venture Capital Association, το Venture Capital ορίζεται 

ως έναν τρόπο χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης και εξαγοράς μιας εταιρίας, 

βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 

ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης. 

 Ως μέσο χρηματοδότησης το Venture Capital εξυπηρετεί νέες επιχειρήσεις και 

ειδικά αυτές που αναπτύσσουν καινοτόμες και πρωτοποριακές τεχνολογίες και 

κατακτούν νέες αγορές οι οποίες χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν 

την ανάπτυξή τους.  

Οι  Γκανέτσου και Φρονίστου αναφέρουν ότι το Venture Capital διευκολύνει την 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα υποκινεί την ανανέωση και των 

εκσυγχρονισμό υπαρχουσών επιχειρήσεων, βοηθώντας έτσι στην οικονομική 

ανάπτυξη και την μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, σε επίπεδο αναπτυσσόμενης 

επιχείρησης, το Venture Capital επιτρέπει στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει 

αναγκαίες επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, χωρίς την επαύξηση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου λόγω δανεισμού.  

 Ο επενδυτής αναλαμβάνει ένα υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, συμμετέχοντας στο 

μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Συγχρόνως αναλαμβάνει να της δώσει τεχνική 

βοήθεια, να την υποστηρίξει οργανωτικά και διοικητικά, με την προσδοκία να 

επιτύχει σε ένα χρονικό διάστημα τριών έως δέκα ετών την αύξηση της αξίας της. Η 

αύξηση της αξίας αποτελεί και την απόδοση της επένδυσής του, η οποία δύναται να 
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επιτευχθεί είτε μέσω πώλησης του μεριδίου του σε άλλον επενδυτή, είτε με δημόσια 

προσφορά μέσω της ένταξης της επιχείρησης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 

αγορά. Επομένως, η συμμετοχή του επενδυτή δεν συνίσταται στην παθητική παροχή 

χρηματοδότησης, αλλά είναι δυνατόν να επεκτείνεται και στην εμπλοκή του στην 

διοίκηση, στο marketing και στον επιχειρησιακό δανεισμό. 

Το Venture Capital χρησιμοποιείται επίσης και στην περίπτωση μεταβίβασης της 

εταιρικής ιδιοκτησίας είτε σε μετόχους μειοψηφίας, είτε σε  ομάδες στελεχών των 

εταιριών, προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών τους στόχων. 

 Η χρηματοδότηση Venture Capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία δεν συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, 

προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρίες 

παροχής Venture Capital χρησιμοποιούν και διάφορα άλλα εργαλεία για να 

πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους, όπως έκδοση προνομιούχων μετοχών, 

μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων και άλλα. Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος ο 

επιχειρηματίας που τη δημιούργησε εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρίας 

του και ακόμη και μετά τη χρηματοδότηση αυτής από το Venture Capital.  

Παράλληλα, ο Ζοπουνίδης επισημαίνει ότι το Venture Capital, με τη συμμετοχή 

του στο μετοχικό κεφάλαιο των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, προσθέτει αξία, η 

οποία εκφράζεται με την υποστήριξή τους σε θέματα στρατηγικού προγραμματισμού 

και ελέγχου, μεταφοράς τεχνογνωσίας και εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Kortum και Lerner, επειδή η εταιρία παροχής 

Venture Capital προσφέρει κεφάλαια με κίνδυνο συμμετέχοντας στο μετοχικό 

κεφάλαιο της επιχείρησης, έχει συγχρόνως τη δυνατότητα να παράσχει συμβουλές 

στην επιχείρηση σε θέματα τεχνικά, οργανωτικά, εμπορικά και χρηματοδοτικά. 

 

 

4.3 Που Επενδύουν τα Venture Capital 

 
Το Venture Capital επεμβαίνει και χρηματοδοτεί όλα τα στάδια της ανάπτυξης μιας 

επιχείρησης, ήτοι ίδρυση, εκκίνηση, ανάπτυξη και εισαγωγή στην κεφαλαιαγορά. Σε 

κάθε στάδιο ανάπτυξης αντιστοιχούν ειδικές χρηματοδοτήσεις. Επίσης, οι ανάγκες 

χρηματοδότησης και διοικητικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και ο κίνδυνος που 
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παρουσιάζουν για τους επενδυτές σε Venture Capital διαφέρουν αρκετά ανάλογα με 

το στάδιο ανάπτυξης. 

Η επένδυση γίνεται πρωτίστως σε νέες επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων και 

δυναμικών κλάδων με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Η εστίαση της βιομηχανίας 

γίνεται συνήθως στην τεχνολογία, τις βιολογικές επιστήμες, το ηλεκτρονικό εμπόριο 

και τις μεταφορές. Οι τομείς που καλύπτουν τέτοιες επενδύσεις είναι κυρίως το 

λογισμικό, η βιοτεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η δικτύωση και ο εξοπλισμός, οι 

ιατρικές συσκευές, οι ημιαγωγοί, οι υπολογιστές και περιφερειακές μονάδες, οι 

υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, οι οικονομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά 

προϊόντα και υπηρεσίες, η ψυχαγωγία και οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 

 

 

4.4 Στόχοι Επιχειρήσεων που Συμμετέχουν σε Venture Capital 

 
Οι στόχοι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εταιρίες Venture Capital είναι οι 

εξής: 

• Απόκτηση νέων εταιριών. Είναι ο πιο κοινός στόχος για τις εταιρίες που 

επενδύουν σε Venture Capital. Γνωστό παράδειγμα η Exxon, η οποία έχοντας 

δημιουργήσει την Exxon Enterprises είχε εδραιώσει σημαντική θέση στον 

κλάδο του εξοπλισμού γραφείων έχοντας αποκτήσει τις γραφομηχανές Qyx. 

• Απόκτηση πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες.  Η μεταφορά τεχνολογίας είναι 

ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής εταιριών σε Venture Capital 

Groups. Οι εταιρίες που επιλέγουν να επενδύσουν με αυτόν τον τρόπο, 

επιδιώκουν να βοηθήσουν το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτουν με 

τον εμπλουτισμό τους από νέες ιδέες προερχόμενες από καινοτόμες εταιρίες 

μικρότερου μεγέθους. Παραδείγματα τέτοιων εταιριών είναι της Xerox και 

της General Electric. 

• Ελκυστική επιστροφή επενδυμένου κεφαλαίου (ROI). Οι αποδόσεις που 

προσφέρουν οι Venture Capital επενδύσεις υπερκαλύπτουν τις αποδόσεις των 

χρηματιστηριακών ή ομολογιακών αγορών. Εκτιμάται ότι ένα καλά 

διαχειριζόμενο Venture Capital μπορεί να αποφέρει αποδόσεις προ φόρων 

30%-40%. 
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4.5 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Venture Capital 

 
4.5.1 Πλεονεκτήματα Venture Capital 

 

1. Τα Venture Capital δεν δανείζουν αλλά συνεισφέρουν φθηνά, ως προς το 

κόστος για την επιχείρηση, κεφάλαια ανάπτυξης, συμμετέχοντας στο μετοχικό 

κεφάλαιό της. 

2. Αύξηση των θέσεων εργασίας, ως συνέπεια των επενδύσεων. 

3. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κεφάλαια από venture capital συνήθως για να 

αυξήσουν τις δαπάνες τους για ανάπτυξη στρατηγικών marketing – 

πωλήσεων, έρευνα και τεχνολογία, εκπαίδευση και δικτυακές υποδομές. 

4. Μέσω του Venture Capital παρέχεται στις επιχειρήσεις βοήθεια στη 

στρατηγική ανάπτυξη προϊόντων, supply chain, χρηματοοικονομική 

διάρθρωση και οικονομικό έλεγχο, δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις και 

αύξηση της αξιοπιστίας τους έναντι της αγοράς. 

 

 

4.5.2 Μειονεκτήματα Venture Capital 

 

1. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώληση τμήματος της επιχείρησης με 

αποτέλεσμα μείωση του μεριδίου συμμετοχής του ιδιοκτήτη και εισαγωγή 

μετόχου μειοψηφίας του οποίου τα συμφέροντα πρέπει να είναι σεβαστά.  

2. Για το επενδυτικό ταμείο, συμμετοχή μειοψηφίας σε μία επιχείρηση που 

ενδεχομένως θα είναι δύσκολο να πωληθεί, όταν το ταμείο θα θελήσει να 

αποδεσμευτεί από την επένδυση, εκτός και αν αναπτυχθεί η εταιρία. 

 

 

4.6 Διάρκεια της Επένδυσης ενός Venture Capital 

 
Αντικειμενικός σκοπός μιας εταιρίας Venture Capital είναι η μακροπρόθεσμη 

συμμετοχή της σε μία εταιρία. Ένα Venture Capital παραμένει σε μία εταιρία από 

τρία έως πέντε έτη, ωστόσο μπορεί να φτάσει και τα δέκα χρόνια. Αυτό εξαρτάται 

από την αξία της επιχείρησης και τις συνθήκες των αγορών τη δεδομένη χρονική 
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στιγμή. Το Venture Capital γενικώς στοχεύει σε ρευστοποίηση των συμμετοχών του 

και επανεπένδυση των κεφαλαίων του. Επενδύει με μακροπρόθεσμη πολιτική, αλλά 

παράλληλα με ορατό χρονικό ορίζοντα εξόδου. 

 

 

4.7 Τρόποι Επένδυσης Venture Capital 

 
Μια εταιρία Venture Capital δεν αγοράζει μετοχές από τους υφιστάμενους μετόχους. 

Συμμετέχει στις επιχειρήσεις μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τους. Αυτή η 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων μπορεί να γίνει με πολλούς 

τρόπους. Τα κυριότερα μέσα είναι οι κοινές μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές μετά 

από ψήφο, ή συνήθως χωρίς ψήφο, οι προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές 

με διαφορετικές αξίες υπολογισμένες πάνω στις επιδόσεις της επιχείρησης σε 

συγκεκριμένους προκαθορισμένους επιχειρηματικούς στόχους, οι προνομιούχες με 

σταθερό μέρισμα, με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και σωρευτικά, οι 

προνομιούχες ή μη μετοχές υποχρεωτικά εξαγοραζόμενες μέσα σε ορισμένη χρονική 

περίοδο, σε προκαθορισμένη αξία από τους άλλους μετόχους, οι προνομιούχες με 

σταθερό μέρισμα ακόμα και σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών, ή τέλος, σύμφωνα με 

τον Sahlman δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές ή ακόμη και κοινό δάνειο σε συνδυασμό 

πάντοτε με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. 

 

 

4.8 Μορφές Χρηματοδότησης Venture Capital 

 
Διακρίνονται διάφορες μορφές χρηματοδότησης Venture Capital, ανάλογα με το 

στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. 

1) Αρχικό στάδιο ανάπτυξης (early stage) – χρηματοδότηση επιχειρήσεων: 

• Σποράς (seed stage) ή πρωταρχικό κεφάλαιο: χρηματοδότηση έρευνας 

και ανάπτυξης μιας αρχικής επιχειρηματικής ιδέας πριν το στάδιο 

ίδρυσης της επιχείρησης. 

