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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται εκτενής αναφορά σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης. Η 

χρηματοδότηση αποτελεί μία  από τις σημαντικότερες διαδικασίες προκειμένου να επέλθει 

ανάπτυξη και κερδοφορία στην επιχείρηση. Ωστόσο, λόγω των οικονομικών δυσχερειών που 

επικρατούν στον επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο στη χώρα μας εν όψει της κρίσης, οι 

παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης καθίστανται σχεδόν ανέφικτες.  

Έτσι, η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την παρουσίαση σύγχρονων 

και εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης. Σκοπός είναι να ορισθούν οι εναλλακτικές 

μορφές αλλά και να αναπτυχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. Στο πρακτικό κομμάτι 

γίνεται και η χρηματοοικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης όπου εφαρμόζει μία από τις 

εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Η δομή της αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που 

αποβλέπουν στην λεπτομερή παρουσίαση του θέματος και την εκπλήρωση του σκοπού αυτής. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν οικονομικούς πόρους μέσω 

των παραδοσιακών μορφών, όπως είναι ο τραπεζικός δανεισμός. Το δεύτερο κεφάλαιο 

καλύπτεται από  την βιβλιογραφική επισκόπηση που αφορά τις εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης. Γίνεται λόγος για τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), τα κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), τους επιχειρηματικούς αγγέλους (business 

angels), τη πρακτορεία (factoring), τη χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding) και τη 

δικαιόχρηση (franchising). 

Στο τρίτο κεφάλαιο, όπου γίνεται και η μελέτη περίπτωσης, αποτελεί το πρακτικό 

κομμάτι της εργασίας. Πραγματοποιείται χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης ΑΒ 

Βασιλόπουλος ΑΕ με τη βοήθεια ορισμένων αριθμοδεικτών και γίνεται αναλυτική αναφορά 

στη στρατηγική που ακολουθεί. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση καθώς σε όλη την 

επιχειρηματική της πορεία εφαρμόζει τον θεσμό της δικαιόχρησης, μέσω του οποίου και έχει 

καθιερωθεί. Η εργασία κλίνει με το τέταρτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη διπλωματική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

1 Εισαγωγή  

 

Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο που επικρατεί στις μέρες μας, η εύρεση οικονομικών 

πόρων καθίσταται μία σχετικά δυσβάσταχτη διαδικασία. Ωστόσο, παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην υλοποίηση και τη προώθηση μιας επιχειρηματικής ιδέας ενός εν δυνάμει επιχειρηματία, 

την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, στο να αποκτήσουν οι επενδυτές χρηματοδοτικά προϊόντα με 

την ανάλογη απόδοση και βαθμό κινδύνου που επιθυμούν αλλά και τη διευκόλυνση μιας 

νεοεισερχόμενης επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλος είναι ο αριθμός των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης 

είτε αυτή προέρχεται από κεφαλαιαγορές είτε από τον κλασικό τραπεζικό δανεισμό 

(Kraemer-Eis H. and Lang F., 2014). 

Πολλές, λοιπόν, από τις μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά 

την απόκτηση των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης (Sofijanova E. and Stoimilova N., 

2016) και μάλιστα, πολλές είναι αυτές που δεν τις λαμβάνουν (Mollick E., 2014) για 

διάφορους λόγους. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων δημιουργικοί ιδρυτές 

προχώρησαν στην διάδοση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης  (Mollick E., 2014). 

Ειδικότερα, σημαντικό αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο είχε η οικονομική κρίση που 

ξέσπασε το 2008. Επηρέασε αρκετά αρνητικά και συνέβαλλε στην επιδείνωση της 

κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Τα εμπόδια για την εύρεση οικονομικών πόρων με τους 

παραδοσιακούς τρόπους χρηματοδότησης έγιναν ακόμη πιο έντονα μετά την κρίση. 

Αναλυτικότερα, αποτέλεσμα της κρίσης ήταν η μείωση της αξίας της αγοράς ακινήτων, τα 

οποία και χρησιμοποιούνταν κατά κόρων ως ενέχυρο προκειμένου να αντλήσουν χρήματα 

από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να 

αποδυναμώσει πλήρως η κύρια πηγή χρηματοδότησης, δηλαδή ο δανεισμός από τα φυσικά 

πρόσωπα, γνωστά ως και τα 3 F (Family, Friends, Fools). 

Επόμενο κρούσμα αποτέλεσε η δανειοδότηση από τα τραπεζικά ιδρύματα. Η 

οικονομική κρίση οδήγησε στην αναδιάρθρωση των ισολογισμών τους και στην έντονη 



2 
 

επιθυμία για την ελαχιστοποίησης της έκθεσής τους στον κίνδυνο. Έτσι, λοιπόν, προκειμένου 

να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι τράπεζες, αρχικά, μείωσαν την προσφορά δανείων και 

έγιναν πιο απαιτητικοί στην αξιολόγηση των εταιρειών. Πλέον η δανειοδότηση εξαρτάται 

κυρίως από το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και ιστορικά της στοιχεία. Επομένως, για τις 

νεοεισερχόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κλασικός τραπεζικός δανεισμός καθίσταται πιο 

δύσκολος καθώς χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες επενδύσεις.   

Ένας ακόμη λόγος που συντελεί πρόβλημα για τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικών 

δανείων είναι ο φόβος για λανθασμένη επιλογή δανειακών προϊόντων τόσο από τη μεριά των 

τραπεζών λόγω ελλιπούς πληροφόρησης για τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των 

επιχειρήσεων όσο και από τη μεριά των ίδιων των επιχειρήσεων λόγω παντελούς έλλειψης 

ενός ορθώς οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου. 

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον οξύνει ακόμη περισσότερο 

τη διστακτικότητα των επιχειρηματιών και των ιδιωτών για την ανάληψη ενός χρέους 

δεδομένων των μειώσεων που επικρατούν στα εισοδήματά τους. Ακόμη και η  βοήθεια που 

παρεχόταν από το κράτος έχει συρρικνωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα και αυτό να 

δυσκολεύει τη διαδικασία της χρηματοδότησης. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο αριθμός των 

χρηματοδοτούμενων έργων έχει μειωθεί σε ένα σημαντικό ποσοστό. 

Σύμφωνα με το άρθρο των Huang X. και Brown A. (1999) εμπόδιο, επίσης, αποτελεί 

το μάρκετινγκ και η γενικότερη διαχείριση της επιχείρησης από τα διοικητικά μέλη. 

Επιχειρήσεις με μειωμένη την έντονη επιθυμία επίτευξη στόχων και έλλειψη επιχειρηματικών 

κινήτρων απωθούν τους χρηματοδότες-επενδυτές ακόμη και τα τραπεζικά ιδρύματα (ZT 

Temtime, 2005) με αποτέλεσμα να αυξάνεται των επιχειρηματικών έργων που απορρίπτονται 

(www.startupgreece.gov.gr). 

O Mollick E. (2014) καταγράφει στο άρθρο του πως τα νέα επιχειρηματικά 

εγχειρήματα χρήζουν ξένων οικονομικών πόρων. Η εξέλιξη της οικονομίας και ο ταχύτατος 

ρυθμός  παγκοσμιοποίησή της έχουν οδηγήσει σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης 

προκειμένου να ξεπεραστούν και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων είτε ήδη 

υφισταμένων είτε νεοσύστατων (Σπυριδάκης Μ.Ι., 2007). Επομένως, οι εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης αποτελούν τρόπους μέσω των οποίων  εξομαλύνονται τα προβλήματα 

εύρεσης οικονομικών πόρων που σημειώνονται μετά από το ξέσπασμα της κρίσης 

(www.startupgreece.gov.gr). 

Σήμερα, οι πιο διαδεδομένες πηγές χρηματοδότησης, και των οποίων η ανάλυση θα 

γίνει στη συνέχεια, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι οι εξής: Leasing, Factoring, 

Franchising, Crowdfunding, Venture Capital και διάφορες άλλες. Μέσω αυτών, λοιπών, 

https://scholar.google.gr/citations?user=zZ-HPqoAAAAJ&hl=el&oi=sra
http://www.startupgreece.gov.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/
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πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να υλοποιήσουν την ιδέα τους, να την προωθήσουν  στην 

αγορά και παράλληλα να αποκτήσουν μια ευρύτατη βάση πελατών 

(www.startupgreece.gov.gr). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τους Mason et al (2013), η ανάπτυξη μίας επιχείρησης θα πρέπει να προέρχεται 

από τα ίδια της τα κεφάλαια. Δεδομένου του γεγονότος αυτού οι νέοι επιχειρηματίες 

προκειμένου να ξεκινήσουν τη χρηματοδότηση της επιχείρησής τους απευθύνονται αρχικά 

στους ίδιους τους ιδρυτές (co- founders), στο στενό τους οικογενειακό περιβάλλον (family) 

και τους φίλους (friends) και έπειτα στρέφονται προς κάποια μορφή εξωτερικής 

χρηματοδότησης.  

Συχνό φαινόμενο στις μέρες μας και εν όψει των οικονομικών δυσχερειών που 

επικρατούν λόγω των συνθηκών, αποτελεί η δυσκολία που αντιμετωπίζουν νεοεισερχόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον να χρηματοδοτήσουν το επιχειρηματικό τους εγχείρημα. Η 

πιο συνηθισμένη μορφή δανεισμού, δηλαδή τα δάνεια από την Τράπεζα, καθίστανται σχεδόν 

ανέφικτα για αυτές καθώς η πρόβλεψη για τις μελλοντικές τους αποδόσεις βάσει 

παρελθοντικών στοιχείων είναι σχεδόν αδύνατες 

Αναμενόμενο, λοιπόν, είναι να στραφούν σε κάποια άλλη εναλλακτική και σύγχρονη 

μορφή χρηματοδότησης προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους. Τέτοιες μορφές είναι η 

χρηματοδοτική μίσθωση, γνωστή και ως Leasing, τα Ventures Capitals, οι επιχειρηματικοί 

άγγελοι («Business Angels»), το Factoring, το Franchising ή ακόμη και το Crowdfunding, η 

χρηματοδότηση από το πλήθος που αποτελεί μία τάση και ένα επίκαιρο φαινόμενο στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Για τις παραπάνω μορφές που αναφέρθηκαν θα γίνει λόγος στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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2.2 Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) 

 

2.2.1 Εισαγωγή  

 

Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μία εκσυγχρονισμένη μορφή του θεσμού Leasing που 

εδραιώθηκε στην Ελλάδα το 1986 βάσει του Ν1665 ως μία μέθοδος μέσο-μακροπρόθεσμης 

χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αποσκοπεί στην απόκτηση παγίων 

στοιχείων (εξοπλισμού και ακινήτων) για επαγγελματική χρήση (Δασκάλου Γ., 1999). Η 

έντονη ανάπτυξή του  σημειώθηκε κυρίως τη τελευταία εικοσαετία (Γαλάνης, 2000). 

Ήδη από την Τρίτη χιλιετηρίδα προ Χριστού έως και τον 20ο αιώνα, ο μηχανισμός του 

Leasing ήταν ιδιαίτερα εμφανής και προσαρμοσμένος ανάλογα με τα δεδομένα της εκάστοτε 

εποχής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν, η μίσθωση γεωργικών εργαλείων ή ζώων 

για τη διεκπεραίωση γεωργικών εργασιών κατά την εποχή του Ιουστινιανού, η εκμίσθωση 

κτιρίων και γεωργικών εκτάσεων την εποχή του Μεσαίωνα , καθώς επίσης και η 

πρωτοποριακή εμφάνιση του αυτοκινήτου στις αρχές του 20ου αιώνα η οποία και συνέβαλε 

στη διόγκωση και στη πλήρη γνωστοποίηση του θεσμού. 