• Εκκίνησης (start up stage) ή αρχικό κεφάλαιο: χρηματοδότηση 

ίδρυσης και εγκατάστασης για την ανάπτυξη προϊόντος ή υπηρεσίας. 
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2) Ανάπτυξης ή Επέκτασης (expansion stage or later stage): χρηματοδότηση που 

απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν εισέλθει στο στάδιο της 

ανάπτυξής τους, δηλαδή έχουν πωλήσεις και πραγματοποιούν κέρδη. Αφορά 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ανάπτυξή τους και 

χρειάζονται κεφάλαια για την ανάπτυξη της παραγωγικής δυναμικότητας του 

προϊόντος, των πωλήσεων και επέκταση στην αγορά. 

3) Μεταβατική (bridge stage): χρηματοδότηση στο στάδιο προετοιμασίας για την 

είσοδο της επιχείρησης στο χρηματιστήριο. 

4) Ενδιάμεση (mezzanine): δανειακή χρηματοδότηση που έχει χαρακτηριστικά 

μεταξύ τραπεζικού δανεισμού και επιχειρηματικού κεφαλαίου, έντοκη 

αποπληρωμή και χαμηλές εξασφαλίσεις. 

5) Εσωτερική αγορά (Management Buy – Out): χρηματοδότηση για εξαγορά 

επιχείρησης από την υπάρχουσα ομάδα διοίκησης 

6) Εξωτερική αγορά (Management Buy – In): χρηματοδότηση για εξαγορά 

επιχείρησης από νέα ομάδα διοίκησης. 

7) Μοχλευμένη εξαγορά (Leverage Buy – Out): χρηματοδότηση για εξαγορά 

επιχείρησης από την υπάρχουσα ομάδα διοίκησης, με το μεγαλύτερο τμήμα 

των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την εξαγορά να προέρχεται από 

δανεισμό και όχι από ίδια κεφάλαια. Αφορά κυρίως ώριμες επιχειρήσεις πο 

έχουν προβλέψιμες και αναμενόμενες ταμειακές ροές. 

8) Αντικατάσταση (replacement capital):  

• Αντικατάστασης (replacement capital): χρηματοδότηση για εξαγορά 

μεριδίου απερχόμενου εταίρου από μία επιχείρηση. 

• Αναχρηματοδότησης (debt refinancing): βελτίωση της θέσης μιας 

επιχείρησης με μείωση της δανειακής εξάρτησης. 

9) Ανόρθωσης ή Στροφής (turnaround or rescue): χρηματοδότηση ζημιογόνου 

επιχείρησης που έχει εμπορικές δυσκολίες, με σκοπό τη ριζική αναδιάρθρωση 

και την επαναφορά της σε κερδοφόρα επίπεδα. 
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4.9 Μεθοδολογία Χρηματοδότησης Venture Capital 
 

Σύμφωνα με τους Tyebjee και Bruno, μία μεθοδολογία που έχει ήδη εφαρμοστεί με 

μεγάλη επιτυχία σε εταιρίες παροχής Venture Capital στις ΗΠΑ, όπως και σε 

γαλλικές εταιρίες παροχής Venture Capital, σύμφωνα με το Ζαπουνίδη, αναφέρει ότι 

οι δραστηριότητες των εταιριών παροχής Venture Capital περιγράφονται σε πέντε 

φάσεις: την προέλευση των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση, προεργασία, εκτίμηση, 

ολοκλήρωση του συμβολαίου και μετεπενδυτικές δραστηριότητες. 

 

1ο στάδιο: Η προέλευση των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση. 

Επειδή οι εταιρίες παροχής Venture Capital δρουν σε ένα περιβάλλον όπου οι καλές 

περιπτώσεις επιχειρήσεων σπανίζουν, η ενδεχόμενη συνεργασία τους με μάνατζερ 

των υπό χρηματοδότηση επιχειρήσεων πραγματοποιείται είτε με δική τους 

πρωτοβουλία, είτε με μεσολάβηση άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως 

εμπορικές τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, επιχειρηματίες 

που έχουν ήδη συνεργαστεί με εταιρίες παροχής Venture Capital. 

 

2ο στάδιο: Η προεργασία. 

Οι εταιρίες παροχής Venture Capital έχουν συνήθως να μελετήσουν ένα μεγάλο 

αριθμό προτάσεων για χρηματοδότηση και μάλιστα με μικρό αριθμό προσωπικού. Ο 

Wells αναφέρει ότι οι εταιρίες παροχής Venture Capital δέχονται ετήσιο μέσο όρο 

τετρακόσιες πενήντα προτάσεις για χρηματοδότηση. Ο βασικός στόχος των εταιριών 

αυτών είναι να χρηματοδοτήσουν τελικά ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων, τις πιο 

αποδοτικές. Τα κυριότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη φάση αυτή είναι ο 

τομέας δραστηριότητας της επιχείρησης, το προϊόν της, το μέγεθός της, η 

γεωγραφική τοποθεσία της, η πολιτική επενδύσεών της και η ανταγωνιστική θέση της 

στην αγορά. 

 

3Ο στάδιο: Η εκτίμηση. 

Οι εταιρίες παροχής Venture Capital αξιολογούν τις επιχειρήσεις με βάση τις 

ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο σχέδιο 

ανάπτυξης (business plan). Αυτή η αξιολόγηση στηρίζεται επίσης στην υποκειμενική 

κρίση που διαθέτουν τα στελέχη των εταιριών παροχής Venture Capital. 
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 Στο τέλος της φάσης της εκτίμησης πρέπει να κατασκευαστεί ένα 

επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο θα επιτρέπει την αυτόνομη αξιολόγηση κάθε 

επιχείρησης που ζητά τη χρηματοδότηση της εταιρίας παροχής Venture Capital. Από 

μελέτες έχει αποδειχθεί ότι τα βασικά κριτήρια απόφασης είναι τα εξής: η ομάδα των 

μάνατζερ της επιχείρησης, η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, το 

προϊόν της επιχείρησης, η στρατηγική marketing που ακολουθεί, οι 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις της και το μέγεθος της επένδυσης (Ζοπουνίδης).   

 

4ο στάδιο: Η ολοκλήρωση του συμβολαίου. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης γίνονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην 

εταιρία παροχής Venture Capital και των μάνατζερ της υπό χρηματοδότηση 

επιχείρησης. Οι διαπραγματεύσεις αναφέρονται στο ποσό που θα επενδυθεί, τη 

μέθοδο χρηματοδότησης, τις ρήτρες ασφαλείας, και άλλα. 

 

5ο στάδιο: Οι μετεπενδυτικές δραστηριότητες. 

Από τη στιγμή που θα υπογραφεί το συμβόλαιο συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών, 

οι εταιρίες παροχής Venture Capital αλλάζουν καταστατικό και από απλοί επενδυτές 

γίνονται ενεργοί συνεργάτες των επιχειρήσεων. Έχοντας αυτό το ρόλο, παρέχουν 

συμβουλές στους μάνατζερ των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αγορών 

και τις στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να αποκτηθούν νέα μερίδια 

αγορών. Το ενδιαφέρον τους είναι να προστατεύσουν την επένδυση που 

πραγματοποίησαν και να ετοιμάσουν την έξοδό τους από την επιχείρηση, με 

ρευστοποίηση της συμμετοχής τους. Γι αυτό το λόγο, ορισμένες φορές οι εταιρίες 

παροχής Venture Capital επεμβαίνουν στη διοίκηση της επιχείρησης και μπορούν 

ακόμη και να προτείνουν ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, σε περίπτωση που το 

προηγούμενο διακρίνεται από αναξιοπιστία και ανευθυνότητα. 

Η διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρήσεων μπορεί να είναι 

από έναν έως έξι μήνες, ανάλογα με το προσωπικό που διαθέτουν οι εταιρίες παροχής 

Venture Capital (Ζοπουνίδης).  
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4.10 Διαφορά Venture Capital από Άλλες Πηγές Χρηματοδότησης. 

 
Το Venture Capital διαφέρει σημαντικά από την δανειακή χρηματοδότηση. Στη 

δανειακή χρηματοδότηση η τράπεζα ζητά σημαντικές εξασφαλίσεις προκειμένου να 

προβεί στη χρηματοδότηση. Αντίθετα, στο Venture Capital, ο επενδυτής όχι μόνο δεν 

έχει εξασφαλίσεις, αλλά συμμετέχει και στον κίνδυνο. Επιπρόσθετα, η 

χρηματοδότηση Venture Capital γίνεται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και 

συνεπώς η εταιρία αποβλέπει στην πραγματοποίηση κερδών είτε σε μορφή 

μερισμάτων, είτε σε μακροχρόνιες αποδόσεις επί του κεφαλαίου σε μορφή κερδών 

από την ανατίμηση των μετοχών. Μία άλλη σημαντική διαφορά είναι η ενεργή 

ανάμειξη της εταιρίας Venture Capital στην χρηματοδοτούμενη επιχείρηση.  

Επομένως, τα επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 

έναντι των άλλων πηγών χρηματοδότησης:  

• παρέχουν μέσο – μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δημιουργώντας μία ισχυρή 

κεφαλαιακή βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα, 

έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης 

και σε συνεργασία και με άλλους επενδυτές, εφόσον αυτό απαιτείται για 

περαιτέρω ανάπτυξη. 

• έχουν εκτεταμένα δίκτυα επαφών σε διάφορους κλάδους, γεγονός ιδιαίτερα 

χρήσιμο για μια επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης πελατών, πρόσληψης 

στελεχών, καθώς και αναζήτησης στρατηγικών συμμάχων και επενδυτών. 

• διαθέτουν εμπειρία στην προετοιμασία μιας επιχείρησης για εισαγωγή στο 

χρηματιστήριο, καθώς και σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

• γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους 

όσο και τις επιτυχίες. 

• παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωση και 

χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων, με βάση την εμπειρία που 

διαθέτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις. 

• Η συμμετοχή μιας εταιρίας επιχειρηματικών κεφαλαίων προσδίδει κύρος σε 

μία επιχείρηση και διευκολύνει την πρόσβαση σε παραδοσιακές μορφές 

χρηματοδότησης όπως στον τραπεζικό δανεισμό. 
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4.11 Η Εξάπλωση του Κλάδου στην Ελλάδα 

 
Η ανάπτυξη του Venture Capital στην Ελλάδα, μετά το 1999 σχετίστηκε άμεσα με 

την δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι αποδόσεις των εταιριών 

κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στο διάστημα αυτό ήταν εντυπωσιακές και 

υπήρχε σημαντική αύξηση στην ίδρυση νέων, οι περισσότερες από τις οποίες 

αποτελούσαν θυγατρικές χρηματιστηριακών εταιριών. Η στρέβλωση που είχε 

δημιουργηθεί στην αγορά των δημοσίων εγγράφων από την υπερβολική συμπεριφορά 

του χρηματιστηρίου, εξασφάλιζε μεγάλες αποδόσεις ακόμη και όταν οι εταιρίες 

κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών επένδυαν σε ώριμες εταιρίες που 

βρίσκονταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους  και απείχαν μικρό χρονικό διάστημα 

από την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Όμως, εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης που πέρασε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, σταμάτησαν τις 

δραστηριότητές τους αρκετές εταιρίες παροχής Venture Capital, κυρίως αυτές που τις 

διαχειρίζονταν χρηματιστηριακές εταιρίες. 