 

 

2.2.2 Ορισμός Έννοιας  

 

Ο ορισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης διαφέρει από χώρα σε χώρα για διάφορους λόγους 

είτε αυτοί είναι φορολογικοί είτε νομικοί ή ακόμη και λογιστικοί  βάσει των τοπικών και 

διεθνών λογιστικών προτύπων. Σύμφωνα με τον Γαλάνη (2000), η χρηματοδοτική μίσθωση 

αποτελεί μία νεότερη μορφή χρηματοδότησης, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία Leasing 

(εκμισθωτής) αγοράζει έναν κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που έχει επιλέξει η επιχείρηση-

μισθωτής και έπειτα, τον ενοικιάζει σε αυτήν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι 

προσυμφωνημένων μισθωμάτων που καταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός ή η ενίσχυση του παραγωγικού 

δυναμισμού καθώς και η επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων του μισθωτή χωρίς να 

γίνει διάθεση των ιδίων κεφαλαίων του και αποφεύγοντας τη προσφυγή σε δανεισμό. 
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Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μία τεχνική που παρέχει τη 

δυνατότητα σε μία επιχείρηση (μισθωτής) να έχει την πρόσβαση στην οικονομική χρήση ενός 

παγίου στοιχείου (κινητού ή ακινήτου) για ορισμένο χρονικό διάστημα (Γαλάνης, 2000). Η 

εταιρία Leasing αποτελεί τον κύριο ιδιοκτήτη του στοιχείου1 και παραχωρεί τη χρήση του 

στον επιχειρηματία-μισθωτή για ένα προσυμφωνημένο χρονικό εύρος έναντι ενός 

προσυμφωνημένου ποσού (μίσθωμα). Το συγκεκριμένο μίσθωμα καταβάλλεται σε 

προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα συνήθως κατά μήνα, τρίμηνο ή εξάμηνο. Ακόμη, 

αξιοσημείωτο αποτελεί η περίπτωση της πολυετούς μίσθωσης ενός στοιχείου όπου 

επιτυγχάνεται και η απόκτηση της ιδιοκτησίας του. 

Η χρηματοδοτική μίσθωση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: τη παραδοσιακή (Rending) 

και τη λειτουργική (Operating). Οι Ericson J. και  Skarphage R. (2015) καταγράφουν στο 

άρθρο τους πως μία σύμβαση μίσθωσης λαμβάνεται ως χρηματοδοτική, όταν ο κίνδυνος και 

η ανταμοιβή σχετίζεται κατά κόρων με την κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου, το οποίο 

μεταβιβάζεται στο μισθωτή. Όταν, όμως, ο κίνδυνος και η ανταμοιβή παραμένουν με τον 

εκμισθωτή, τότε η μίσθωση ταξινομείται ως παραδοσιακή. Στη παραδοσιακή μίσθωση, 

συμμετέχουν ο ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου (εκμισθωτής) και ο μισθωτής, οποίος 

προβαίνει στη χρήση του στοιχείου και στην αποπληρωμή του μισθώματος. 

Βάσει της διαδικασίας της λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης (Operating 

Leasing), οι συμμετέχοντες αποτελούνται από τον εκμισθωτή, που απασχολείται κυρίως  στον 

τομέα του Leasing2 και επομένως, λειτουργεί σαν μεσάζων χρηματοδότησης και από τον 

εκάστοτε χρήστη-μισθωτή, οποίος έχει την ελευθερία της επιλογής του παγίου στοιχείου. Οι 

εταιρείες Leasing αποτελούν συνεργάτες που εγγυώνται την ορθή υλοποίηση του στοιχείου 

και παρέχουν μία σειρά από  υπηρεσίες προς τους χρήστες (Σπυριδάκης, 2000). Ακόμη, το 

χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η σύμβαση σχετίζεται άμεσα με την οικονομική διάρκεια 

της ζωής του εκμισθωμένου περιουσιακού στοιχείου (Γαλάνης, 2000) ενώ το μίσθωμα 

υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση δανείου, που θα χρειαζόταν σε περίπτωση 

εξολοκλήρου αγοράς του στοιχείου. Με το πέρας της σύμβασης, ο μισθωτής έχει τη 

δυνατότητα να εξαγοράσει τον εξοπλισμό (δικαίωμα επιλογής- Option) καταβάλλοντας ένα 

                                                           
1 Σε περίπτωση που ένα περιουσιακό στοιχείο είναι μισθωμένο, τότε βρίσκεται υπό τον έλεγχο του 

μισθωτή, ο οποίος, όμως, δεν αποτελεί και τον ιδιοκτήτη του. Έτσι, η χρηματοδοτική μίσθωση 

αυτόματα διαχωρίζει την ιδιοκτησία του περιουσιακού στοιχείου από  τον έλεγχο αυτού(Eisfeldt L. 

A. and Rampini A. A., 2008). 

 
2 Γαλάνης, 2000 
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εξαρχής προσυμφωνημένο ποσό, καθώς εναλλακτικά μπορεί να προβεί στην επιστροφή του 

εξοπλισμού στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ακόμη και να συνεχίσει τη μίσθωση. 

Σύμφωνα με το άρθρο των Eisfeldt L.A και Rampini A.A. (2008), η δυνατότητα του 

εκμισθωτή να αποκτά ένα περιουσιακό στοιχείο αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό 

πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στον εκμισθωτή να 

αυξάνει ακόμη περισσότερο τη πίστωση σε σχέση με τον δανειστή, η αξίωση  του οποίου 

εξασφαλίζεται από το ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Έτσι, το ποσό του χρέος της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης υπερβαίνει το ποσό του χρέος των εξασφαλισμένων δανείων, 

καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, τον θεσμό πολύτιμο σε επιχειρήσεις που είναι οικονομικά 

αδύναμες. Άρα, επιχειρήσεις που υστερούν σε οικονομική ανάπτυξη ωθούνται  προς την 

μίσθωση  παγίων στοιχείων, τη στιγμή που οικονομικά ανεξάρτητες επικεντρώνονται στη 

χρήση καθαρά και μόνον των περιουσιακών τους στοιχείων.  

 

2.2.3 Μορφές Leasing 

 

Η χρηματοδοτική μίσθωση διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

- Τη Χρηματοδοτική ή Κεφαλαιουχική Μίσθωση (Financial/ Capital Leases) 

-Τη Λειτουργική ή Διαχειριστική Μίσθωση (Operating/ Service Leases) 

2.2.3.1 Χρηματοδοτική ή Κεφαλαιουχική Μίσθωση 

Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί ένα είδος οικονομικής συμπεριφοράς αποσκοπώντας 

στην  ίδια τη χρηματοδότηση μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής με απώτερο στόχο την 

επίτευξη οικονομικών συναλλαγών κατά τις οποίες υφίστανται δύο συμβάσεις, μία για τη 

πώληση κα τη μίσθωση του στοιχείου και μία για τους συμμετέχοντες στη συναλλαγή 

(εκμισθωτής, μισθωτής και προμηθευτής) (Wang et al, 2016). Βάσει αυτής, μία εταιρεία 

Leasing (εκμισθωτής) παραχωρεί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο σε μία επιχείρηση ή έναν 

επαγγελματία (μισθωτής) για ορισμένο χρονικό διάστημα και με αντάλλαγμα ένα 

προσυμφωνημένο μίσθωμα. Στο τέλος της συμβάσεως, ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να 

συνεχίσει τη μίσθωση του στοιχείου ή ακόμη κα να προχωρήσει στην αγορά αυτού 

(Λαζαρίδης, 2001). 

Η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες: 
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 Άμεση μίσθωση (Direct Leasing) 

Μία άμεση χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει αρχικά την επιλογή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του πάγιου στοιχείου από τον μισθωτή και στη συνέχεια, την 

διαπραγμάτευση της τιμής αυτού με τον κατασκευαστή (εκμισθωτής) και τους όρους 

μεταβίβασής του. Η  εταιρεία Leasing προχωρά στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου και η 

κυριότητα αυτού περνά, πλέον, στην ίδια ενώ η χρήση του πραγματοποιείται καθαρά κα μόνον 

από τον μισθωτή. Ο τελευταίος υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής συγκεκριμένου 

μισθώματος για το χρονικό διάστημα που προβαίνει στη χρήση του. Επιπλέον, αφού 

συμφωνηθεί η μίσθωση του στοιχείου με μία εταιρεία Leasing, προσυμφωνείται και ένα ποσό 

που θα καταβάλλει ο ίδιος ο μισθωτής στον εκμισθωτή σε περίπτωση απώλειας ή 

καταστροφής. Αξιοσημείωτη είναι η μικρή διάρκεια της μίσθωσης (δεν ξεπερνά τον έναν 

χρόνο) με δυνατότητα ανανέωσης ή και ακύρωση της μίσθωσης έπειτα από προειδοποίηση. 

 Πώληση και μίσθωση (Sale And Leaseback) 

Παρ΄όλο που η συμφωνία πώλησης και μίσθωσης δεν αποτελεί μία νεοεισερχόμενη 

έννοια στον κόσμο της οικονομικής διαχείρισης, ξεκίνησε να υιοθετεί μία ανοδική τάση από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με τους Longinidis P. και Georgiadis M.C. (2014), 

μία συμφωνία Sale and Leaseback (SLB) περιλαμβάνει τη πώληση ενός πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη (πωλητή- μισθωτής) αλλά και την παράλληλη μίσθωσή 

του από τον νέο ιδιοκτήτη (αγοραστή-εκμισθωτή). 

Πιο συγκεκριμένα, μία επιχείρηση πουλά ένα περιουσιακό στοιχείο της κατοχής της σε 

μία εταιρεία Leasing και ταυτόχρονα, με τη σειρά της, η εταιρεία Leasing το μισθώνει στον 

πωλητή, εφαρμόζοντας το θεσμό του Leasing. Η συμφωνία ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και υπό ορισμένους όρος. Επίσης, σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2001), ο πωλητής-

μισθωτής είναι αυτός που κατέχει το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου. Στη λήξη της 

σύμβασης, στη περίπτωση που ο μισθωτής σταματήσει να ασχολείται με την επιχείρησης ή 

αποφασίσει να διακόψει τη μίσθωση, τότε ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να τον 

αντικαταστήσει με έναν νέο ενοικιαστή (Whitby R.J., 2013). 

Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, η συμφωνία Sale and 

Leaseback (SLB) επιτυγχάνει τη ρευστοποίηση ήδη υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων και 

όχι τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων. Ειδικότερα, στο άρθρο των Longinidis P. και 

Georgiadis M.C. (2014), γίνεται λόγος ότι η συμφωνία της πώλησης και της μίσθωσης 

αποτελεί μία αξία με σημαντική επιρροή στην ενίσχυση των οικονομικών συναλλαγών, η 

οποία παρέχει κέρδη υψηλότερα του χρέους χρηματοδότησης, βελτιώνει τη ρευστότητα της 

επιχείρησης μέσω της οποίας πραγματοποιείται η οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης ή και 
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η αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτών. Τέλος, καταγράφουν πως φέρνει στην επιφάνεια τη 

πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ενώ, ακόμη, συμβάλλει 

σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της εκάστοτε επιχείρησης. 

 Συμμετοχική Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leveraged Lease) 

Η συμμετοχική χρηματοδοτική  μίσθωση αποτελεί μία μορφή οικονομικής μίσθωσης 

που συνδέεται άρρηκτα με το Leasing (Perg W.F., 1978). H εφαρμογή της γίνεται εμφανής σε 

μισθώσεις εξοπλισμών που έχουν σημαντική οικονομική αξία όπως παραδείγματος χάριν 

πλοία, αεροπλάνα ή τραίνα κοκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αεροπορική 

εταιρεία Air Florida Inc.  που απέκτησε 5 Boeing αξίας 75 εκατ. δολαρίων (Λαζαρίδης, 

2001). Απαραίτητη  προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή των εξής μερών: του πελάτη- 

μισθωτή, του βιομηχανικού κατασκευαστή (προμηθευτής πάγιου στοιχείου), της εταιρείας 

Leasing- εκμισθωτής και ενός τραπεζικού οργανισμού (μακροπρόθεσμος δανειστής). Η 

Τράπεζα καταβάλλει το  μίσθωμα στο βιομηχανικό κατασκευαστή και ταυτόχρονα λαμβάνει 

πίσω από τον εκμισθωτή3 ένα μερίδιο από τα ενοίκια. 

 Διασυνοριακή ή Διεθνής Χρηματοδοτική Μίσθωση (Cross Border Leasing) 

Στη διεθνή χρηματοδοτική μίσθωση κάποια από τα μέρη που λαμβάνουν συμμετοχή 

έχουν την έδρα των επιχειρήσεών τους σε διαφορετικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, ο 

εξοπλισμός που πρόκειται να τεθεί σε μίσθωση, αγοράζεται από μία ελληνική εταιρεία 

Leasing, η οποία έπειτα τον ενοικιάζει σε έναν μισθωτή που η μόνιμη έδρα του βρίσκεται 

στην Ελλάδα (Λαζαρίδης, 2001). Στη περίπτωση που ο πωλητής του πάγιου στοιχείου έχει 

έδρα στο εξωτερικό ενώ ο μισθωτής και ο εκμισθωτής στο εσωτερικό, τότε πρόκειται για 

εισαγωγική χρηματοδοτική μίσθωση (Import Leasing). Από την άλλη μεριά, όταν ο μισθωτής 

εδρεύει στο εξωτερικό και οι άλλοι δύο στο εσωτερικό, τότε πρόκειται για εξαγωγική 

χρηματοδοτική μίσθωση (Export Leasing). Το πλεονέκτημα που αντλείται από τη 

συγκεκριμένη μορφή μίσθωσης σχετίζεται με τους διάφορους τρόπους που μεταχειρίζονται 

φορολογικά οι διάφορες χώρες τα αγαθά που επενδύονται. Οι συμβαλλόμενοι αντλούν το 

πλεονέκτημα αυτό από τις διαφορές στα εκάστοτε φορολογικά καθεστώτα  (Λαζαρίδης, 

2001).   

 Χρηματοδοτική Μίσθωση του Πωλητή (Vendor Leasing) 

Στη συγκεκριμένη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης αναπτύσσεται μία οικονομική 

συνεργασία μεταξύ μιας εταιρείας Leasing και ενός προμηθευτή4. Το Vendor Leasing 

                                                           
3 Η εταιρεία Leasing αποτελεί τον μεσάζοντα που είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση του 
εξοπλισμού. 
4 http://www.hrima.gr/ 
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απευθύνεται κυρίως σε μία λίστα πελατών που παρουσιάζουν υψηλή πιστοληπτική 

ικανότητα. 

Μέσω του Vendor Leasing επιτυγχάνεται η προώθηση των πωλήσεων της εκάστοτε 

επιχείρησης ή του επαγγελματία. Βάσει της διαδικασίας, ο προμηθευτής εξοπλισμού 

προχωρά στην υπογραφή μιας σύμβασης-πλαισίου με μία εταιρεία Leasing, προσκομίζοντας, 

έτσι, πελάτες, ώστε να επιτύχει την τελική αγορά του εξοπλισμού μέσω των μακροχρόνιων 

μισθώσεων. Έπειτα, ο προμηθευτής εισπράττει ολόκληρο το μίσθωμα κατά την υπογραφή 

της σύμβασης μίσθωσης του στοιχείου με τον πελάτη καθώς η εταιρεία του καταβάλλει το 

ποσό σε μετρητά.  

Σύμφωνα με τον Winders J.T. (1991), η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί όφελος για 

τον πωλητή. Μέσω του Leasing, ο πωλητής μπορεί εμμέσως να ωθήσει τον πελάτη στην 

πραγματοποίηση της αγοράς του πάγιου στοιχείου χωρίς καμία καθυστέρηση. Το γεγονός 

αυτό, όμως, λόγω του ότι κρίνεται απαραίτητη η παροχή χρηματοδότησης για την πώληση, 

φέρει κάποια μείωση στο κεφάλαιο του πωλητή. Η περίπτωση, λοιπόν, ο πελάτης να μην έχει 

την ικανότητα να αποπληρώσει, θέτει τον πωλητή εκτεθειμένο σε χρηματοπιστωτικό κίνδυνο. 

Ωστόσο, με την ανάθεση της γενικότερης διαχείρισης της οικονομικής συναλλαγής σε ένα 

τρίτο μέρος (εταιρεία Leasing), ο πωλητής ξεπερνά τον όποιον επιλαχών κίνδυνο 

προστατεύοντας ταυτόχρονα το κεφάλαιό του και αποφεύγοντας τα οποιαδήποτε 

χρηματοληπτικά προβλήματα. 

 

 

2.2.3.2 Λειτουργική ή Διαχειριστική Μίσθωση 

 

Η χρήση των λειτουργικών μισθώσεων αυξάνεται σημαντικά ολοένα και περισσότερο με την 

παρέλευση των ετών (Altamuro et al, 2014). Οι λειτουργικές ή διαχειριστικές μισθώσεις 

παρέχουν τόσο τη δυνατότητα μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων  όσο και υπηρεσίες 

συντήρησης. Κάτι που χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες μισθώσεις είναι το γεγονός ότι τα 

μισθώματα που συμφωνούνται κατά τη σύμβαση δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την 

πραγματική αξία του στοιχείου. Επιπλέον, η χρονική διάρκεια ισχύος της συμβάσεως είναι 

μικρότερη από την οικονομική ζωή του περιουσιακού στοιχείου που μισθώνεται. 

Συγκεκριμένα, σύνηθες φαινόμενο αποτελεί να μην  ξεπερνά το χρονικό διάστημα των 12 
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μηνών. Τέλος, με μία σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης 

της μίσθωσης και της επιστροφής του περιουσιακού στοιχείου πριν τη λήξη αυτής. Αυτό 

σημαίνει πως σε περίπτωση αχρηστίας του εξοπλισμού είτε λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας 

είτε λόγω περιορισμένης χρησιμότητας αυτού, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης 

από τη σύμβαση. 

 

2.3  Venture Capital (Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών) 

 

2.3.1 Εισαγωγή 

 

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών αποτελούν μία μορφή σύγχρονης 

χρηματοδότησης που διαδόθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και έγινε ευρύτερα 

γνωστή με τον διεθνή όρο, Venture Capital. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει σημειωθεί 

ιδιαίτερη ανάπτυξη στον θεσμό των  κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Μάλιστα, 

θεωρούνται ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων 

στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας (Bottazzi L. and Da Rin M., 2002).  

Ο θεσμός των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη 

της δεκαετίας του 1940, ενώ ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990 (Bottazzi L. and Da Rin M., 2002). Πιο συγκεκριμένα, το 1946 διακεκριμένες 

προσωπικότητες όπως ο Georges Doriot, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Harvard, ο Karl 

Compton, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, ο Merrill Griswold, 

πρόεδρος της εταιρείας Investors Trusts στη Μασαχουσέτη και ο Ralph Flanders, πρόεδρος 

της Federal Reserve Bank της Βοστώνης, καθίδρυσαν την επιχείρηση  American Research 

and Development (ARD). Σκοπός της επιχειρήσεις αυτής αποτελούσε η περισυλλογή 

κεφαλαίων από ευκατάστατους ιδιώτες και η μετέπειτα επένδυση αυτών σε νεοεισερχόμενες 

επιχειρήσεις κυρίως στον κλάδο της τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο, «άνοιξε ο δρόμος» για 

τη σύγχρονη μορφή των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Μισό αιώνα αργότερα, ο 

θεσμός των Venture Capitals υφίσταται ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη χρηματοδότηση 

καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας (Bottazzi L. and Da Rin M., 

2002) όπως παραδείγματος χάρη βιομηχανίες που απασχολούνται στον τομέα του υλικού και 

του λογισμικού υπολογιστών, ηλεκτρονικού εμπορίου, ιατρικού εξοπλισμού, 
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τηλεπικοινωνιών κοκ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σημερινών επιτυχημένων επιχειρήσεων 

παγκοσμίου φήμης, που χρηματοδοτήθηκαν στο ξεκίνημα της οικονομικής τους ζωής με αυτό 

τον τρόπο  αποτελούν οι Amazon, Apple, Cisco, e-Bay, Microsoft και άλλες πολλές. Έτσι, 

λοιπόν, τα venture capitalς εδραιώθηκαν στον κόσμο της οικονομικής χρηματοδότησης. 

Στον χώρο της ελληνικής οικονομίας, ο θεσμός αυτός αποτελεί μία καινοτομία που 

αναπτύσσεται και πλέον εδραιώνεται. Έτσι, λοιπόν, από τις πρώτες προτάσεις για κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών που πρωτοεμφανίστηκαν μετά τη δεκαετία του 1950 μέχρι και 

σήμερα μονοπωλεί το ενδιαφέρον των μελετητών (Franke et al , 2008). 

 

2.3.2 Ορισμός Έννοιας 

 

Το Venture Capital είναι μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που απευθύνεται κυρίως 

σε νεοεισερχόμενες, δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες που υιοθετούν 

επιχειρηματικές καινοτόμες ιδέες. Από τη στιγμή που δεν έχει καταγραφεί κάποιος 

συγκεκριμένος ορισμός, υπάρχει μία ομοφωνία ότι τα επιχειρηματικά κεφάλαια σχετίζονται 

με τη χρηματοδότηση νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων μέσω της καθαρής θέσης (Bottazzi L. 

and Da Rin M., 2002). 

Εναλλακτικά, σύμφωνα με το άρθρο των Amit et al (1998), η χρηματοδότηση μέσω 

επιχειρηματικών κεφαλαίων αποτελεί μία μορφή χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, 

μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία για παροχή οικονομικής βοήθειας 

μέσω ιδίων κεφαλαίων ή εναλλακτικών υβριδικών μορφών χρηματοδότησης. 

Ειδικότερα, ο όρος Venture Capital αντικατοπτρίζει μακροπρόθεσμα κεφάλαια που 

επενδύονται σε ένα ποσοστό μιας εταιρίας. Συνήθως, αυτά τα κεφάλαια αποτελούν μία 

επένδυση με έντονο το στοιχείο του υψηλού κινδύνου καθώς επενδύονται σε επιχειρήσεις 

υψηλού ρίσκου εφόσον αποβλέπουν στη ραγδαία ανάπτυξη και στη κερδοφορία. Ο 

συγκεκριμένος θεσμός αναφέρεται σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μικρές 

επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες σε κανένα χρηματιστήριο (Γαλάνης, 2000).  Κύριο 

κίνητρο των επενδύσεων αυτών είναι το κέρδος5 και συνήθως διαρκούν από 5 έως 7 χρόνια. 

Οι συμμετέχοντες που παίρνουν μέρος στον συγκεκριμένο θεσμό είναι οι εξής: 

                                                           
5 Τα αναμενόμενα κέρδη προέρχονται από πώληση μετοχών σε τιμή υψηλότερη την τιμή αγοράς 
τους (Γαλάνης, 2000). 
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i. οι επιχειρηματίες που κάνουν το καινοτόμο «επιχειρηματικό βήμα» και αναζητούν 

κεφάλαια,  

ii. οι εταιρείες Venture Capitals που συγκεντρώνουν τα χρηματοδοτούμενα χρήματα και 

iii. οι επενδυτές που προσδοκούν υψηλές αποδόσεις. 

Οι εταιρείες Venture Capitals καταβάλουν τα ποσά ως χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις 

που έχουν επιλέξει με αντάλλαγμα ένα ποσοστό των μετοχών των εκάστοτε 

χρηματοδοτουμένων, το οποίο ποικίλει ανάλογα με το ύψος της χρηματοδότησης και το 

μέγεθος της επιχείρησης είτε μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Αυτή η ειδική 

μορφή χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (Bottazzi L. Και Da Rin M., 2002) μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στο ξεκίνημα του κύκλου ζωής της νέας επιχείρησης ή ακόμη και στο 

στάδιο ανάπτυξης. 

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, ακολουθούνται τα εξής 

βήματα. Η πρώτη φάση αποτελεί την αρχική σύνταξη διαπραγμάτευσης της εν δυνάμει 

επενδυτικής πρότασης (Origination), όπου πραγματοποιείται η ροή επενδυτικών προτάσεων 

(Λαζαρίδης, 2001). Η εκάστοτε εταιρία Venture Capital αποσκοπεί στον προγραμματισμό 

των ενεργειών που πρόκειται να προβεί έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσελκύσει έναν 

αξιόλογο αριθμό επενδυτικών προτάσεων και να καταλήξει στην επιλογή ορισμένων 

(Screening- Διαδικασία διαλογής). Από τη στιγμή που πραγματοποιείται η διαλογή, έπεται το 

στάδιο της αξιολόγησης (Evaluation). Στη συγκεκριμένη φάση, αξιολογούν και σταθμίζουν 

την αναμενόμενη απόδοση και τον αναμενόμενο κίνδυνο που θα μπορούσαν να έχουν σε 

περίπτωση που προχωρούσαν σε μία τέτοια επενδυτική πρόταση. 