 Το 2005 σημαντικές πρωτοβουλίες ελήφθησαν από τραπεζικούς ομίλους, όπως 

Εθνική, ALPHA, EFG Eurobank και Εμπορική, μέσω των θυγατρικών/ 

συνδεδεμένων τους εταιριών Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών, Alpha Ventures, 

Global Finance και Εμπορική Κεφαλαίου.  

 

 

4.12 Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά 

 
Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από εταιρίες Venture Capital κυρίως 

για να χρηματοδοτήσουν την τελική ανάπτυξή τους πριν την εισαγωγή τους στο 

χρηματιστήριο. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το 

Venture Capital ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Σήμερα το Venture Capital 

έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας ως ένας 

ουσιαστικός μοχλός χρηματοδότησης γρήγορα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και οι 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του θεσμού στη χώρα μας είναι εξαιρετικά θετικές. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που ακολουθούν οι εταιρίες Venture 

Capital παγκοσμίως και στην Ελλάδα είναι: 
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• Απόκτηση ικανού ποσοστού μετοχών της υπό χρηματοδότηση εταιρίας, η 

οποία κυμαίνεται περίπου στο 30% του συνόλου, ανάλογα βέβαια και με το 

μέγεθος της χρηματοδότησης της εταιρίας, καθώς και των διαπραγματεύσεων 

των δύο πλευρών. 

• Χρηματοδότηση δυναμικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών με αποδοτικά 

επενδυτικά προγράμματα που να μπορούν να αποδώσουν πολλαπλάσια σε 

σύγκριση με μορφές ασφαλών επενδύσεων και έτσι να ανταμείψουν το 

Venture Capital για το ρίσκο που αναλαμβάνει. 

• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. 

Αποβλέποντας σε μακροπρόθεσμα κέρδη από την αύξηση της αξίας μιας 

εταιρίας και όχι σε μερίσματα ή σε τόκους, τα Venture Capital προσελκύουν 

πολλές από τις επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να στηριχθούν 

στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος όταν ξεπεράσει κάποια επίπεδα μπορεί να 

γίνει επικίνδυνος για την βιωσιμότητά τους. 

• Πολλά Venture Capital ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε ομάδες 

συγκεκριμένων βιομηχανιών ή σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς, 

όπως η υψηλή τεχνολογία, η υγεία, η ενέργεια.   

• Εταιρίες συνεργαζόμενες με μία επιχείρηση Venture Capital δεν αρκούνται 

απλά στην παροχή κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν να παράσχουν βοήθεια με 

διάφορους τρόπους και ιδιαίτερα με την ενίσχυση του management, όπως 

στρατηγικός σχεδιασμός, οργάνωση και στελέχωση της εταιρίας, 

διαπραγματεύσεις. Σημαντική για τη χρηματοδοτούμενη εταιρία είναι η 

τεχνογνωσία της επιχείρησης Venture Capital σε συγκεκριμένους τομείς, η 

οποία μπορεί να μεταφερθεί στην εταιρία, καθώς επίσης και η βοήθειά της 

στη σύναψη δανείων. 

• Το Venture Capital δεν απαιτεί εγγύηση από την εταιρία για το κεφάλαιο που 

της παρέχει. Επομένως, δεν διεκδικεί επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που 

η εταιρία αποτύχει στην επιχειρηματική της προσπάθεια. 

Δυστυχώς, η ελληνική αγορά παρουσιάζει ακόμη αρκετές στρεβλώσεις που δεν 

ενθαρρύνουν την αυτόνομη ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ειδικά στους κλάδους της νέας οικονομίας, που δεν έχουν καμία 

σχέση με τη διαθεσιμότητα ή όχι κεφαλαίων. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα 

είναι τα παρακάτω: 
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Α_ Έλλειψη συνολικής θεσμικής στήριξης καινοτόμων πρωτοβουλιών. Δηλαδή δεν 

υπάρχει ουσιαστικό νομικό πλαίσιο για την εμπορευματοποίηση καινοτόμου έρευνας 

στα πανεπιστήμια (spin offs). Η αυστηρή νομοθεσία περί πτωχεύσεων συχνά 

αποθαρρύνει νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  

Η σχετική νομοθεσία για τα stock options, το μόνο ουσιαστικό κίνητρο που μπορεί να 

δώσει μία νέα επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας στους εργαζομένους της, παραμένει 

ασαφής και έχει εφαρμοστεί στην πράξη μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

Β_ Συχνά φαινόμενα ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Μία δυναμικά αναπτυσσόμενη 

μικρομεσαία επιχείρηση έχει συχνά να αντιμετωπίσει φαινόμενα αθέμιτου 

ανταγωνισμού από μεγαλύτερες και καλά δικτυωμένες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση 

που επιτραπεί στις μεγάλες επιχειρήσεις να κυριαρχήσουν στην αγορά, 

εκμεταλλευόμενες το μέγεθος και τα δίκτυα διανομής τους, αυτό θα προκαλέσει 

εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δε θα μπορούν να 

αναπτυχθούν δυναμικά και αυτόνομα. Το κράτος έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει 

ότι στις νέες αγορές που αρχίζουν να αναπτύσσονται στους κλάδους των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών θα επικρατεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί η λειτουργία ενός οργανισμού, ο οποίος 

δημιουργήθηκε με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στις επενδύσεις των Venture Capital σε 

νέες επιχειρήσεις. Ο οργανισμός αυτός είναι το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 

Α.Ε. (Τ.Α.ΝΕ.Ο), το οποίο συστήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.2843/2000 και σκοπό 

έχει τη συγχρηματοδότηση της ίδρυσης εταιριών κεφαλαίου επιχειρηματικών 

συμμετοχών (.Ε.Κ.Ε.Σ. και Α.Κ.Ε.Σ.), οι οποίες αναλαμβάνουν να επενδύσουν σε 

καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης.  

Κύρια κριτήρια για τη συμμετοχή του Τ.Α.ΝΕ.Ο. στις εταιρίες κεφαλαίου 

επιχειρηματικών συμμετοχών είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητά τους, καθώς και 

η συμβολή των χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην 

ανάπτυξη τομέων νέας οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στα κριτήρια επιλογής επενδυτικών σχημάτων, στα οποία θα 

συμμετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. περιλαμβάνονται: η ομάδα διαχείρισης, η αγορά, οι 

προσδοκώμενες επενδύσεις, η επενδυτική στρατηγική, το μέγεθος του επενδυτικού 

σχήματος, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, και οι λοιποί επενδυτές. Το Τ.Α.ΝΕ.Ο. 

ενδιαφέρεται κυρίως να επενδύσει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς 

της νέας οικονομίας, όπως, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
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βιοτεχνολογία. Επίσης, το Τ.Α.ΝΕ.Ο. δεν φορολογείται, αντίθετα φορολογούνται οι 

μέτοχοί του.  

Ακόμη, το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνα και 

Τεχνολογίας,  προκειμένου να ενισχύσει το θεσμό τουVenture Capital, υιοθέτησε το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) το οποίο εντάσσεται στο 

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ), 2000-2006. Περιλαμβάνει μία δέσμη 

δράσεων και ενισχύσεων που έχουν ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη της κοινωνικής και 

οικονομικής σύγκλισης της Ελλάδας με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένα σημαντικό τμήμα του ΕΠΑΝ απευθύνεται σε προγράμματα έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, και 

επιπλέον ενισχύει τα πλεονεκτήματα που μπορούν να δημιουργηθούν από 

συνεργασίες των ερευνητικών φορέων και των επιχειρήσεων. 

Η διάχυση νέων τεχνολογιών με την αξιοποίηση υψηλού επιπέδου επιστημονικού 

δυναμικού θα διευκολύνει την προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των 

υφιστάμενων επιχειρήσεων, αλλά και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με τη 

δημιουργία επιχειρήσεων νέας γνώσης που θα υποστηρίζονται από σύγχρονα 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία και θεσμικούς μηχανισμούς που προωθεί το ΕΠΑΝ όπως 

είναι το Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας (ΚΕΣΥΤ), το 

πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ για τη δημιουργία νέων εταιριών spin off και οι μηχανισμού που 

θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΛΕΥΘΩ. 

 

 

4.13 Επίλογος  
 

Η ανάπτυξη του θεσμού του Venture Capital στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετά 

πρώιμο στάδιο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η καθυστέρηση της ανάπτυξής 

του μπορεί να αποδοθεί στο ανεπαρκές ακατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο 

ίσχυε τα πρώτα χρόνια, το οποίο πλέον έχει διαμορφωθεί απαιτώντας ωστόσο 

περαιτέρω ακόμη διαμόρφωση, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

θεσμού με την παροχή περαιτέρω φορολογικών κινήτρων, την εξάλειψη της 

γραφειοκρατίας κατά την ίδρυση των εταιριών και τη λήψη των επιχορηγήσεων. 
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 Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοηθεί η θεαματική ανάπτυξη του θεσμού στην Ελλάδα 

τα τελευταία χρόνια, με κυριότερη εξέλιξη την ίδρυση του Τ.Α.ΝΕ.Ο., το οποίο 

επενδύει επιχειρηματικά κεφάλαια αποκλειστικά σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, 

αλλά και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη σύσταση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) κλειστού τύπου, για τις οποίες ισχύει η αρχή 

της φορολογικής ουδετερότητας. 

 Η ελληνική οικονομία προσφέρεται για την ανάπτυξη του Venture Capital, καθώς 

διαφαίνονται μεγάλα περιθώρια διείσδυσης στην ελληνική αγορά. Οι σε εξέλιξη 

αλλαγές της ελληνικής οικονομίας, με την υπό εξέλιξη απελευθέρωση αγορών σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να οδηγήσει σε 

σημαντική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το ενιαίο 

οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελλάδα σε σχέση με τα 

υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση 

των επενδύσεων στην Ελλάδα. 

Ο θεσμός των επιχειρηματικών συμμετοχών δύναται να προσελκύσει και να 

απορροφήσει σημαντικό μέρος των κεφαλαίων ξένων επενδυτών, δεδομένου ότι 

αποτελεί μία μορφή χρηματοδότησης που υπερέχει έναντι των άλλων μορφών 

χρηματοδότησης, λόγω της ευελιξίας της, της φύσεως των επενδύσεων, της 

δεδομένης ύπαρξης ικανών και έμπειρων στελεχών ,εξειδικευμένες γνώσεις, και η 

ευελιξία της δομής μιας εταιρίας παροχής Venture Capital, η οποία επιτρέπει την 

προσαρμογή των ενεργειών της στις ανάγκες του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

LEASING 

 
 

5.1 Εισαγωγή 

 
Με τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και συγκεκριμένα κατά το δεύτερο 

ήμισυ της δεκαετίας του 1940, δημιουργήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

οι πρώτες εταιρίες Leasing. Βέβαια, και νωρίτερα ενοικιάζονταν διάφορα μέσα 

μεταφοράς ή υλικά μέσα, αλλά οι εκμισθωτικοί Οργανισμοί ήταν απλά παραρτήματα 

ή υπομονάδες μεγάλων παραγωγικών επιχειρήσεων.  

 Το Leasing γνώρισε σύντομα αξιοσημείωτη επιτυχία. Το 1970 το μερίδιο της 

χρηματοδότησης με τη μορφή του Leasing στις Η.Π.Α. ήταν περίπου το 10% επί του 

συνολικού ποσού των επενδύσεων εκείνης της χρονιάς, ξεπερνώντας το ένα 

δισεκατομμύριο δολάρια. 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα ενθάρρυναν σοβαρά τις εταιρίες Leasing, οι οποίες 

επεδίωξαν να επεκτείνουν τις σχετικές δραστηριότητές τους και στο εξωτερικό. Για 

αυτό δοκίμασαν δύο τρόπους. Αρχικά εφάρμοσαν το σύστημα Leasing για την 

πληρωμή εξαγωγών βιομηχανικού εξοπλισμού , οποίος προοριζόταν για τις χώρες του 

εξωτερικού και συγκεκριμένα για τον Καναδά, το Μεξικό και τη Βενεζουέλα. 

 Στη συνέχεια, ίδρυσαν, κυρίως στην Ευρώπη, αριθμό υποκαταστημάτων ή 

συμμετείχαν σε ντόπιες εταιρίες υπό σύσταση. Ιδρύθηκαν προοδευτικά στη Μεγάλη 

Βρετανία η «Mercantile Credit C.O.» το 1960 σαν θυγατρική της United States 

Leasing Co., και στο Βέλγιο το 1961 η «Locabel A.E.» θυγατρική της Lease Plan 

International. Η πρώτη γαλλική εταιρία Leasing, η «Locafrance» ιδρύθηκε τον 

Απρίλιο του 1962 από την Τράπεζα της Ινδοκίνας με τη συνδρομή και άλλων 

Ασφαλιστικών Εταιριών. Απόδειξη της επιτυχημένης επιρροής του χρηματοδοτικού 

αυτού νεωτερισμού είναι ότι εντός δύο ετών, στη Γαλλία είχαν ιδρυθεί περισσότερες 

από είκοσι εταιρίες Leasing. 

Ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης εισήχθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 

1665/86, ως μία μέθοδος μέσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και 
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ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Σήμερα όλα σχεδόν τα τραπεζικά ιδρύματα που 

λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν ιδρύσει θυγατρικές εταιρίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

  

 

5.2 Ορισμός Leasing 

  
Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μία σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

και επαγγελματιών και αποτελεί ένα πιστοδοτικό αναπτυξιακό μηχανισμό, που 

αναφέρεται σε μία σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ ενός εκμισθωτή, που είναι μία 

εταιρία Leasing, και ενός μισθωτή, ο οποίος δεν έχει άμεσα συμμετοχή στη δαπάνη 

της επένδυσης, και που μπορεί να είναι μία επιχείρηση ή ένας ελεύθερος 

επαγγελματίας, όχι όμως μισθωτός.  

 Ο Grenadier χαρακτηρίζει το Leasing ως ένα μηχανισμό για πώληση της χρήσης 

ενός παγίου στοιχείου για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η μεταφορά και της ιδιοκτησίας.  

Η σύμβαση που συνάπτεται δεν είναι μία απλή σύμβαση μίσθωσης πράγματος, 

όπως προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα, (άρθρα 574-618), αλλά μία σύνθετη 

μορφή σύμβασης, που περιέχει αφενός στοιχεία συμβάσεων μίσθωσης, εντολής ή/και 

εκχώρησης, και αφετέρου ένα σύμφωνο προαίρεσης, ώστε ο μισθωτής αν το επιθυμεί 

να μπορεί να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο ή να ανανεώσει τη μίσθωσή του. 

 Με τη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, παραχωρείται έναντι 

προκαθορισμένου μισθώματος και για ορισμένη χρονική περίοδο, το συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο καλύπτει τις προδιαγραφές που απαιτεί ο μισθωτής. 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν ο εκμισθωτής να αποτελεί και τον 

κατασκευαστή του μισθωμένου παγίου στοιχείου. Μετά τη λήξη του συμβολαίου ή 

σε ορισμένες περιπτώσεις και πριν τη λήξη του, ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να 

αγοράσει το πάγιο στοιχείο σε μία συμφωνημένη τιμή, ή ώστε σε μία συμβολική τιμή, 

κατά τη λήξη της σύμβασης, έτσι ώστε να αποκτήσει επιπλέον και την κυριότητά του, 

εκτός της χρήσης του που έχει ήδη. Όμως, οι όροι των συμβάσεων και η διάρκεια των 

μισθώσεων  είναι διαπραγματεύσιμα και προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες των 

συμβαλλομένων. Η χρηματοδοτική μίσθωση βασίζεται στο γεγονός ότι για τον 
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επιχειρηματία ή τον επαγγελματία, μεγαλύτερη σημασία έχει η απρόσκοπτη χρήση 

του παγίου περιουσιακού στοιχείου παρά η κυριότητά του. 

 Χρησιμοποιούνται οι όροι της αγγλικής γλώσσας Financial Leasing για τη 

χρηματοδοτική μίσθωση και Rending ή Operating Leasing για την παραδοσιακή ή 

λειτουργική μίσθωση, ,ε εξαίρεση τη Γαλλία, όπου χρησιμοποιείται ο όρος “Credit 

Bail”, δηλαδή, «πίστωση με εγγύηση». Το ενδιαφέρον προσελκύει η μορφή της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη, μετά την 

πολυετή εκμίσθωση ενός πράγματος, να αποκτήσει και την ιδιοκτησία του. 

 

 

5.3 Κατηγορίες Leasing 
 

Στην πράξη υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης: 

1. οι Χρηματοδοτικές ή Κεφαλαιουχικές Μισθώσεις και  

2. οι Λειτουργικές ή Διαχειριστικές Μισθώσεις. 

 

 

5.3.1 Χρηματοδοτικές ή Κεφαλαιουχικές Μισθώσεις 

 
Η Χρηματοδοτική Μίσθωση είναι η μορφή εκείνης της σύμβασης κατά την οποία μία 

εταιρία Leasing που αποτελεί τον εκμισθωτή, παρέχει σε μία επιχείρησης ή έναν άλλο 

ελεύθερο επαγγελματία, και για ορισμένη χρονική περίοδο, ένα πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο έναντι κάποιου μισθώματος. Με τη λήξη της σύμβασης, είναι δυνατόν ο 

μισθωτής είτε να ανανεώσει τη μίσθωση, είτε να προβεί στην αγορά του παγίου 

περιουσιακού στοιχείου. Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μία μορφή μίσθωσης, κατά 

την οποία δεν παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης, δεν είναι δυνατό να ανακληθεί το 

πάγιο, το οποίο και αποσβένεται πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκμισθωτής 

λαμβάνει μισθώματα τα οποία αντιστοιχούν στην πλήρη τιμή του παγίου στοιχείου. Ο 

εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής δικαιούνται να προβούν σε έκτακτη καταγγελία της 

σύμβασης. Ειδικότερα, η δυνατότητα επιλογών στις διαδοχικές φάσεις διεκπεραίωσης 

μίας πράξης χρηματοδοτικής μίσθωσης, διαμορφώνει τα ακόλουθα σχήματα 

εφαρμογών της: 
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5.3.1.1 Άμεση Χρηματοδοτική Μίσθωση (Direct Leasing) 

 
Πρόκειται για τεχνική μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται με 

σκοπό την προώθηση των πωλήσεών τους, ενώ τη ρύθμιση του χρηματοδοτικού 

σκέλους την αναλαμβάνει εξειδικευμένη θυγατρική εταιρία τους. Στην περίπτωση 

αυτή, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως, και την παροχή πρόσθετων 

υπηρεσιών, όπως τη συντήρηση, και την εκπαίδευση του προσωπικού. Είναι μία 

σύγχρονη τεχνική που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους 

ελεύθερους επαγγελματίες  να αποκτήσουν:  

 α) κινητό εξοπλισμό, καινούργιο ή μεταχειρισμένο, από την Ελλάδα ή το 

εξωτερικό. Μερικά παραδείγματα είναι μηχανήματα κάθε είδους, οχήματα επιβατηγά 

και φορτηγά, έπιπλα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, 

εξοπλισμό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, και άλλα. 

 β) επαγγελματική στέγη, γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά 

κτίρια, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για 

επαγγελματική στέγη. Η επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή 

ακίνητα, αλλά και οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. Έτσι, οι επιχειρήσει και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν τα μέσα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους 

και συγχρόνως εκμεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς να δεσμεύουν σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια.   

 

 

5.3.1.2 Μίσθωση με Παροχή Υπηρεσιών (Service Leasing) 

 
Είναι η περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής αναλαμβάνει συνήθως και την 

παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα τη συντήρηση, την εκπαίδευση 

του προσωπικού. Αυτή η περίπτωση συνήθως εντάσσεται στη σύμβαση άμεσης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, μπορεί όμως να αποτελεί και αυτοτελή σύμβαση. 
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5.3.1.3 Χρηματοδοτική Μίσθωση – Πώληση (Vendor Leasing) 

 
Σε αυτή την κατηγορία χρηματοδοτικής μίσθωσης ενεργό ρόλο έχει ο προμηθευτής. 

Παρέχει στους πελάτες του συμβουλές για την πλέον κατάλληλη και συμφέρουσα 

εταιρία Leasing. Οι συμβουλές μπορεί να περιορίζονται σε απλή σύσταση της 

εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και να φθάνουν μέχρι και την εγγύηση 

επαναγοράς του εξοπλισμού από τον προμηθευτή. Έτσι, ουσιαστικά επιτυγχάνεται 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον προμηθευτή, ο οποίος προσφέρει στους πελάτες 

του κάτι παραπάνω από το ίδιο το προϊόν.  

 Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι 

διευθύνσεις marketing των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας εξοπλισμού, για 

την αύξηση των πωλήσεων. Χρηματοδοτούνται έτσι επενδύσεις σε εξοπλισμό 

εκτεταμένης χρήσης και σχετικώς μικρής αξίας ανά μονάδα προϊόντος, όπως 

ηλεκτρονική υπολογιστές, αυτοματισμοί γραφείου, ιατρικά μηχανήματα, αυτοκίνητα, 

μηχανολογικός εξοπλισμός και άλλα. 

 Ο πελάτης μαζί με την αγορά του εξοπλισμού καρπώνεται και τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες του προμηθευτή, ενώ παράλληλα απολαμβάνει και τα υπόλοιπα 

πλεονεκτήματα του Leasing. Χωρίς να δεσμεύσει καθόλου ρευστά διαθέσιμα, μπορεί 

να κάνει άμεση χρήση του εξοπλισμού, καταβάλλοντας ένα και μόνο μίσθωμα. 