Αφού έχουν συλλεχθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και έχει αξιολογηθεί θετικά η 

πρόταση, τότε προχωρούν σε μία συμφωνία όπου διαπραγματεύονται νομικά και οικονομικά 

ζητήματα (Deal Structuring, όπως παραδείγματος χάρη τη τιμή της διαπραγμάτευσης, τον 

τρόπο με τον οποίον θα γίνει η επένδυση αλλά και το ποσό που πρόκειται να επενδυθεί. Με 

την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, η εταιρεία Venture Capitalist εξακολουθεί να έχει 

ενεργό ρόλο καθώς ακολουθούν διάφορες ενέργειες μετά την επένδυση (μετεπενδυτικές 

δραστηριότητες) όπως παροχή συμβουλών σε θέματα διοίκησης της επιχείρησης, κατεύθυνση 

της ίδιας προς τη συγχώνευση, την απόκτηση ή και τη δημόσια προσφορά.  

 

Η διαδικασία της επένδυσης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με το τελικό στάδιο όπου και 

πραγματοποιείται η αποδέσμευση του κεφαλαίου που χορηγήθηκε με διάφορους τρόπους 

όπως:  
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 πώληση της επιχείρησης σε έναν άλλον επενδυτή, όπου και η επιχείρηση περνά 

στα χέρια ενός τρίτου επενδυτή, 

 πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου, άρα οι μετοχές της επιχείρησης είναι 

διαθέσιμες προς αγορά στο επενδυτικό κοινό,  

 εξαγορά του πακέτου των μετοχών  Venture Capital από την επιχείρηση, δηλαδή 

επαναγορά των μετοχών με αμοιβαία συνεννόηση  

 πλήρη διαγραφή της επένδυσης, όπου ο επενδυτής εγκαταλείπει την επένδυση 

λόγω οικονομικού αδιέξοδου της επιχείρησης (συνήθως χρεοκοπία) ή εξαιρετικά 

χαμηλής και μη αναμενόμενης απόδοσης. 

Ως Venture Capitalists θα μπορούσαν να ορισθούν επαγγελματίες επενδυτές, οι οποίοι 

εμπλέκονται ενεργά σε χορηγούμενες επιχειρήσεις, καταβάλλοντας ποσά μακροπρόθεσμα σε 

μη εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

επενδύουν κατά καιρούς καθ΄όλη τη διάρκεια τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επιχείρησης 

(Rosenbusch et al , 2012). 

Η Bottazzi L. και ο Da Rin M. καταγράφουν στο άρθρο τους (2002), πως συχνό 

φαινόμενο αποτελεί οι επενδυτές να καταβάλουν το ποσό των χρημάτων  τμηματικά στα 

διάφορα στάδια ανάπτυξης της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, αποφεύγουν την πλήρη 

χρηματοδότηση εξ΄αρχής και προτιμούν να παρέχουν τα ποσά σε δόσεις ανάλογα με τους 

ρυθμούς ανάπτυξης και τους στόχους επίτευξης της εκάστοτε επιχείρησης. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι επενδυτές καταφέρνουν να αποσπούν πληροφορίες όσον αφορά την εξέλιξη της 

επιχείρησης και  να είναι σε θέση να αποχωρήσουν σε περίπτωση που επιτυχία είναι σχετικά 

ανέφικτη. 

Χαρακτηριστικό τους αποτελεί το γεγονός ότι είναι ενεργοί όσον αφορά τη λειτουργία 

και τη διοίκηση της επιχείρησης (Bottazzi L. και Da Rin M.., 2002). Δεν παραλείπουν να 

παρακολουθούν στενά και να ελέγχουν τη πορεία αυτής αλλά και να διαχειρίζονται οι ίδιοι 

τις επενδύσεις, στις οποίες προβαίνουν, παραμένοντας, έτσι, πάντα ενήμεροι σχετικά με την 

εξέλιξη των επενδύσεων τους. Ακόμη, προκειμένου να αποφύγουν τα οποιαδήποτε 

διαχειριστικά προβλήματα ηθικού κινδύνου που θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο στην 

ενέργεια τους, προβαίνουν σε υπερσύγχρονα συμβόλαια. Γενικότερα, καθίστανται ενεργοί 

επενδυτές με το να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τόσο στην επίτευξη των στόχων όσο και 

στο να παρέμβουν στη διαχείριση της επιχείρησης (Alperovych Y. and Hübner G., 2011). 

Όσον αφορά τα ποσά που συγκεντρώνουν και πρόκειται να επενδύσουν, τα 

συλλέγουν από άλλους επενδυτές σε αντίθεση με τους επιχειρηματικούς αγγέλους, οι οποίοι 

συνηθίζουν να επενδύουν τα δικά τους κεφάλαια στα πρώτα στάδια της χρηματοδότησης. 
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Σύμφωνα  με τους Rosenbusch et al (2012), επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις, εφόσον τα ποσά 

που επενδύουν προέρχονται από άλλα κεφάλαια και όχι τα δικά τους, προκειμένου να 

ανταμείψουν τους χορηγούς εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μελλοντικούς οικονομικούς 

πόρους.   

Από την άλλη μεριά, σε αντίθεση με τα επιχειρηματικά κεφάλαια, είναι οι 

«επιχειρηματικοί άγγελοι», οι οποίοι αποτελούν ευκατάστατους ιδιώτες που επενδύουν 

περιστασιακά σε νέες επιχειρήσεις. Η διαφορά τους συνίσταται στο ότι ο θεσμός των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων απαριθμείται από επαγγελματίες επενδυτές, οργανωμένοι σε 

μικρές ετερόρρυθμες εταιρείες, ο ρόλος των οποίων είναι η άντληση κεφαλαίων από 

ευκατάστατους ανθρώπους προκειμένου να προχωρήσουν στην επένδυση. Επικεντρώνονται  

κυρίως σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη ροπή προς την ανάπτυξη αλλά και τη 

δυνητική κερδοφορία (Bottazzi L. και Da Rin M., 2002). 

Ωστόσο,  η σχέση μεταξύ των επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων και των 

αγγέλων επενδυτών θα μπορούσε να θεωρηθεί μία έμμεση σχέση συνεργασίας καθώς οι 

επιχειρηματικοί άγγελοι αποτελούν ένα σημαντικό στάδιο πρώιμης χρηματοδότησης που 

διαδέχονται σε μεταγενέστερο χρόνο τη χρηματοδότηση από τους επενδυτές επιχειρηματικών 

κεφαλαίων. Η Facebook και η Google αποτελούν «επιχειρήσεις τιτάνες» που στα πρώτα 

στάδια της επιχειρηματικής τους ζωής δέχθηκαν χρηματοδότηση από αγγέλους επενδυτές και 

σε μετέπειτα στάδιο της εξέλιξής τους, τους χορηγήθηκαν κεφάλαια επιχειρηματικών 

συμμετοχών (Hellmann T. and Thiele V., 2013). 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι μέσω της δράσης των επενδυτών 

επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της χορηγούμενης επιχείρησης (Grilli L. and Murtinu S., 2014). 

Εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους  σχετικά με το τι συμβαίνει στις αγορές και στις βιομηχανίες, 

κρίνουν και καθοδηγούν τις επιχειρήσεις (Bottazzi L. and Da Rin M., 2002). 

Μάλιστα, οι Rosenbusch et al (2012) υποστηρίζουν στο άρθρο τους πως η ανάπτυξη 

της χορηγούμενης επιχείρησης είναι εφικτή ακόμη και σε περιβάλλον όπου επικρατεί η 

αβεβαιότητα. Την άποψή τους αυτή τη στηρίζουν στο γεγονός ότι οι επενδυτές που 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο θεσμό, σε κάθε περίπτωση,  μεγιστοποιούν την αξία 

της επιχείρησης είτε γιατί αποφασίζουν να επιλέξουν να επενδύσουν σε πολλά υποσχόμενες 

επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται σε κλάδους που είναι εξαιρετικά ευοίωνοι είτε γιατί 

στηρίζουν τόσο οικονομικά αλλά και όσο στο κομμάτι της διαχείρισης  την επενδυτική τους 

απόφαση. 

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό και η σπουδαία 

τακτική που ακολουθούν οι ίδιοι επενδυτές στις επενδύσεις τους και δεν είναι άλλη από το να 
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παρακολουθούν κάθε στάδιο της εξέλιξης των επενδύσεών τους. Ο θεσμός των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη 

ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, στη διόγκωση των εξαγωγών καθώς και στην τοπική 

ανάπτυξη (Bottazzi L. and Da Rin M., 2002). Τέλος, οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται 

στον θεσμό αυτόν δείχνουν μία ιδιαίτερη ροπή προς συγκεκριμένους κλάδους βιομηχανίας κα 

αυτοί είναι ο κλάδος της μικροηλεκτρονικής και αυτός της βιοτεχνολογίας (Rosenbusch et al, 

2012), χωρίς ,όμως , να συνδέεται άρρηκτα με την υψηλή τεχνολογία (Γαλάνης, 2000). 

 

2.3.3 Μορφές Venture Capital 

 

Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2001) τα Venture Capitals μπορούν να διακριθούν στις εξής 

κατηγορίες: 

 Κεφάλαιο Ανάπτυξης (Development Capital) 

Το κεφάλαιο ανάπτυξης αποτελεί μία μορφή χρηματοδότησης που πραγματοποιείται 

προκειμένου η νέα και φιλόδοξη χορηγούμενη επιχείρηση να μπορέσει να ολοκληρώσει το 

επιχειρηματικό της προγραμματισμό. Οι επιχειρήσεις είναι συνήθως μικρές και κερδοφόρες 

κάτι που συνεπάγεται με μικρότερο βαθμό κινδύνου και η γενικότερη η χρήση των 

κεφαλαίων γίνονται προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, να 

επεκτείνουν τη παραγωγή τους αλλά και να βελτιώσουν την οικονομική εικόνα της 

επιχειρήσεώς τους. 

 Κεφάλαιο Εκκινήσεως (Seed Capital) 

Τα κεφάλαια εκκινήσεως σχετίζονται με τη προώθηση μιας καινοτόμου ιδέας που μπορεί 

να περιλαμβάνει μια νέα τεχνολογία είτε ένα καινούργιο προϊόν μέσω μίας νεοσύστατης  

επιχείρησης.  

 Αρχικό Κεφάλαιο (Start-Up) 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

(E.V.C.A.), ως αρχικά κεφάλαια νοούνται τα κεφάλαια που αποσκοπούν στη γενικότερη 

προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην εκάστοτε αγορά, αλλά και την αποδοχή και 

καθιέρωση των ιδιοτήτων αυτών6. 

 Κεφάλαιο Ανορθώσεως (Turn-Around) 

                                                           
6 www.evca.eu 

http://www.evca.eu/
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Τα κεφάλαια ανορθώσεως αποτελούν μία επένδυση, η οποία αποβλέπει στην 

«αναζωογόνηση» μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, τα κεφάλαια ανορθώσεως 

καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και καθίστανται 

πλέον ζημιογόνες προκειμένου να αυξήσουν σε σημαντικό βαθμό τα κέρδη τους. Εύλογο 

αποτελεί το γεγονός ότι σε μία τέτοια περίπτωση το ρίσκο και ο κίνδυνος που αναλαμβάνει 

ένας επενδυτής είναι σαφώς υψηλότερο εξαιτίας του ότι δραστηριοποιείται σε περιβάλλον 

όπου επικρατεί η αβεβαιότητα όσον αφορά τα κέρδη και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο 

θα αποκτήσει οικονομικό όφελος. 

 Κεφάλαιο Εξαγοράς Management (Management Buy Out- MBO’s και Management 

Buy In- MBI’s) 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

(E.V.C.A.), τα κεφάλαια εξαγοράς Management αποτελούν μία επένδυση, η οποία χορηγείται 

στα διοικητικά στελέχη μιας εταιρείας (Buy Out) ή σε άτομα που δεν έχουν κάποια σχέση με 

την επιχείρηση (Buy In) με σκοπό την εξαγορά της επιχείρηση και ταυτόχρονα την ανάληψη 

της θέσης της διοικήσεως7. 

 

 

2.4 Business Angels (Επιχειρηματικοί Άγγελοι) 

 

2.4.1 Εισαγωγή 

 

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι πρωτοεμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια τη δεκαετίας του 1980. Οι 

Mason et al (2013) αναφέρουν πως προχωρούσαν σε επενδύσεις επιχειρήσεων κυρίως μόνοι 

τους και σπανίως με μικρές ομάδες αποτελούμενες από φίλους ή συνεργάτες χωρίς να 

γνωστοποιούν τη ταυτότητά τους. Ωστόσο, λόγω της αναποτελεσματικής ατομικής και 

αυθαίρετης δράσης των ιδιωτών επιχειρηματιών, η αγορά των επιχειρηματικών αγγέλων 

υιοθέτησε μία νέα μέθοδο και ξεκίνησαν να οργανώνονται σε ομάδες με κοινό σκοπό τη 

συλλογική επένδυση. 

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι έχουν πλέον καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τόσο τη 

χρηματοδότηση των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων όσο και την υποστήριξη στο να 

                                                           
7 www.evca.eu 

http://www.evca.eu/
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αναπτυχθεί οικονομικά μία επιχειρησιακή οντότητα. Ο ρόλος τους έχει γίνει γνωστός και 

παράλληλα αποδεκτός σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο σε σημαντικό βαθμό. Η επενδυτική 

δράση των επιχειρηματικών αγγέλων προωθείται ποικιλοτρόπως. Επικρατεί ο έμμεσος 

τρόπος των φορολογικών κινήτρων αλλά και η υποστήριξη των δικτύων των ίδιων 

επιχειρηματικών αγγέλων. Επίσης,  προωθούνται μέσα  που γνωστοποιούν τους 

επιχειρηματίες, οι οποίοι αναζητούν τη χρηματοδότηση με επενδυτές που είναι διαθέσιμοι για 

μία τέτοια ενέργεια (Mason, 2009). Το γεγονός αυτό έφερε τη δράση των επιχειρηματικών 

αγγέλων στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης κάνοντάς την ευρέως γνωστή και 

απομυθοποιώντας την ως καθαρά και μόνον ιδιωτική δραστηριότητα. 

 

2.4.2 Ορισμός Έννοιας  

 

Ως επιχειρηματικοί άγγελοι νοούνται άτομα που επενδύουν μέρος της περιουσίας τους σε 

επιχειρήσεις τρίτων με τους οποίους δεν υφίσταται κανένας οικογενειακός δεσμός (Gaines R., 

2009). Αποτελούνται από καταξιωμένους επιχειρηματίες σ’ ένα ποσοστό που ξεπερνά το 

80% και από οικονομικά ευκατάστατα άτομα με πολύ σημαντικές περιουσίες. Ειδικότερα, 

όσον αφορά το έργο τους, προσφέρουν τη τεχνογνωσία τους και την πολυετή τους εμπειρία 

στο χώρο των επιχειρήσεων επενδύοντας χρηματικά κεφάλαια σε νεοεισερχόμενες ή ήδη 

υφιστάμενες αλλά σχετικά οικονομικά αδύναμες επιχειρήσεις.  

Βασικός ρόλος του θεσμού αυτού είναι η  διαμεσολάβηση για περαιτέρω 

χρηματοδότηση. Έμπειροι και καταξιωμένοι επιχειρηματικοί άγγελοι διαδραματίζουν 

υψίστης σημασίας ρόλο για την ομαλή διεξαγωγή της χρηματοδότησης (Sørheim R., 2005). 

Παλαιότερες επενδυτικές δράσεις αγγέλων επενδυτών αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίον 

λειτουργούν στην άτυπη αγορά του επιχειρηματικού κεφαλαίου (Sørheim R, 2010). 

Το έργο τους θεωρείται εξαιρετικά σπουδαίο για την ανάπτυξη μίας τοπικής οικονομίας 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών τους πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο 

(Mason et al, 2013). Η συγκεκριμένη μορφή χρηματοδότησης έχει χαρακτηρισθεί ως μία 

τοπική αγορά καθώς έχει αποδειχθεί πως οι άγγελοι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την 

εγγύτητα της επένδυσης. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τις προσωπικές προτιμήσεις του 

επενδυτή και την επιθυμία του για την ανάληψη όσο το δυνατόν χαμηλότερου ρίσκου 

(Harrison et al,  2011).  

http://www.emeraldinsight.com/author/S%C3%B8rheim%2C+Roger
http://www.emeraldinsight.com/author/S%C3%B8rheim%2C+Roger
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Παρ’ όλα αυτά, στο άρθρο τους οι Harrison et al (2011) υποστηρίζουν ότι υφίσταται μία 

σημαντική μειονότητα επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε μεγάλες αποστάσεις.  Πολλοί 

είναι αυτοί, όμως, που προτιμούν η επένδυση που θα κάνουν να είναι κοντά στον τόπο 

διαμονής τους ενώ αντίθετα άλλοι δηλώνουν ότι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς ως 

προς τον τόπο που πρόκειται να γίνει η χρηματοδότηση. Το 1989 ο Gaston R.J. κατέγραψε 

πως οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ευρέως διασκορπισμένοι ανά τον κόσμο («angels live 

virtually everywhere»). 

Επιπρόσθετα, ανάλογα με το τόπο που πρόκειται να γίνει η χρηματοδότηση υπάρχει μία  

κατηγοριοποίηση σε  τρεις ομάδες:  

i. τις τοπικές επενδύσεις, που γίνονται εντός του ίδιου νομού ως δανειοδοτήσεις8,  

ii. τις ενδιάμεσες επενδύσεις, που λαμβάνουν χώρα σε γειτονικούς νομούς και   

iii. τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μεγάλες αποστάσεις, οι οποίες γίνονται με 

τη μορφή διαφόρων χρηματοδοτήσεων όπως παραδείγματος χάριν  χρηματοδοτήσεις 

από οικονομικές οντότητες επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital).  

Το πόσο μακριά ή το πόσο κοντά στη χώρα τους πρόκειται να επενδύσουν, παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη λήψη της απόφασης. Ενεργοί και έμπειροι επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην εγγύτητα. Η  μείωση του γεωγραφικού φάσματος συμβάλει στην ευκολότερη 

πρόσβαση στη πληροφορία, τη μείωση του κινδύνου σε σπουδαίο βαθμό καθώς, επίσης, και 

στην επίλυση των προβλημάτων όπου η εμπλοκή του επενδυτή κρίνεται απαραίτητη 

(Harrison et al, 2011). 

Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας των 

επιχειρηματικών αγγέλων αλλά και οι ίδιοι οι επενδυτές να παραμένουν «αόρατοι» 

καθιστώντας, έτσι, σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό τους με το πέρασμα των ετών (Mason C. 

and Harrison R.T., 2010). Ο θεσμός της χρηματοδοτικής επένδυσης των επιχειρήσεων από 

τους επιχειρηματικούς αγγέλους έχει πλέον μετατραπεί από ανώνυμες ατομικές δράσεις σε 

οργανωμένες και ευρέως γνωστές ομάδες  επενδυτών που προχωρούν σε συλλογικές 

ενέργειες (Mason et al, 2013). 

Σύμφωνα με το άρθρο των Mason C. and Harrison R.T (2010), στις μέρες μας, μεγάλος 

αριθμός χωρών στηρίζουν σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό τους ίδιους τους αγγέλους 

επενδυτές αλλά και τα δίκτυα αυτών, συμβάλλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στη διευκόλυνση 

εύρεσης τους από επιχειρηματίες και το αντίστροφο.  

                                                           
8 Οι καλές σχέσεις των διευθυντικών αρχών των τοπικών τραπεζικών ιδρυμάτων με τους αγγέλους 
επενδυτές λόγω της ευγενούς φήμης τους εξηγεί γιατί γίνονται χορηγήσεις με τη μορφή δανείων. 
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2.5 Factoring (Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων) 

 

2.5.1 Εισαγωγή 

 

Η αύξουσα πορεία που σημειώνεται στο κόστος του χρήματος καθιστά απαραίτητη την 

διερεύνηση εναλλακτικών πηγών άντλησης κεφαλαίων. Η πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων, γνωστή και ως Factoring, αποτελεί μία τέτοια πηγή (Λαζαρίδης, 2001). Τα 

τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία αύξηση στο κλάδο της πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων. Είναι γεγονός ότι αποτελεί παγκοσμίως κύρια μορφή 

χρηματοδότησης για  τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Bakker et al,  2004). 

Το Factoring αποτελεί μία από τις παλαιότερες μορφές εμπορικής χρηματοδότησης. 

Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι πρωτοεμφανίστηκε στη διάρκεια της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας και κάποιοι άλλοι ακόμη παλαιότερα στο Χαμουραμπί, πριν από τέσσερις 

χιλιάδες περίπου χρόνια. Ωστόσο, είναι άγνωστο πότε ακριβώς έγινε για πρώτη φορά χρήση 

της έννοιας της ορολογίας, παρ’ όλη την αναφορά που πραγματοποιείται στην Αγγλική 

βιβλιογραφία από τον 15ο και 16ο αιώνα. 

Το αρχικό έργο των παραγόντων (factors) επικεντρωνόταν κυρίως σε καθήκοντα που 

αφορούσαν τις πωλήσεις προϊόντων (αντιπρόσωποι πωλήσεων). Στις περιόδους 

αποικιοκρατίας, ο factor ήταν υπεύθυνος για τους εισπρακτέους λογαριασμούς, διαμόρφωνε 

τη πιστοληπτική πολιτική και κατέβαλε προκαταβολές πριν πωληθούν τα προϊόντα. Μετά τον 

Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως,  ο σύγχρονος ρόλος του  factor έρχεται να αντικαταστήσει το 

παλαιό και πλέον αποτελεί έναν χρηματοδότη με πιστώσεις-προκαταβολές απαιτήσεων, 

ασφαλίσεις εκχωρημένων τιμολογίων κοκ., οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο στην εδραίωση 

του σύγχρονου Factoring. Αρχικά, ο θεσμός επικεντρωνόταν σε επιχειρήσεις που 

ασχολούνταν με την υφαντουργία, ενώ έπειτα επεκτάθηκε στον βιομηχανικό κλάδο. 
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2.5.2 Ορισμός Έννοιας 

 

Το Factoring αποτελεί μία διαφορετική μορφή χρηματοδότησης που συμπληρώνει τον 

παραδοσιακό δανεισμό χωρίς να τον ανταγωνίζεται (Μητσιόπουλος, 1989). Η μορφή του 

είναι διαφορετική από αυτή  των δανείων ενώ ακόμη, οι επιχειρήσεις προχωρούν στη πώληση 

φερέγγυων εισπρακτέων λογαριασμών εφαρμόζοντας μία έκπτωση προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η άμεση καταβολή μετρητών (Klapper L., 2006). 

Το Factoring είναι κάτι περισσότερο από χρηματοδότηση και γενικότερα, 

περιλαμβάνει άλλες δύο υπηρεσίες, αυτή της πίστωσης και αυτή της είσπραξης. Με αυτόν 

τον τρόπο, το Factoring υπερτερεί των άλλων μορφών δανεισμού ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν σχετικά μικρή εμπειρία στη γενικότερη οικονομική 

διαχείριση της επιχείρησής τους. 

Η πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων χαρακτηρίζεται ως μία συναλλαγή, 

στην οποία ο προμηθευτής εκχωρεί κάποια δικαιώματά του στον πράκτορα (Factor) 

παρέχοντάς του και ένα ανάλογο ποσό χρημάτων. Ο πράκτορας με τη σειρά του, 

αναλαμβάνει να τα εξοφλήσει στον προμηθευτή, διενεργώντας με αυτόν τον τρόπο μία 

πιστωτική πράξη. 

Στη διαδικασία του θεσμού Factoring, λοιπόν,  συμμετέχουν τα εξής τρία μέρη: 

1. ο πελάτης του παράγοντα, δηλαδή ο προμηθευτής  

2. ο αγοραστής προϊόντων και υπηρεσιών (οφειλέτης) και  

3. ο παράγοντας (factor), ο οποίος είναι μία Τράπεζα ή μία εταιρεία Factoring που 

αναλαμβάνει την πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων του Προμηθευτή 

έναντι του Οφειλέτη του.  