Παράλληλα, απολαμβάνει σχετική προστασία από ενδεχόμενη γρήγορη τεχνολογική 

απαξίωσή του, αφού δεν θα απομείνει με ένα απαξιωμένο, αλλά όχι αποσβεσμένο 

μηχάνημα. Τέλος, τα μισθώματα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα και κατά 

συνέπεια οδηγούν στη μείωση των φόρων.  

 Ο προμηθευτής επιτυγχάνει πωλήσεις τοις μετρητοίς και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην αύξηση του μεριδίου του στην αγορά. Επιπρόσθετα, 

απαλλάσσεται από το κόστος χρηματοδότησης των πελατών του, αφού δεν χρειάζεται 

να παίξει το ρόλο του τραπεζίτη. 

 

 

5.3.1.4 Συμμετοχική Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leveraged Leasing) 

 
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη χρηματοδοτική μίσθωση, 

προκειμένου να αποκτηθούν πάγια στοιχεία πολύ μεγάλης αξίας.  
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 Ονομάζεται συμμετοχική, γιατί εκτός από τον προμηθευτή, τον μισθωτή και τον 

εκμισθωτή, κύριο ρόλο παίζει και κάποιος μακροπρόθεσμος δανειστής. 

 Ο εκμισθωτής, και σε αυτή την περίπτωση αγοράζει το πάγιο στοιχείο από τον 

προμηθευτή και το εκμισθώνει στον μισθωτή. Το κόστος της αγοράς καλύπτεται κατά 

ένα ποσοστό 30%-35% από κεφάλαιο του εκμισθωτή, ενώ το υπόλοιπο ποσό 

καλύπτεται με μακροπρόθεσμο δανεισμό. Το επιτόκιο δανεισμού εξαρτάται άμεσα 

από την δανειοληπτική ικανότητα του μισθωτή. Σε τέτοιου είδους δανεισμό 

προχωρούν μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές 

εταιρίες, ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι οργανισμοί που διαθέτουν σημαντικά 

διαθέσιμα για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση. 

 Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι προστατευμένη από τυχόν απαιτήσεις 

των μακροπρόθεσμων δανειστών της, οι οποίοι ικανοποιούνται αποκλειστικά από τα 

μισθώματα που καταβάλει ο μισθωτής. Αν ο μισθωτής αποδειχθεί αφερέγγυος, αυτό 

δεν έχει επίπτωση στον εκμισθωτή. Σε αυτή την περίπτωση, εκποιείται το πάγιο 

στοιχείο, στο οποίο ο δανειστής έχει πλήρη υποθήκη ή ενέχυρο. 

Σε κανονικές συνθήκες, ο εκμισθωτής εισπράττει τα μισθώματα και επωφελείται 

από όλες τις φορολογικές ωφέλειες από τις αποσβέσεις του παγίου στοιχείου που έχει 

στην ιδιοκτησία του. Παράλληλα, τμήμα του μισθώματος καταβάλλεται στο δανειστή 

για εξυπηρέτηση του δανείου. Αν ο εκμισθωτής αθετήσει τις υποχρεώσεις του προς 

το δανειστή, τότε ο τελευταίος εισπράττει απευθείας όλα τα μισθώματα. 

 Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται σε κλάδους που είναι εντάσεως κεφαλαίου, και οι 

οποίοι ταυτόχρονα παρουσιάζουν χαμηλή αποδοτικότητα σε σχέση με τους άλλους 

βιομηχανικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα σιδηρόδρομοι, αεροπορικές εταιρίες 

και άλλα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να πετύχουν ολική χρηματοδότηση των 

παγίων στοιχείων τους και μάλιστα με σταθερό επιτόκιο και κατά συνέπεια 

χαμηλότερο κόστος από αυτό του κλασικού μέσο-μακροπρόθεσμου δανεισμού.  

 

 

5.3.1.5 Πώληση – Μίσθωση Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Sale and Leaseback or 

Leaseback) 

 
Στην περίπτωση αυτή, ο ίδιος ο μισθωτής πουλάει τον εξοπλισμό και στη συνέχεια ο 

αγοραστής του το εκμισθώνει. Εδώ, αντίθετα με την κλασική χρηματοδοτική 

72 
 



μίσθωση, ρευστοποιούνται ήδη πραγματοποιηθείσες επενδύσεις, παρά 

χρηματοδοτούνται νέες. 

 Η τεχνική αυτή τείνει να περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου, διότι 

παρουσιάζει μειονεκτήματα όπως: 

 δεν είναι γνωστή και είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς η 

πραγματική αξία του εξοπλισμού. 

 στις περισσότερες περιπτώσεις ο εξοπλισμός έχει απαξιωθεί τεχνολογικά. 

 Υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν απαιτήσεις τρίτων κατά του εξοπλισμού. 

 

Οι εταιρίες Leasing προκειμένου να διασφαλιστούν, εξετάζουν με ιδιαίτερη 

βαρύτητα την φερεγγυότητα του υποψηφίου – πελάτη, αλλά και την αρτιότητα, την 

άριστη κατάσταση, τη σχετικά σύγχρονη τεχνολογία και λειτουργική αυτοτέλεια του 

μηχανολογικού εξοπλισμού.  

Τα ανωτέρω θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν στις περιπτώσεις των μηχανημάτων 

έργων όπως τα εκσκαπτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα οδοποιίας και τα ανάλογα 

οχήματα, για τα οποία υπάρχει καλή δευτερογενής αγορά, ενώ παράλληλα, αυτά 

αποτιμώνται σχετικά εύκολα, άρα περιορίζεται ο κίνδυνος από μία τέτοια σύμβαση. 

Αντίθετα, αποφεύγονται από τις εταιρίες Leasing οι κατηγορίες μηχανημάτων όπως 

οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λόγω της γρήγορης τεχνολογικής τους απαξίωσης. 

Επίσης, αποφεύγονται τα αγροτικά μηχανήματα, ενώ εξετάζονται κατά περίπτωση τα 

μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από την κλωστοϋφαντουργία, τις εκδόσεις, τις 

κατασκευές εργαλείων, την κεραμοποιία, και άλλα. 

Ο κίνδυνος μη εκποίησης του μισθώματος και η φερεγγυότητα του πελάτη 

καθορίζουν το επιτόκιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, και το ύψος του μισθώματος. 

Συνήθως, αυτό είναι αρκετά υψηλό και για αυτό ο μηχανισμός sale and lease back θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις με μεγάλη σύνεση, όταν σκοπεύουν 

να αντιμετωπίσουν πρόσκαιρες ταμειακές δυσκολίες. 

Ο πιο ενδεδειγμένος λόγος για τη χρήση αυτού του εργαλείου είναι η 

αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης, με στόχο τον ορθολογισμό 

της κατανομής των πηγών χρηματοδότησης των ενεργητικών της στοιχείων. Έτσι, αν 

κάποια πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας χρηματοδοτούνται από 

βραχυπρόθεσμα κεφάλαια, τότε αυτά μπορούν να εξοφληθούν από την πώληση και 

επαναμίσθωση του εξοπλισμού και να μετατραπεί έτσι η χρηματοδότησή τους σε 

μεσοπρόθεσμη. 
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5.3.1.6 Χρηματοδοτική Μίσθωση Ακινήτων (Real Estate Lease) 

 

Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης αγοράζει ή κατασκευάζει, για λογαριασμό του 

μισθωτή, ακίνητο το οποίο εκμισθώνει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όταν 

λήξει η περίοδος μίσθωσης, ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει σε μία 

προκαθορισμένη ή καθορισμένη βάσει ορισμένης διαδικασίας, αξία. Σε όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, ο μισθωτής βαρύνεται με όλα τα έξοδα συντήρησης, φόρους 

και τέλη. Συνήθως η διάρκεια μίσθωσης είναι από δέκα μέχρι είκοσι πέντε χρόνια, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα τριάντα χρόνια. Συνήθως, από 

τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται αναπροσαρμογή του μισθίου με 

βάση έναν ορισμένο δείκτη. Ο μισθωτής μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης του 

οικοπέδου πάνω στο οποίο, η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατασκευάζει το 

ακίνητο.  

 Η μορφή αυτής της χρηματοδοτικής μίσθωσης παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: 

 Ο μισθωτής αναλαμβάνει υψηλό επίπεδο κινδύνου, δεδομένου ότι στην 

περίπτωση αυτή μισθώνεται ακίνητο και όχι μηχανολογικός εξοπλισμός, ο 

οποίος μπορεί να μετακινηθεί και να μεταπουληθεί σε άλλη τοποθεσία. 

 Η μεγάλη σχετικά αξία των ακινήτων γενικά, έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ 

μεγάλη διάρκεια μίσθωσης. 

 Η μεγάλη διάρκεια μίσθωσης προκαλεί κινδύνους σημαντικής αρνητικής 

μεταβολής της αξίας του ακινήτου. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να 

προκύψει υψηλή υπολειμματική αξία του ακινήτου, πράγμα που δεν είναι 

εύκολο να προσδιοριστεί από πριν. 

 

Παρόμοια μέθοδος χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου είναι η ίδρυση εταιρίας 

μεταξύ της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και του μισθωτή. Η εταιρία Leasing, 

που διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών στη νέα εταιρία, αποκτά το ακίνητο. Το 

ακίνητο μισθώνεται στο χρήστη για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο τέλος της 

περιόδου μίσθωσης, ο τελευταίος αγοράζει τις μετοχές από την εταιρία της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης βάσει προκαθορισμένου τιμήματος. 
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5.3.2 Λειτουργικές ή Διαχειριστικές Μισθώσεις 

 
Οι λειτουργικές ή διαχειριστικές μισθώσεις παρέχουν τόσο περιουσιακά στοιχεία, 

όσο και υπηρεσίες συντήρησης. Οι μισθώσεις αυτές συνήθως απαιτούν από τον 

εκμισθωτή να συντηρεί και να επισκευάζει το περιουσιακό στοιχειό και το κόστος 

συντήρησης ενσωματώνεται στις πληρωμές της μίσθωσης. 

 Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των λειτουργικών μισθώσεων είναι το γεγονός 

ότι συνήθως δεν αποσβένονται πλήρως, δηλαδή, οι πληρωμές που αξιώνονται από το 

συμβόλαιο της μίσθωσης δεν είναι αρκετές για να καλύψουν το πλήρες κόστος του 

περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκμισθωτής προσδοκά να καλύψει 

όλο το κόστος είτε με μεταγενέστερες επαναλαμβανόμενες μισθώσεις, είτε με τη 

διάθεση του μισθωμένου παγίου περιουσιακού στοιχείου. 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό των λειτουργικών μισθώσεων είναι ότι συχνά 

περιέχουν έναν όρο ακύρωσης που δίνει το δικαίωμα στον μισθωτή να ακυρώσει τη 

σύμβαση και να επιστρέψει τον εξοπλισμό πριν την εκπνοή της βασικής συμφωνίας 

της σύμβασης. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί μία σπουδαία παροχή προς το μισθωτή, 

πράγμα που σημαίνει ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να επιστραφεί λη να 

περιπέσει σε αχρηστία, εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης ή απλώς επειδή δεν το 

χρειάζεται πλέον. 

 Όπως διαφαίνεται, οι λειτουργικές μισθώσεις διαφέρουν από τις χρηματοδοτικές 

μισθώσεις σε δύο βασικά σημεία: 

 Πρώτον, μία λειτουργική μίσθωση είναι δυνατόν να ανακληθεί και γενικά 

συνάπτεται για μικρότερη χρονική περίοδο από ότι η χρηματοδοτική 

μίσθωση, και 

 Δεύτερον, με τη λειτουργική μίσθωση ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την ευθύνη 

για όλες τις δαπάνες της ιδιοκτησίας, γεγονός που δεν συμβαίνει με τη 

χρηματοδοτική μίσθωση. 
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5.4 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Leasing 

 
5.4.1 Πλεονεκτήματα Leasing 

 

Η χρήση του Leasing παρέχει στον επενδυτή μία σειρά πλεονεκτημάτων, τα 

κυριότερα των οποίων είναι τα εξής: 

 Το κυριότερο πλεονέκτημα του Leasing είναι η εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης του νέου εξοπλισμού / ακινήτου κατά 100%, η άμεση 

χρησιμοποίηση αυτού του εξοπλισμού / ακινήτου και χωρίς να απαιτείται 

πάντοτε η ίδια συμμετοχή. 

 Τα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία Leasing για τον εξοπλισμό 

και το τμήμα των μισθωμάτων που αφορά σε κτίριο θεωρούνται δαπάνες και 

μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα. 

 Η διαδικασία υπογραφής μίας σύμβασης Leasing είναι ταχύτερη και λιγότερο 

δαπανηρή, έναντι της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου. Συνήθως, δεν 

χρειάζονται προσημειώσεις και υποθήκες, ενώ προβλέπονται μειωμένα 

συμβολαιογραφικά δικαιώματα και απαλλαγή από διάφορα τέλη και φόρους. 

 Ο επενδυτής μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προμήθειας εξοπλισμού ή 

απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα 

τοις μετρητοίς. 

 Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με 

τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν 

εποχικοί παράγοντες. 

 Η πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούργιο εξοπλισμό μέσω Leasing από 

νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που 

προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. 

 Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα 

του παγίου έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος. Η απόκτηση του ακινήτου 

είναι απαλλαγμένη από το φόρο μεταβίβασης. 

 Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού 

του, τον οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά 

του. 
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 Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης και της κεφαλαιακής 

της διάρθρωσης. 

 Η μισθώτρια επιχείρηση διατηρεί τα κίνητρα των Αναπτυξιακών Νόμων και 

των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Για τα τραπεζικά συστήματα το Leasing αποτελεί μία τεχνική διεύρυνσης της 

πελατείας τους και πολλαπλών κερδών, αφού, εκτός των άλλων αποκτούν 

διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών του εξοπλισμού και 

προσφέρουν πελατεία στις ασφαλιστικές εταιρίες. 

 Οι εταιρίες Leasing διασφαλίζονται από τον κίνδυνο πτώχευσης του μισθωτή, 

διότι διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισμού και επιπλέον απολαμβάνουν 

σοβαρά φορολογικά κίνητρα, όπως αποσβέσεις και σύσταση αφορολόγητου 

αποθεματικού. 

 

 

5.4.2 Μειονεκτήματα Leasing 

 

Η χρήση του Leasing, ωστόσο περιέχει και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως: 

 Το φαινομενικό κόστος του Leasing είναι υψηλότερο από το επιτόκιο 

τραπεζικού δανεισμού. Η βαθύτερη διερεύνηση των φοροαπαλλαγών 

μετριάζει την πρώτη εντύπωση, συνήθως, μάλιστα, δημιουργεί πλεονεκτική 

κατάσταση. 

 Διαφεύγει η ωφέλεια από την φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην 

περίπτωση του ιδιοκτήτη εξοπλισμού, ωφέλεια που συμψηφίζεται μέχρι ενός 

βαθμού από την πλήρη φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων. 

 Παρά τη θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, μπορεί να εκδηλωθεί 

δισταγμός των τραπεζών για χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, όταν ο 

εξοπλισμός της τελευταίας στηρίζεται στη μέθοδο του Leasing. 

 Ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία περιστατικά ή 

ανωτέρα βία έναντι του εκμισθωτή, και διατρέχει τον κίνδυνο της έκτακτης 

καταγγελίας της σύμβασης αν αθετήσει κάποιον όρο της για σημαντικό 

διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής μπορεί να αφαιρέσει τον 

εξοπλισμό και να απαιτήσει την άμεση πληρωμή όλων των μισθωμάτων μέχρι 

τη λήξη της σύμβασης. 
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 Ο μισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκμισθωτή για τη διαπίστωση της 

καλής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού. 

 

 

5.5 Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά 

 
Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένας θεσμός που αναπτύχθηκε στην πράξη για να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αφενός μεν με το να παρέχει σε αυτές 

μία ακόμη μορφή χρηματοδότησης, και αφετέρου, να συμβάλλει στον 

εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού τους.  

 Στην Ελλάδα, με βάση το Ν.1665/ΦΕΚ 194 Α/4.12.1986, τέθηκε το γενικό 

πλαίσιο της εφαρμογής της μεθόδου αυτής. Κατά την αρχική περίοδο, αντικείμενο 

χρηματοδοτικής μίσθωσης ήταν κατά βάση κινητά πράγματα, ήτοι μηχανολογικός 

εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείων, μέσα μεταφοράς, εργαλεία και άλλα, και με 

ελάχιστη διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης τα τρία έτη. 

 Σύμφωνα με το Νόμο, οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης πρέπει να έχουν τη 

μορφή Α.Ε. με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια εργασιών χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. Απαιτείται ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, στης οποίας τον 

έλεγχο και την εποπτεία υπόκεινται άμεσα. Το απαιτούμενο ελάχιστο καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο μιας Α.Ε. χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι το ίδιο με αυτό των 

ανωνύμων τραπεζικών εταιριών. 

 Οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης απολαμβάνουν από τις διατάξεις του 

άρθρου 6 του Ν.1665/86 ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διευκολύνσεις. 

Στόχος του νομοθέτη είναι να δοθούν κίνητρα και να διευκολυνθούν στο έργο τους, 

ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη. Αναγνωρίζονται  έτσι οι 

κίνδυνοι που αναλαμβάνουν, αλλά και το αυξημένο κόστος λειτουργίας τους, καθώς 

οι εργασίες τους εκτείνονται σε πολύ μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

και επαγγελματιών μικρής και μεσαίας κλίμακας. Με τις διευκολύνσεις αυτές 

επιδιώκεται η αποτελεσματική μείωση των μισθωμάτων προς όφελος των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων – πελατών τους, ως επακόλουθο της μείωσης του 

λειτουργικού τους κόστους. Επιδιώκεται επίσης, η κάθε εταιρία να εξειδικευτεί 

περισσότερο σε περιορισμένο αριθμό επιχειρηματικών κλάδων, ώστε να περιορίσει 

τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και να μειώσει το κόστος λειτουργίας της. Έτσι, θα 
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μπορεί να προσφέρει ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές στους 

πελάτες της, και θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνει ευέλικτα και γρήγορα τις 

υπηρεσίες της για την κάλυψη των αναγκών τους. Οι εταιρίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης απευθύνονται στη διατραπεζική αγορά χρήματος, απαλλαγμένες από 

φόρους και κρατήσεις, εκτός του 0,6% του Ν.128/75. 

 Οι εκάστοτε αναπτυξιακοί νόμοι, έχουν την ίδια ευεργετική επίδραση για τις 

εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ακριβώς θα επωφελούνταν ο μισθωτής, με 

την άμεση αγορά του μισθίου. Οι επιδοτήσεις των αναπτυξιακών νόμων αφαιρούνται 

από το αρχικό κεφάλαιο αγοράς του παγίου, και κατά συνέπεια ο μισθωτής πληρώνει 

μικρότερα σχετικά μισθώματα. 

 Μεταξύ του μισθωτή και του εκμισθωτή υπογράφεται σύμβαση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, της οποίας η διάρκεια είναι τουλάχιστον τρία έτη. Η λύση της σύμβασης 

για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη της, επιφέρει την άρση των φορολογικών 

ελαφρύνσεων που απολάμβανε ο μισθωτής. 

 Για την κάλυψη του μισθωτή, η σύμβαση αυτή καταχωρείται στα βιβλία των 

πλασματικών ενεχύρων του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Πρωτοδικείου της έδρας 

του. Με αυτό τον τρόπο, προστατεύονται τα δικαιώματά του έναντι των τρίτων, 

οποίοι ενδεχομένως απαιτήσουν την απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί του 

μισθίου που θα αναφέρει ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο είναι ιδιοκτησίας 

του. 

 Το μίσθιο επέρχεται στην κυριότητα του εκμισθωτή και σύμβαση λύεται χωρίς 

κανέναν περιορισμό, αν ο μισθωτής κηρύξει πτώχευση, ή ακόμη και στην περίπτωση 

που οι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν διατηρήθηκαν. 

 Τέλος, ο Νόμος επιτρέπει την ύπαρξη στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

ρητρών αναπροσαρμογής των μισθωμάτων σε περιπτώσεις τιμαριθμικών ή 

συναλλαγματικών μεταβολών.  
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5.6 Επίλογος 

 
Παρά τη σύντομη ιστορία του, το Leasing θεωρείται ότι έχει αναπτυχθεί με 

σταθερούς και πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς στην Ελλάδα. Ήδη εφαρμόζεται με 

επιτυχία στην ελληνική πραγματικότητα, πράγμα μου μαρτυρεί την ικανότητα των 

τραπεζών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου να αφομοιώνουν τους νέους 

θεσμούς. 

 Στις νέες έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς, η συνεχής επέκταση και 

ανανέωση του παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για 

την εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εταιριών. Το  Leasing προσφέρει τη 

σύγχρονη χρηματοδοτική λύση για την απόκτηση επαγγελματικού εξοπλισμού, με 

ιδιαίτερα απλές διαδικασίες. 

 Δε θα ήταν υπερβολή να υποστηριχθεί ότι σήμερα το Leasing έχει φτάσει να 

εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις φορολογικές ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων, οι 

οποίες σε σημαντικό βαθμό το χρησιμοποιούν για να επωφεληθούν των φορολογικών 

και άλλων πλεονεκτημάτων. Αντίθετα, έχει χρησιμοποιηθεί λιγότερο από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις , οι οποίες δεν έχουν σημαντικά κέρδη ή δεν έχουν καλή 

λογιστική οργάνωση, ούτε διαθέτουν την απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση ώστε 

να επωφεληθούν από το θεσμό. 