Πιο συγκεκριμένα, ο οφειλέτης χρωστάει στον προμηθευτή χρήματα. Ο παράγοντας 

(factor) πουλά τα τιμολόγια σε μία προνομιακή τιμή (έκπτωση) προκειμένου να 

συγκεντρώσει τα χρήματα σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Έπειτα, ο προμηθευτής 

καταβάλλει αμέσως ολόκληρη την αξία του τιμολογίου. Αυτή η αμφίδρομη σχέση, δηλαδή η 

αγορά επί πιστώσει και η εφαρμογή του θεσμού Factoring, μεταξύ του παράγοντα και του 

αγοραστή των προϊόντων, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ανταλλαγή (swap) (Michalski G., 

2008). 

Το ουσιαστικό περιεχόμενο της διαδικασίας έχει να κάνει με την εκχώρηση-πώληση της 

ευθύνης είσπραξης των απαιτήσεων στον προμηθευτή  από την επιχείρηση, που 

επιτυγχάνεται με τη πώληση προϊόντων ή και τη παροχή υπηρεσιών, τη στιγμή που ο 
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παράγοντας (factor) αναλαμβάνει αυτή την είσπραξη των απαιτήσεων. Παράλληλα, ο 

παράγοντας (factor) προνοεί για τη προστασία από τον πιστωτικό κίνδυνο, κρίνει τη 

φερεγγυότητα των εν δυνάμει οφειλετών, είναι υπεύθυνος για τη λογιστική διαχείριση και 

χρηματοδοτεί σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο μέσω της προεξόφλησης των εκχωρούμενων 

απαιτήσεων (Γαλάνης, 2000). 

Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα της πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων 

επικεντρώνεται κυρίως στην είσπραξη τιμολογίων αλλά διευρύνεται ταυτόχρονα και στην 

διαχείριση, τη χρηματοδότηση και προκαταβολή των απαιτήσεων του προμηθευτή καθώς και 

την ασφάλιση αυτών  (Μητσιόπουλος, 1989). 

Χαρακτηριστικό του θεσμού αυτού είναι ο αναπτυξιακός του χαρακτήρας καθώς 

συμβάλλει τόσο στη χρηματοδότηση των εξαγωγών όσο και στη χρηματοδότηση των ίδιων 

των επιχειρήσεων (μικρομεσαίων ή αναπτυσσόμενων). Πέραν αυτών, το Factoring αποτελεί 

μία ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική διαδικασία  που περιλαμβάνει την οικονομική 

ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη λογιστική παρακολούθηση αυτών , τη προστασία 

τους από τον πιστωτικό κίνδυνο, την ασφάλιση των απαιτήσεων του προμηθευτή, υπηρεσίες 

είσπραξης μετρητών (Klapper L., 2006). 

Σύμφωνα με το άρθρο της Klapper L. (2006), αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι ο 

συγκεκριμένος θεσμός χρηματοδότησης δεν συνδέει τη παρεχόμενη πίστωση από τον 

δανειστή με την πιστοληπτική του ικανότητα του αλλά με την πραγματική αξία των 

εισπρακτέων λογαριασμών του προμηθευτή. Γι’ αυτό το λόγο, και το Factoring δίνει τη 

δυνατότητα σε προμηθευτές υψηλού ρίσκου  να μεταφέρουν τον πιστωτικό τους κίνδυνο σε 

αγοραστές  υψηλού ρίσκου.   

Παρ’ όλο που η σημασία του Factoring διαφέρει σε πολλά σημεία ανά τον κόσμο, 

φαίνεται ότι γνωρίζει ραγδαία εξάπλωση σε αναπτυσσόμενες χώρες (Bakker et al, 2004) και 

βρίσκει απήχηση σε μεγαλύτερο βαθμό σε χώρες που είναι οικονομικά ανεπτυγμένες 

(Klapper L., 2006). 

 

2.5.3 Μορφές Factoring 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το Factoring είναι μία μορφή χρηματοδότησης με αναπτυξιακό 

χαρακτήρα που λειτουργεί συμπληρωματικά στον κλασικό τραπεζικό δανεισμό. Επίσης, 
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δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος ενεργειών και έτσι, μπορούμε να 

κατηγοριοποιήσουμε τους τομείς όπου παρατηρείται η εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα: 

 Εγχώριο Factoring (Domestic Factoring) 

Στις μέρες μας, συχνό φαινόμενο αποτελεί η υιοθέτηση της δραστηριότητας του 

εγχώριου Factoring από ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις (Liu B. B, 2013). Το εγχώριο 

Factoring απαιτεί την εγκατάσταση τόσο του προμηθευτή όσο και του οφειλέτη στην ίδια 

χώρα με αυτήν που δραστηριοποιείται ο παράγοντας (factor). Άρα, γίνεται λόγος για την 

εγχώρια αγορά της χώρας. Όλες οι ενέργειες που αφορούν την ανάληψη της ευθύνης 

είσπραξης τιμολογίων από διάφορες πωλήσεις προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών είτε η 

λογιστική παρακολούθηση και η διαχείριση αυτών έχουν πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό της 

χώρας. 

Στο εγχώριο Factoring συμμετέχουν ο προμηθευτής που εκχωρεί το εμπόρευμα στον 

πελάτη, ο παράγοντας-factor, ο οποίος καταβάλει προκαταβολικά το μεγαλύτερο μέρος της 

αξίας αυτού (συνήθως το 70% με 80%) και εισπράττει τα τιμολόγια αφού πρώτα  τα στείλει 

τα αντίγραφά τους στον πελάτη και ο πελάτης, ο οποίος στέλνει τα αντίγραφα των 

πληρωμένων τιμολογίων στον παράγοντα-factor και τον προμηθευτή. Προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο παράγοντας-factor καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό στον 

προμηθευτή. 

 Διεθνές Factoring  (International Factoring) 

Το Διεθνές Factoring  επικεντρώνεται κατά κόρων στις εισαγωγές και εξαγωγές 

προϊόντων,  δηλαδή την ανάληψη της ευθύνης είσπραξης αλλά και εξόφλησης των 

απαιτήσεων τιμολογίων των προϊόντων που εισάγονται και εξάγονται από μία χώρα 

(Μητσιόπουλος, 1989). Ωστόσο, δεν παύει να ασχολείται και με τη χρηματοδότηση και τη 

λογιστική παρακολούθηση των πωλήσεων. 

Όσον αφορά τη διαδικασία των διεθνών συναλλαγών του Factoring, έχει ως εξής: ο 

πωλητής εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης (προϊόντος ή υπηρεσίας) και εκχωρεί στον Factor 

εξαγωγής την ανάλογη απαίτηση. Έπειτα, ο αγοραστής του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

(πελάτης) πρέπει να καταβάλει το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο στον  πωλητή. Από 

την μεριά του, ο Factor εξαγωγής δέχεται την ανάληψη των απαιτήσεων που εισπράττει από 

τον πωλητή ενώ ο Factor εισαγωγής αναλαμβάνει να εισπράξει ή να εγγυηθεί των  εκάστοτε 

απαιτήσεων (Γαλάνης, 2000). 

 Factoring με αναγωγή ή χωρίς αναγωγή 

Το εγχώριο Factoring ανάλογα με το αν υφίσταται ή όχι κάλυψη μέρους του 

πιστωτικού κινδύνου διακρίνεται σε Factoring με δικαίωμα αναγωγής ή σε Factoring χωρίς 
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δικαίωμα αναγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το Factoring με δικαίωμα αναγωγής (with recourse) 

σχετίζεται με τη δυνατότητα ανάληψης του ρίσκου των απλήρωτων τιμολογίων, δηλαδή είναι 

εφικτή η επιστροφή των απλήρωτων τιμολογίων στον προμηθευτή έναντι καταβολής του 

αντίστοιχου ποσού. Επιχειρήσεις προχωρούν στην ενέργεια αυτή με απώτερο σκοπό τη 

μείωση του κόστους είσπραξης κάποιου μέρους ή ακόμη και ένα είναι εφικτό του συνόλου 

των τιμολογίων. 

Στη περίπτωση του Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής (without recourse), δεν 

υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής απλήρωτων τιμολογίων και όλο το ρίσκο το επωμίζεται ο 

Factor. Ωστόσο, ορισμένες φορές, ο Factor καθίσταται υπεύθυνος μέχρι ενός σημείου για την 

ανάληψη της εύθηνης είσπραξης αυτών των απλήρωτων τιμολογίων με το δικαίωμα 

αναγωγής. 

Σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η διαδικασία του Factoring να πραγματοποιείται αρχικά 

με το δικαίωμα αναγωγής έτσι ώστε να μπορεί ο Factor να κρίνει τη φερεγγυότητα του 

εκάστοτε πελάτη και έπειτα, να προχωρά στο Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής ( Γαλάνης, 

2000). 

 Εμπιστευτικό και μη εμπιστευτικό Factoring 

Ακόμη μία κατηγορία στην οποία μπορεί να διακριθεί το εγχώριο Factoring είναι το 

εμπιστευτικό (disclosed Factoring) και μη εμπιστευτικό Factoring (undisclosed Factoring).  

Όταν η συμφωνία πραγματοποιείται μόνον ανάμεσα στον προμηθευτή και τον Factor 

παραμένοντας μυστική για τον πελάτη, γίνεται λόγος για το εμπιστευτικό Factoring. Το 

γεγονός αυτό αποσκοπεί στη προστασία του Factor από πελάτες υψηλού ρίσκου. Από την 

άλλη μεριά, όταν γνωστοποιείται στον πελάτη η συμφωνία μεταξύ προμηθευτή και  Factor, 

τότε γίνεται λόγος για το μη εμπιστευτικό Factoring. Η γνωστοποίηση της συμφωνίας μπορεί 

να γίνει από τα τιμολόγια, όπου αναγράφεται το όνομα του Factor, στον οποίον και έγινε η 

εκχώρηση. 

 Factoring μόνο για χρηματοδότηση (Bulk Factoring) 

Το Factoring μόνο για χρηματοδότηση αφορά τη χρηματοδότηση του ύψους 

εισπρακτέων λογαριασμών του προμηθευτή παρέχοντας σαν εγγύηση τα ίδια τα τιμολόγια. 

Θα μπορούσε να παραλληλισθεί ως μία μορφή χρηματοδότησης με ενέχυρο με αυτά που 

έχουν εκχωρηθεί προκειμένου να εισπραχθούν οι λογαριασμοί (Μητσιόπουλος, 1989). 

 Factoring μέσω αντιπροσώπου Factor (Agency Factoring) 

Στη συγκεκριμένη μορφή Factoring, πραγματοποιείται εμπιστευτική χρηματοδότηση 

έναντι πιστωτικού κινδύνου (bad debts). Στο Factoring με τη μορφή πρακτόρευσης δεν 

διεξάγεται καμία άλλη μορφή διοικητικών υπηρεσιών.  
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 Γνήσιο Factoring και Νόθο Factoring 

Άλλη μία κατηγορία στην οποία διακρίνεται ο θεσμός του Factoring είναι το Γνήσιο και 

το Νόθο. Με την ορολογία Γνήσιο Factoring νοείται η πρώτη μορφή του αμερικάνικου 

προτύπου του Factoring (Old-Line Standard Factoring). Βάσει αυτού πραγματοποιούνται η 

χρηματοδοτική λειτουργία καθώς και η διαχειριστική και η ασφαλιστική λειτουργία. Βασικό 

χαρακτηριστικό του Γνήσιου Factoring αποτελεί το γεγονός ότι ο Factor αναλαμβάνει να 

καλύψει τον κίνδυνο της περίπτωσης που ο οφειλέτης καθίσταται αφερέγγυος. Το γεγονός 

αυτό λειτουργεί άμεσα στο ότι δεν έχει τη δυνατότητα, σε μία τέτοια περίπτωση, να 

απευθυνθεί στον προμηθευτή και να διεκδικήσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. 

Από τη άλλη μεριά υφίσταται το Νόθο Factoring όπου ο Factor μπορεί, πλέον, να 

απαιτήσει από τον προμηθευτή τα ποσά που δεν εκχωρήθηκαν από τον οφειλέτη καθώς δεν 

υφίσταται κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Ασκεί, δηλαδή, το δικαίωμα αναγωγής και γι’ 

αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη μορφή είναι γνωστή και ως Factoring με δικαίωμα αναγωγής 

(Λαζαρίδης, 2001). 

 Εμφανές Factoring και Αφανές Factoring 

Το Factoring διακρίνεται στο Εμφανές και στο Αφανές Factoring ανάλογα με το αν η 

εκχώρηση έχει γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη ή έχει μείνει κρυφή από αυτόν. Στην περίπτωση 

του Εμφανούς Factoring, ο προμηθευτής ενημερώνει τον οφειλέτη εγγράφως σχετικά με την 

εκχώρηση είτε μέσω μίας επιστολή είτε με την καταγραφή του ονόματος του πράκτορα πάνω 

στο τιμολόγιο. Από τη στιγμή που ο προμηθευτής προχωρήσει σε αυτήν την διαδικασία τότε 

ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό στον πράκτορα. 

Σύμφωνα με το Αφανές Factoring, η αναγγελία της εκχώρησης δεν πραγματοποιείται στον 

οφειλέτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τις 

απαιτήσεις στον αντισυμβαλλόμενό του προμηθευτή και έτσι, με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η απόδοση της αξία τους από τον ίδιο στον πράκτορα χωρίς να υφίσταται 

καμία καθυστέρηση (Λαζαρίδης, 2001). 
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2.6 Crowdfunding (Χρηματοδότηση από το Πλήθος)  

 

2.6.1 Εισαγωγή 

 

Αρκετά συχνά οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρηματίες, αντιμετωπίζουν 

δυσχέρειες στη χρηματοδότηση στο πρώιμο στάδιο του επιχειρησιακού τους ξεκινήματος. Τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο στον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό όσο και στην 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου οδήγησαν στην εφεύρεση μίας νέας εναλλακτικής μορφής 

χρηματοδότησης, αυτής της χρηματοδότησης από το πλήθος (Belleflamme et al, 2014). Η  

χρηματοδότηση από το πλήθος αποτελεί ένα φαινόμενο που σχετίζεται με την εύρεση 

κεφαλαίων από επιχειρήσεις για τη χρηματοδότησή τους. Η συγκεκριμένη αγορά με το 

πέρασμα των ετών γίνεται ολοένα και πιο διάσημη ανά τον κόσμο, καθιστώντας την, πλέον, 

μία τάση στον επιχειρηματικό κόσμο (Burtch et al, 2012). 

Στις μέρες μας, η χρηματοδότηση από το πλήθος, γνωστή και ως Crowdfunding,  

αποτελεί μία πηγή ευρέσεως πόρων, που διαφέρει από τους παραδοσιακούς τρόπους,  για 

τους επιχειρηματίες που επιδιώκουν την εξωτερική χρηματοδότηση. Αξιοσημείωτο αποτελεί 

το γεγονός ότι ο όγκος των χρημάτων που συγκεντρώνονται με αυτό τον τρόπο έχει αυξηθεί 

σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο (Belleflamme et al, 2014). 

To Crowdfunding ξεκίνησε την εφαρμογή του και την ανάπτυξή του κυρίως στον 

κλάδο των τεχνών και στις βιομηχανίες που αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες πάνω σε αυτόν, 

όπως παραδείγματος χάρη, οι ηχογραφήσεις μουσικών δίσκων, οι παραγωγή ταινιών, η 

δημιουργία διαφόρων video games κ.ο.κ. (Agrawal et al, 2013). Γενικότερα, η 

χρηματοδότηση από το πλήθος αποτελεί μία σύγχρονη, εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης 

που έγινε ευρέως γνωστή τα τελευταία χρόνια και γι΄ αυτό πολλοί το θεωρηθούν ένα σχετικά 

πρόσφατο φαινόμενο. Το 2005 δημιουργήθηκε η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα με την 

ονομασία Kiva.org9, στην οποία μπορούσε κανείς να εφαρμόσει τον συγκεκριμένο θεσμό. Το 

επόμενο έτος (2006), πρωτοεμφανίστηκε ο όρος Crowdfunding και από τότε καθίσταται μία 

εξαιρετικά κερδοφόρα βιομηχανία. 

                                                           
9 www.kiva.org 
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Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε πως το Crowdfunding αποτελεί ένα σχετικά 

πρόσφατο φαινόμενο και παίζει καθοριστικό ρόλο στο να λάβει χώρα μια  χρηματοδότηση 

κάποιας επιχείρησης μέσω ανοικτής πρόσκλησης στο Διαδίκτυο (Belleflamme et al, 2014). 

 

 

2.6.2 Ορισμός Έννοιας 

 

Το Crowdfunding είναι μια νέα μέθοδος άντλησης κεφαλαίων, άμεσα διαθέσιμη στο 

διαδίκτυο, στην οποία τα άτομα ζητούν οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη των έργων 

τους. (Wheat et al, 2013). Η χρηματοδότηση από το πλήθος καθίσταται ως λύση στο 

πρόβλημα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν νεοεισερχόμενες  αλλά και ήδη υπάρχουσες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι αγορές που προσφέρουν χρηματοδότηση 

από το πλήθος αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο συγκέντρωσης οικονομικών πόρων που 

αποβλέπουν στην αρωγή νέων επιχειρηματικών ιδεών και νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων. 

Αποτελούν ένα σύγχρονο φαινόμενο που με το πέρασμα των χρόνων εξελίσσεται σε τάση 

(Burtch et al, 2012). 

Το Crowdfunding, εναλλακτικά, θα μπορούσε να ορισθεί ως μια ανοιχτή πρόσκληση 

(μέσω του Διαδικτύου) για την παροχή οικονομικών πόρων, είτε με τη μορφή δωρεάς 

(donation Crowdfunding) είτε σε αντάλλαγμα για κάποια μορφή ανταμοιβής (crowdfund 

investing), προκειμένου να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για ειδικούς σκοπούς (Kuppuswamy 

V. and Bayus L.B., 2015). Το σύγχρονο αυτό φαινόμενο αποσκοπεί στην αύξηση της 

εξωτερικής χρηματοδότησης μίας επιχείρησης, προερχόμενη από το πλήθος («crowd»). Στον 

θεσμό αυτόν προσελκύονται άτομα δρώντας αυτονόμως με τη δυνατότητα καταβολής ενός 

μικρού ποσού παρά ομάδες επαγγελματιών επενδυτών με υπέρογκα ποσά (Belleflamme et al,  

2014). 

Το Crowdfunding αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο αναζήτησης πόρων καθώς 

διαφέρει ως προς τους επενδυτές, που προχωρούν στη προσφορά χρημάτων. Σε αυτήν τη 

περίπτωση, το πλήθος δεν αποτελείται από επαγγελματίες επενδυτές αλλά από το σύνηθες 

αγοραστικό καινό που πλέον ενσαρκώνει τον ρόλο του ενεργού καταναλωτή ή ακόμη και του 

επενδυτή (Belleflamme et al, 2014). 

Ο θεσμός του Crowdfunding συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τον όρο 

«crowdsourcing» (πληθοπορισμός), ο οποίος παραπέμπει στη χρήση του πλήθους για τη 
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δημιουργία νέων ιδεών  που οδηγούν σε νέες επιχειρηματικές ενέργειες. Ειδικότερα, το 

crowdsourcing είναι μία ανοικτής πρόσκλησης της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης μέσω 

του διαδικτύου που απευθύνεται στο ευρύ κοινό («πλήθος») και αφορά την ανάθεση 

συγκεκριμένων ενεργειών απαραίτητων για την κατασκευή ή την πώληση των προϊόντων της 

δίνοντας, έτσι, την ευχαρίστηση ότι συμβάλλουν εθελοντικά στην παραγωγική διαδικασία της 

επιχείρησης δωρεάν ή με το ελάχιστο κόστος. Ουσιαστικά, η διαφορά συνίσταται στο ότι 

μέσω του Crowdfunding συγκεντρώνονται χρήματα από το διαδίκτυο και διάφορα κοινωνικά 

δίκτυα, τα οποία προσφέρονται από το πλήθος ως «μικροποσά» και χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση μιας επιχειρηματικής ιδέας (Belleflamme et al, 2014). 

Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση κεφαλαίων που επιτυγχάνονται μέσω του θεσμού αυτού 

κρίνονται απαραίτητα για την έναρξη λειτουργίας ενός καινούργιου επιχειρηματικού 

εγχειρήματος. Ειδικότερα, το Crowdfunding δίνει τη δυνατότητα σε δημιουργούς καινοτόμων 

επιχειρηματικών ιδεών, καλλιτεχνικές ή ακόμα και σε επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν τις 

προσπάθειές τους αντλώντας από ένα σχετικά μεγάλο αριθμό των ατόμων που προβαίνουν σε 

χρήση του διαδικτύου μικρές συνεισφορές, χωρίς να εμπλέκεται κάποιος ενδιάμεσος 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Mollick E., 2014).  

Ο Mollick E. καταγράφει στο άρθρο του (2014) πως τα προγράμματα που 

συμμετέχουν στον θεσμό ποικίλλουν ως προς τον στόχο αλλά ακόμη και ως προς το μέγεθος 

και τον κλάδο της επιχείρησης καθώς υφίστανται από μικρά καλλιτεχνικά έργα μέχρι μεγάλες 

επιχειρήσεις που αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό, δηλαδή τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση της επιχειρηματικής τους ιδέα ή την ίδια τους την επιχείρηση. Σε ένα ευρύ 

φάσμα τομέων (Agrawal et al, 2015), με ιδιαίτερη έφεση στις τέχνες, το crowdfunding έχει 

γίνει μια επικρατούσα μέθοδος συλλογής κεφαλαίων (Wheat et al, 2013).  

Στο Crowdfunding εμπλέκονται τα παρακάτω μέλη: αρχικά, είναι οι δημιουργοί, που  

εμπνέονται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, τις οποίες και δημοσιεύουν στις κατάλληλες 

διαδικτυακές πλατφόρμες και αναμένουν τη χρηματοδότησής τους. Έπειτα, το αγοραστικό 

κοινό (πλήθος) που καλείτε να καταβάλλει ένα ποσό χρημάτων στην ιδέα που τους ελκύει 

περισσότερο το ενδιαφέρον και τέλος, η διαδικτυακή πλατφόρμα που αποτελεί τον 

«μεσάζων» στην πραγματοποίηση ολόκληρης της διαδικασία καθώς φέρνει σε επαφή τους 

δημιουργούς με τους καταναλωτές- επενδυτές. 

Στο άρθρο τους οι Agrawal et al (2013) αναφέρουν πως η συνεργασία μεταξύ 

δημιουργών και επενδυτών είναι πλέον αποτελεσματικότερη χάρη του εξαιρετικά χαμηλού 

κόστους αναζήτησης μέσω του διαδικτύου. Έπειτα, στο Crowdfunding ελλοχεύει σχετικά 

περιορισμένη έκθεση στον κίνδυνο καθώς η χρηματοδότηση πραγματοποιείται άμεσα, εκείνη 
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τη στιγμή, και μάλιστα, το ύψος του ποσού που θα καταβληθεί  μπορεί να δοθεί σε μικρές 

δόσεις. Ακόμη, μέσω του συγκεκριμένου θεσμού επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος επικοινωνίας 

όσον αφορά τους χρηματοδότες που προβαίνουν σε μία επένδυση μακριά από τον τόπο τους, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην περισυλλογή των πληροφοριών τους αλλά και στην 

παρακολούθηση της πορείας της χορηγούμενης επιχείρησης.  

Η διαδικασία για να λάβει κάποιος χρηματοδότηση μέσω του θεσμού Crowdfunding 

έχει ως εξής. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η επιχείρηση ή ο ενδιαφερόμενος να 

κοινοποιήσει σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα την επιχειρηματική του ιδέα που θέλει να 

προωθήσει ή τον λόγο για τον οποίο χρήζει της χρηματοδότησης η επιχείρησή του και κάνει 

έκκληση για οικονομικούς πόρους. Έπειτα, μέσω αυτής της ιστοσελίδας η συγκεκριμένη 

ενέργεια δημοσιοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές- επενδυτές 

μπορούν να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μικρά ποσά και με αυτόν τον τρόπο, μέσα σ’ ένα 

χρονικό διάστημα συγκεντρώνεται κάποιο ποσοστό χρημάτων (Burtch et al,  2012). 