 Το ευέλικτο και δυναμικό αυτό πιστοδοτικό εργαλείο συμβάλλει στην προώθηση 

των παραγωγικών επενδύσεων και γενικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Μέσα από 

το μηχανισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση – 

μισθωτή να επεκτείνει, να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τις παραγωγικές του 

εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό του, ακόμη και να αποκτήσει επαγγελματική στέγη 

χωρίς να είναι υποχρεωμένος να προσφύγει στο δανεισμό ή να διαθέσει ίδια 

κεφάλαια. Επίσης, επιτρέπει την προσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής της 

σύμβασης στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης του μισθωτή.  

 Η ανάπτυξη του θεσμού οφείλεται κυρίως σε επενδυτικές δραστηριότητες. 

Ολόκληρη η φιλοσοφία του βασίστηκε στην προώθηση των επενδύσεων σε 

συνδυασμό με αναπτυξιακά κίνητρα για την επέκτασή του και τον εκσυγχρονισμό 

των επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και παραγωγικότητας. 

 Σε πολλές χώρες, όπου ο θεσμός εφαρμόστηκε, αναπτύχθηκε με γρήγορους 

ρυθμούς και ξεπέρασε πολλές φορές και κάθε πρόβλεψη. Αυτό οφείλεται στο ότι το 
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Leasing ήρθε να συμπληρώσει και να καλύψει ορισμένα κενά στη γρήγορη 

βιομηχανική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών. 

 Είναι γεγονός ότι οι προοπτικές του θεσμού παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα θετικές 

λόγω της ανάπτυξης των μεγάλων έργων υποδομής εν όψει και των Ολυμπιακών 

Αγώνων του 2004, της εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος που επέτρεψε τη διεύρυνση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αύξησε τη ζήτηση, της εισαγωγής νέων 

θεσμικών εργαλείων όπως οι Εταιρίες Επενδύσεων και το Leasing ακινήτων και 

τέλος, λόγω της αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης και φορολόγησης των 

ακινήτων. 

 Με την προϋπόθεση ότι θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη ρύθμιση των 

φορολογικών, λογιστικών και νομικών ζητημάτων, θεωρώ ότι ο θεσμός του Leasing 

συνεπάγεται αξιόλογες καινοτομίες και σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη, 

εφόσον όμως υπάρχει και το κατάλληλο πάντα χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, δηλαδή 

μείωση των επιτοκίων αλλά και κατάλληλες δημοσιονομικές και νομισματικές 

συνθήκες. 

 Τέλος, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στη διαπίστωση ότι το Leasing ως μία 

εναλλακτική και συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης, έχει αναπτυξιακό και 

εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα. Ο αναπτυξιακός της χαρακτήρας φαίνεται από το 

γεγονός ότι προσφέρει στο μισθωτή ακόμη μία μορφή χρηματοδότησης χωρίς να 

υποκαθιστά τον παραδοσιακό δανεισμό, με αποτέλεσμα να μπορεί να καλύπτει 

ευκολότερα τις επενδυτικές του ανάγκες. Το Leasing σε συνδυασμό με το Νέο 

Αναπτυξιακό Νόμο μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα αλλά και την 

αποδοτικότητα των επενδύσεων. Από την άλλη πλευρά, ο εκσυγχρονιστικός 

χαρακτήρας της χρηματοδοτικής μίσθωσης αποδίδεται στη δυνατότητα που έχει η 

εταιρία Leasing να μισθώνει στο μισθωτή σύγχρονο και διαρκώς ανανεωμένο 

τεχνολογικό εξοπλισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2012 

 

 

6.1 Σκοπός του Αναπτυξιακού Νόμου 

Σκοπός του νέου Επενδυτικού Νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 

της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία 

βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, 

η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Οι ενισχύσεις του παρόντος νόμου παρέχονται σε συμφωνία με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EE L 214 της 

9.8.2008, σελ. 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 

της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και ειδικότερα ως 

ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ως άνω 

Κανονισμού. 

Στον παρόντα νόμο δύνανται επίσης να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για 

ενισχύσεις άλλων κατηγοριών του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κα ι για 

ενισχύσεις με βάση άλλες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν 

εξειδίκευσης των όρων και προϋποθέσεων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή και των συναρμόδιων Υπουργών. Οι ενισχύσεις 

αυτές κοινοποιούνται προς έγκριση ή γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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6.2 Είδη Ενισχύσεων
 

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 

παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν 

με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της 

αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του 

καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική 

μίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. 

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού 

ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το 

Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που 

συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και 

προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις 

καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 

Οι ενισχύσεις αυτών των τριών περιπτώσεων συνυπολογίζονται για τον καθορισμό 

του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. 

Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή 

συνδυαστικά, μέχρι του ανώτατου ποσοστού του Πίνακα που ορίζει τα ποσοστά 

ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για το 

ποσό που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό, δύνανται να 

χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που συνεργάζονται με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω 

χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 
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6.3 Ενισχυόμενες Δαπάνες
 

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου σε 

εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενισχύονται για τις 

ακόλουθες δαπάνες: 

α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως: 

1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι 

δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων 

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική 

μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

• η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της, 

• αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή, 

• η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, 

• αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά. 

3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού. 

4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η 

χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη 

της μίσθωσης. 

 

β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και 

ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και 

συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω 

της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του 

ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη 

επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. 
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Επίσης θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να 

παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την περιφερειακή 

ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

γ. Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται 

με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από 

την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς 

και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Επενδυτικού Νόμου, δεν 

ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν: 

1. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 

2. Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων. 

3. Τα μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον 

τομέα των μεταφορών. 

4. Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 

5. Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανομής 

σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής 

κατά κατηγορία. 

6. Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς 

κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά 

την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί. 

7. Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων 

στοιχείων. 

8. Την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει 

κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό 

αυτόν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής 

διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

υπαγωγής της επένδυσης. Οι μισθώσεις που προβλέπονται στη διάταξη αυτή 

καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου 

βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά 
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την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο 

γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση 

έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 

9. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για 

επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων 

(50.000,00) ευρώ. 

Νέες, για την εφαρμογή των διατάξεων του Επενδυτικού Νόμου, θεωρούνται οι 

επιχειρήσεις όταν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ίδρυσής τους, καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί εντός 

των προηγούμενων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το χρόνο υποβολής της αίτησης. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

εξειδικεύονται ενισχυόμενες δαπάνες ανά είδος επένδυσης και να ορίζονται 

προϋποθέσεις ή περιορισμοί ενισχυόμενων δαπανών, καθώς και όρια συνολικού 

κόστους επένδυσης ανά είδος επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

6.4 Γενικά Επενδυτικά Σχέδια – Καθεστώς Ενισχύσεων
 

Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των 

επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του Επενδυτικού 

Νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη από τις επόμενες κατηγορίες ή σε μία από τις 

κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής κατά το 

ποσοστό του Πίνακα που ορίζει τα ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος 

επιχείρησης και σύμφωνα με τις διατάξεις για τη καταβολή ενίσχυσης με φορολογική 

απαλλαγή. 

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια 

τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών 

και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 

πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας 
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και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού 

δυναμικού. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για 

τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% των ορίων του Πίνακα που ορίζει τα ποσοστά 

ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης. 

Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του Πίνακα συμπληρώνεται με την ενίσχυση 

φορολογικής απαλλαγής. 

γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε 

παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 

αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά 

βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 

και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον 

ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες 

επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% του Πίνακα που ορίζει τα ποσοστά ενισχύσεων ανά 

νομό και μέγεθος επιχείρησης. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του Πίνακα 

συμπληρώνεται με την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής. 
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Συμπεράσματα 

 
Εξετάζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, συμπεραίνεται ότι υπάρχουν πολλοί 

τρόποι χρηματοδότησης και η σωστή επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 

επιχείρησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια για τη λειτουργία της. Κατά 

αρχήν, στις σύγχρονες οικονομίες, για να επιβιώσει μια επιχείρηση πρέπει να είναι 

ανταγωνιστική, ευέλικτη, και με εναλλακτικές στρατηγικές, καθώς το οικονομικό 

περιβάλλον αλλάζει με ταχύς ρυθμούς. 

 Υπάρχουν, όπως προαναφέρθηκε, πολλοί τρόποι χρηματοδότησης, αλλά 

υπάρχουν και πολλοί τρόποι αποτυχίας. Πρέπει λοιπόν, να εξετάζεται αναλυτικά από 

μία επιχείρηση η αμεσότητα χρηματοδότησης, το συνολικό κόστος χρήματος, οι 

προϋποθέσεις χρηματοδότησης, οι επιπτώσεις, αλλά και η διαθεσιμότητα των 

λύσεων. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε χρηματοδοτικού εργαλείου θα πρέπει να 

έχουν κατανοηθεί οι ανάγκες της επιχείρησης και η λειτουργία του, ή των 

χρηματοδοτικών προϊόντων που θα επιλέξει. 

 Η επιλογή πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες και διοικητές της 

επιχείρησης με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, αν κριθεί απαραίτητο, και όχι εξ’ 

ολοκλήρου από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε την 

επιχείρηση, ούτε το όραμα του επιχειρηματία. 

 Οι βασικότερες ανάγκες που έχει μια επιχείρηση είναι συνήθως οι ανάγκες για 

αρχικό κεφάλαιο (δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες οργάνωσης, αγορά παγίων), και για 

κεφάλαιο κίνησης (κάλυψη αξίας αποθεμάτων, κάλυψη διαφοράς μεταξύ απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων). Ανάλογα λοιπόν με αυτές, πρέπει να γίνεται και η επιλογή του 

τρόπου χρηματοδότησης, και να εξετάζεται με πολύ προσοχή αν το κεφάλαιο που 

δανειστεί είναι αρκετό για την κάλυψή τους, τι μορφή θα επιλέξει, και τι κερδοφορία 

θα αποφέρει αργότερα. 

Παρακάτω παρατίθεται η σύγκριση ανάμεσα στον τραπεζικό δανεισμό και στις 

λοιπές μορφές χρηματοδότησης. Ο λόγος που έγινε ο διαχωρισμός είναι ότι ο 

τραπεζικός δανεισμός είναι η πιο διαδεδομένη μορφή χρηματοδότησης (σύμφωνα και 

με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις ΜΜΕ).  

Όλες οι μορφές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ωστόσο αυτό που θα 

πρέπει να προσέξει κάθε επιχείρηση που θέλει να επιλέξει μια από τις παραπάνω 

μορφές είναι όχι μόνο το επιτόκιο αλλά και το συνολικό κόστος της κάθε μορφής (να 
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εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που μπορεί να μας δώσει). Μερικά παραδείγματα 

μπορούμε να αναφερθούν τα παρακάτω:  

Για κάλυψη τρεχουσών αναγκών (π.χ. αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων κλπ.) 

ενδείκνυται ο δανεισμός με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και πρακτορεία 

(Factoring).  

Για επενδυτικές ανάγκες με μεγάλη διάρκεια (π.χ. απόκτηση ακινήτου κλπ.) 

ενδείκνυται ο μακροπρόθεσμος δανεισμός και η χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing).   

Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός έχει υψηλό επιτόκιο αλλά είναι 

κατάλληλος για την έγκαιρη εξόφληση τρεχουσών αναγκών. Τα ετήσια χρεολύσια 

του τις περισσότερες φορές είναι μεγαλύτερα της ετήσιας απόσβεσης της αγοράς 

παγίου, εκπίπτουν όμως από τα φορολογικά έσοδα.  

Το Factoring έχει λίγο υψηλότερο επιτόκιο από τον τραπεζικό δανεισμό όμως τα 

μισθώματα αποτελούν αμοιβή υπηρεσίας για την χρήση του επενδυτικού αγαθού άρα 

συνιστούν φορολογική δαπάνη και εκπίπτουν από τα φορολογικά έσοδα, κατά 

συνέπεια με σταθερούς τους λοιπούς παράγοντες υπάρχουν μειωμένα κέρδη χρήσης 

συνεπώς λιγότερη φορολογία.  

Σε περιπτώσεις κάλυψης παλαιών υποχρεώσεων ή κάλυψη νέων (συνήθως 

επειγουσών) επενδύσεων ενδείκνυται και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  

Στην έναρξη της μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τραπεζικό 

δανεισμό (βραχυπρόθεσμο δανεισμό) είτε επιχορηγούμενα προγράμματα είτε εφόσον 

είναι μια καινοτόμος ιδέα την περίπτωση Venture Capital.  

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμό Venture Capital αναλαμβάνει εταιρείες που 

βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και έχουν καινοτομικά προϊόντα, 

παρέχονται συμβουλές διαχείρισης, στρατηγικής πολιτικής και υποστήριξη όμως 

αναλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος μετοχών της εταιρείας και υπάρχει χρηματοδότηση 

με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 

μεθόδου είναι ότι χρηματοδοτεί αναπτυξιακά σχέδια χωρίς κινδύνους από τον υψηλό 

δανεισμό, έχει αυξημένο κύρος και είναι ένας έμπειρος σύμβουλος για όλες τις 

αποφάσεις.  

Μπορούν να γίνουν άπειροι συνδυασμοί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε 

επιχείρησης. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η κάλυψη των 

χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων 

και την εξυπηρέτηση της παραγωγικής του διαδικασίας έχει ιδιαίτερη σημασία για 

την οικονομική ανάπτυξη.  
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Δυστυχώς, οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν ενημερώνονται για όλες τις επιλογές 

που τους παρέχονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ελληνικές επιχειρήσεις να 

υστερούν σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης, όσο και 

σε δυνατότητα χρηματοδότησης από ξένα κεφάλαια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Νομοθεσία Κρατικών Ενισχύσεων 

Δημοσιεύθηκε στις 9.8.2008 στην Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ [ΕΕ 2008 L 214/3] ο νέος 

Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων 

ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογήν των άρθρων 87 και 88 της 

Συνθήκης. Με τον νέο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό τα κράτη µέλη θα µπορούν 

να χορηγούν ολόκληρες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων χωρίς να τις κοινοποιούν 

προηγουµένως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει την ταχύτερη δυνατή έγκριση ενισχύσεων που 

είναι σαφές ότι είναι συµβατές µε την κοινή αγορά. Με τον νέο Γενικό Κανονισμό 

Απαλλαγής θα εγκρίνονται αυτοµάτως ολόκληρες κατηγορίες ενισχύσεων χωρίς να 

υπάρχει ανάγκη κοινοποίησης. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη θα 

µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις ταχύτερα. Έτσι θα µειωθεί η γραφειοκρατία για τα 

κράτη µέλη, τους δικαιούχους των ενισχύσεων και την Επιτροπή. Η νοµοθεσία αυτή, 

αφενός, απλουστεύει τις υφιστάµενες διατάξεις που προβλέπουν αυτόµατη έγκριση 

ενισχύσεων και, αφετέρου, τις ενοποιεί σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο. Επίσης 

απαλλάσσει ορισµένα νέα είδη ενισχύσεων. 

Ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής εφαρµόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες 

ενισχύσεων: 

• Περιφερειακές ενισχύσεις: Ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής επιτρέπει 

περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, κυρίως εφόσον χάρη σε αυτές 

δηµιουργούνται νέες επιχειρήσεις στις πιο µειονεκτικές περιοχές. Σε 

ενισχυόµενες περιοχές επιτρέπεται και η χορήγηση ενισχύσεων για 

νεοσύστατες επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης ώστε να δοθούν περισσότερα 

κίνητρα για επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. 

• Ενισχύσεις για επενδύσεις, συµβουλευτικές υπηρεσίες, συµµετοχή σε 

εκθέσεις και απασχόληση προς ΜΜΕ: Ο  Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής 

επιτρέπει διάφορα είδη ενισχύσεων στις ΜΜΕ, όπως: ενισχύσεις για 

επενδύσεις σε µηχανήµατα ή για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, 
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ενισχύσεις υπό µορφή κεφαλαίων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου, 

ενισχύσεις καινοτοµίας και ενισχύσεις για την µερική κάλυψη του κόστους 

των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

• Ενισχύσεις για την ίδρυση επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηµατίες: Ο 

µέσος αριθµός των επιχειρήσεων που ιδρύονται από γυναίκες είναι 

χαµηλότερος σε σχέση µε τους άνδρες. Αυτό αποτελεί εµπόδιο για την 

οικονοµική ανάπτυξη της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν, ο Γενικός 

Κανονισμός Απαλλαγής προβλέπει, για πρώτη φορά, µέτρα ενίσχυσης όσον 

αφορά το κόστος της φροντίδας των παιδιών και της φροντίδας των γονέων, 

ενώ επιτρέπει τη στήριξη µικρών επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί και 

διατηρούνται από γυναίκες. 

• Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος: Ο Γενικός Κανονισμός 

Απαλλαγής διευκολύνει τη χορήγηση από τις αρχές των κρατών µελών 

σηµαντικού αριθµού ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος ή για 

την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, όπως: ενισχύσεις για την 

προώθηση επενδύσεων στην εξοικονόµηση ενέργειας ή επενδύσεων σε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ενισχύσεις υπό µορφή µείωσης της 

περιβαλλοντικής φορολογίας, µεταξύ άλλων. 

• Ενισχύσεις για Έρευνα & Ανάπτυξη: Ο Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής 

προβλέπει τη δυνατότητα λήψης διαφόρων µέτρων που περιλαµβάνουν, 

µεταξύ άλλων, ενισχύσεις για σχέδια Ε&Α, καθώς και µέτρα ενίσχυσης νέων 

καινοτόµων επιχειρήσεων. 

• Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση: Ο Γενικός Κανονισμός 

Απαλλαγής ευνοεί επίσης τις ενισχύσεις για την επιμόρφωση των 

εργαζοµένων, πράγµα που είναι προς όφελος τόσο των εργοδοτών όσο και 

των εργαζοµένων. 

• Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε µμειονεκτική θέση και για εργαζόμενους µε 

αναπηρία: Εκτός από τις ενισχύσεις που επιτρέπουν την επιδότηση 

προσωπικού που απασχολείται σε νέες επενδύσεις σε ΜΜΕ ή σε ενισχυόμενες 

περιοχές, η νέα νοµοθεσία προβλέπει ενισχύσεις που βοηθούν άτοµα µε 

αναπηρία ή άλλου είδους µμειονεκτήματα να βρουν κανονικές θέσεις 

εργασίας. 

• Ενισχύσεις µε τη µορφή επιχειρηµατικού κεφαλαίου. 
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Ποσοστά ενισχύσεων

Για τον καθορισμό του ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων: 

α. Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α΄, Β΄, Γ΄) με κριτήριο το 

επίπεδο ανάπτυξης, σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, ήτοι: 

• Στην Α΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και της 

Βοιωτίας. 

• Στη Β΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας. 

• Στη Γ΄ Ζώνη κινήτρων, στην οποία ανήκουν οι νομοί με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου 

Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της 

ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. 

β. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, 

σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της 

Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι (ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 38)]. 

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του 

φορέα της επένδυσης και από το νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρμογή 

του παρόντος, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν (ΑΕΠ) κάθε νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. 

Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων, ανέρχονται: 

α. Στην Α΄ ζώνη, σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις 

και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. 

β. Στη Β΄ ζώνη, σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 

40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. 
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γ. Στη Γ΄ ζώνη, σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 

50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007−2013 (2006/C 286/04, 

23.11.2006). Τα ανωτέρω ποσοστά εντός των Ζωνών Α΄, Β΄ και Γ΄ υπόκεινται στους 

περιορισμούς του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εάν κάποιος νομός 

δικαιούται με βάση τις τρεις Ζώνες ενισχύσεων σε κάποια κατηγορία (Μεγάλες, 

Μεσαίες, Μικρές επιχειρήσεις) ποσοστό υψηλότερο από αυτό που επιτρέπει ο 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως ισχύει, τότε η ενίσχυση περιορίζεται στα 

όρια του Χάρτη. 

Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια τα ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και 

μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής: 
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Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, με βάση τις διαφοροποιήσεις 

στο ΑΕΠ κάθε νομού και σύμφωνα με τα κριτήρια και τους περιορισμούς που 

περιγράφηκαν προηγουμένως. Με όμοια απόφαση μπορούν να τροποποιούνται τα 

όρια των ποσοστών ενισχύσεων με βάση τον εγκεκριμένο κάθε φορά από την Ε.Ε 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Οι ενισχύσεις του Επενδυτικού Νόμου δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, με την 

επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση 

κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ε.Ε. ή με ενίσχυση 

de minimis που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό 

(ΕΚ) αρίθμ. 1998/2006 (ΕΕ L 379 της 28.12.2006), ούτε με άλλη κοινοτική ή εθνική 

χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται 

πλήρως ή εν μέρει. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να επιτρέπεται η σώρευση των 

ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου με συγκεκριμένα άλλα καθεστώτα, υπό την 

προϋπόθεση ότι η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης της ενίσχυσης, 

βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού. Με την παραπάνω υπουργική 

απόφαση ορίζονται οι όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και ο τρόπος ελέγχου της 

σώρευσης. 

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του Επενδυτικού Νόμου, 

περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν 

μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των δέκα 

εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των δεκαπέντε 

εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της 

ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής 

Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο. 

Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 

είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των 

ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. 
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Οι παρεχόμενες ενισχύσεις δεν συνδέονται με την κατά προτίμηση χρήση 

εγχώριων προϊόντων έναντι εισαγόμενων. 

Στα μεγάλα επενδυτικά σχέδια παρέχονται ενισχύσεις σύμφωνα με το "Καθεστώς 

Ενίσχυσης Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων". 

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές 

Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ΄ 

εξαίρεση των ανώτατων ποσοστών ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης, 

ποσοστό ενίσχυσης πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων των ποσοστών που 

περιγράφηκαν στον Πίνακα Ποσοστών Ενισχύσεων και μέχρι το ανώτατο όριο του 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές 

ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας 

παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά 

μέγεθος επιχείρησης και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους της 

επένδυσης. 
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