Το εκάστοτε πρόγραμμα που δημοσιοποιείται στις ειδικές πλατφόρμες μπορεί να 

τρέχει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα (Wheat et al, 2013). Γενικότερα, η διαδικασία 

της χρηματοδότησης από το πλήθος συνήθως διαρκεί μερικές εβδομάδες και η συχνότητα με 

την οποία μπορεί να επενδύει ο κόσμος ή τα ποσά που καταβάλουν διαφοροποιούνται με το 

πέρασμα του χρόνου (Kuppuswamy V. And .Bayus L.B., 2015). Επιπρόσθετα, υφίσταται η 

δυνατότητα συγκέντρωσης πολλών μικρών δωρεών από το «πλήθος» αντί ενιαίων μεγάλων 

ποσών από ένα χρηματοδοτικό οργανισμό (Wheat et al, 2013), με το χαμηλότερο ποσό που 

μπορεί να επενδυθεί να ξεκινά από τα  $5 δολάρια (Agrawal et al, 2015). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ο οικονομικός στόχος του έργου δεν έχει επιτευχθεί 

μέχρι την ημερομηνία που λήγει η περίοδος ισχύος της εκστρατείας, τότε τα άτομα που 

κατέβαλαν κάποια ποσά δεν χρεώνονται, ενώ οι δημιουργοί δεν μπορούν να αποσπάσουν τα 

ποσά που χορηγήθηκαν μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως 

χρηματοδότηση «κατώτατου ορίου δέσμευσης» (all-or-nothing funding) (Agrawal et al, 

2013). 

Στις μέρες μας, κυριαρχούν δύο μορφές χρηματοδότησης από το πλήθος: η εκ των 

προτέρων παραγγελία (pre-ordering) και η κατανομή τω κερδών (profit sharing). Βάσει της 

διαδικασίας της εκ των προτέρων παραγγελίας (pre-ordering), οι επιχειρήσεις καλούν τους 

πελάτες- επενδυτές να προ- παραγγείλουν το προϊόν, έτσι ώστε να συλλέξουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια για να προχωρήσουν  στη παραγωγή αυτών. Αυτού του είδους χρηματοδότηση 

βοηθά την επιχείρηση να τιμολογήσει τα προϊόντα της με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη. Για τον σκοπό αυτό, η τιμή του προϊόντος διαφοροποιείται 
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ανάμεσα στους “crowdfunders”, οι οποίοι προχωρούν στη προκαταβολική παραγγελία και 

στους απλούς πελάτες, οι οποίοι περιμένουν μέχρι το προϊόν να τεθεί προς πώληση στην 

αγορά. Έτσι, καθώς η επιχείρηση χρειάζεται υψηλό κεφάλαιο, θα αναγκασθεί να στρεβλώσει 

τη τιμή πώλησης του προϊόντος προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό των προ- παραγγελιών. 

Σύμφωνα με τους Belleflamme et al (2014), συνηθίζεται τα άτομα που προχωρούν 

στη παραγγελία του προϊόντος πριν τη παραγωγή αυτού (pre-ordering) να είναι διατεθειμένα 

να καταβάλουν ποσά υψηλότερα από αυτά που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές 

αργότερα, εφόσον έχει προηγηθεί η παραγωγή του προϊόντος και τίθεται προς πώληση στην 

αγορά. Αυτό συμβαίνει λόγω της έντονης επιθυμίας τους να λάβουν πρώτοι το προϊόν μαζί με 

την ανταμοιβή τους. 

Στη περίπτωση της αγοράς εκ των προτέρων, αναφέρουν, επίσης, πως επικρατεί 

ασύμμετρη πληροφόρηση. Η ποιότητα του εν δυνάμει προϊόντος δεν γνωστοποιείται στους 

καταναλωτές προκειμένου η επιχείρηση να είναι  σε θέση να λάβει μία ποικιλία εκτιμήσεων 

αλλά και να επιτύχει, ταυτόχρονα, την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση από τους καταναλωτές. 

Έπειτα, με την έκθεση του προϊόντος στην αγορά, η τιμή εκπίπτει σε μειώσεις (Belleflamme 

et al, 2014). 

Από την άλλη μεριά, έχουμε τη δεύτερη μορφή Crowdfunding, αυτή της συμμετοχής 

στα κέρδη. Εδώ , λοιπόν, οι επιχειρήσεις αναζητούν εξωτερική χρηματοδότηση με 

αντάλλαγμα τη κατανομή των μελλοντικών κερδών τους από τη πώληση του προϊόντος ή 

κάποιους μετοχικούς τίτλους. Στη συγκεκριμένη μορφή, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να 

προβεί να στην κατανάλωση του προϊόντος  σε κάποια μεταγενέστερη περίοδο ή 

εναλλακτικά, να μην προχωρήσει σε κάποια τέτοια ενέργεια.  

Και στις δύο περιπτώσεις οι επενδυτές αποβλέπουν και έχουν τη δυνατότητα να 

μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους (Aaker L.J and Akutsu S., 2009). Ωστόσο, η 

υπερβολική διαφοροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής, κατά τους Belleflamme et al (2014), 

μπορεί να φέρει τα αντίστροφα από τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αντιθέτως, η μορφή του 

Crowdfunding που βασίζεται στον καταμερισμό των κερδών θεωρείται αποτελεσματικότερη 

και σε οικονομικό επίπεδο και αυτό συμβαίνει γιατί βλέποντας τα υψηλά ποσά η επιχείρηση, 

αναζητά όλο και περισσότερο τη συμμετοχή των πελατών στη χρηματοδότηση, η οποία 

συμμετοχή επηρεάζει στο ελάχιστο το ποσοστό των κερδών της από το οποίο θα πρέπει να 

θυσιάσει για να λάβει τη χρηματοδότηση. 

Σήμερα, υπάρχουν αρκετοί διαδικτυακοί ιστότοποι που αναλαμβάνουν καμπάνιες 

συγκέντρωσης χρημάτων βάσει του συγκεκριμένου τρόπου. (Agrawal et al, 2013).  Υπάρχουν 

αρκετά χαρακτηριστικά παραδείγματα παγκοσμίου φήμης συγκεκριμένων επιχειρήσεων που 
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υπηρετούν τον θεσμό τη χρηματοδότησης μέσω του πλήθους (Burtch et al, 2012). Τέτοιας 

μορφής  ηλεκτρονικής πλατφόρμας που προωθεί επιχειρηματικές ιδέες και αναζητά 

εξωτερική χρηματοδότηση από ομάδες ατόμων είναι: 

- η ολλανδικής καταγωγής επιχείρηση Sellaband.com, η οποία συγκεντρώνει 

κεφάλαια για μουσικούς καλλιτέχνες για την παραγωγή και την πώληση δίσκων τους. Εδώ, 

μπορεί κανείς να καταβάλει το ποσό που επιθυμεί και σε αντάλλαγμα κερδίζει μέρος από τα 

κερδών τους προϊόντος (Burtch et al, 2012), 

- η Prosper, όπου ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις αναζητούν εξωτερική 

χρηματοδότηση από έτερους ιδιώτες, αποταμιευτές και επενδυτές. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, το αγοραστικό κοινό που επιθυμεί να επενδύσει ένα ποσοστό των χρημάτων που 

διαθέτει το δανείζει σε άτομα ή επιχειρήσεις που χρήζουν οικονομικών πόρων μέσω της 

αυτής της πλατφόρμας. Ο δανειστής αποκτά κέρδος λαμβάνοντας αποπληρωμές του 

επιτοκίου, το οποίο ορίζεται από τους εν δυνάμει δανειστές μέσω δημοπρασίας, κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα από τον εκάστοτε ιδιώτη ή επιχείρηση10, 

- η JustGiving, όπου τα ποσά καταβάλλονται με τη μορφή δωρεάς, δίχως να 

υφίσταται κάποια ανταμοιβή σε αντάλλαγμα του ποσού της επένδυσης (Kuppuswamy V. and 

Bayus L.B., 2015), 

- η Kickstarter, στην οποία οι υποστηρικτές που λαμβάνουν μέρος στη 

χρηματοδότηση ενός έργου λαμβάνουν μη οικονομικές ανταμοιβές για τη συμβολή τους 

(Kuppuswamy V. and Bayus L.B., 2015). Μέχρι σήμερα, η Kickstarter έχει καταφέρει να 

συγκεντρώσει για μία έκκληση πάνω από $ 10 εκατομμύρια δολάρια (C. Steven Bradford, 

2012) 

- και η IndieGoGo, η οποία αποτελεί και μία από τις πρώτες διαδικτυακές 

πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν στο χώρο του Crowdfunding (Burtch et al, 2012). 

Στις αρχικές σελίδες των διαδικτυακών χρηματοδοτικών πλατφορμών παρουσιάζονται 

όλα τα προγράμματα που συμβαίνουν και τις σχετικές πληροφορίες για το καθένα που έχουν 

δημοσιευθεί από τον εκάστοτε δημιουργό. Ακόμη, γνωστοποιούνται τα ποσά που έχουν 

καταβληθεί μέχρι σήμερα, για ποιον λόγο χρειάζονται τη χρηματοδότηση καθώς και τις 

ημέρες που απομένουν μέχρι την ημερομηνία λήξεως της χρηματοδότησης του 

προγράμματος. Εμφανή είναι, ακόμη, και τα ονόματα των ατόμων που συνέβαλαν μέχρι 

στιγμής στη συγκέντρωση των χρημάτων (Kuppuswamy V. and Bayus L.B., 2015). 

                                                           
10 www.prosper.com 
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Για να πραγματοποιήσει κανείς έκκληση για χρηματοδότηση σε έναν ιστότοπο 

Crowdfunding, θα πρέπει να προχωρήσει στη δημοσίευση του έργου του μέσω μιας 

αφήγησης και ενός σύντομου βίντεο. Με την αφήγηση περιγράφει και επεξηγεί το έργο και 

τον σκοπό αυτού, ενώ με το βίντεο καταφέρνει να συστηθεί στο κοινό αλλά και να κερδίσει 

το ενδιαφέρον τους (Agrawal et al, 2013). 

Οι Burtch, et al (2012) αναφέρουν στο άρθρο τους πως από τη στιγμή που το 

Crowdfunding είναι άμεσα εφικτό μέσω του διαδικτύου, καθίσταται άμεση πρόσβαση στη 

πληροφορία που σχετίζεται με τα ποσά που έχουν επενδυθεί, στα άτομα που προχωρούν στην 

ενέργεια αυτή και φυσικά, στην εκάστοτε επιχειρηματική ιδέα όπου και επενδύονται τα 

χρήματα. Η διαθέσιμη αυτή πληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει την διαδικασία απόφασης 

του πλήθους καθώς δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης των ποσών συνεισφοράς ανά τα άτομα 

που επενδύουν.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που συμμετείχαν στις παραπάνω διαδικτυακές 

πλατφόρμες και έγιναν εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρήσεις αποτελούν η συγκέντρωση 10 

εκατομμυρίων δολαρίων εντός ολίγων εβδομάδων από την εταιρεία κατασκευής ρολογιών 

Pebble μέσω της Kickstarter καθώς και η συλλογή 941,718 δολαρίων από 13,512 πελάτες- 

επενδυτές που προ- παρήγγειλαν το multi-touch ρολόι της εταιρείας TikTok+LunaTik 

(Belleflamme et al, 2014). 

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η Blender Foundation, η οποία είναι μία επιχείρηση 

Crowdfunding που δημιουργήθηκε το 2002 για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης Blender 

με παγκοσμίου φήμης λογισμικά για τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια. Προκειμένου, λοιπόν, 

να ξεπεράσει τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζε και να ανακάμψει, κατέφυγε στη 

Blender Foundation από όπου και συγκέντρωσε ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό, 

ξεπερνώντας τις 100.000 €. Μέσω της χρηματοδότησης που έλαβε από το πλήθος, η 

επιχείρηση Blender κατάφερε να επιβιώσει οικονομικά και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. 

Όσον αφορά τους  χρηματοδότες (crowdfunders) επωφελήθηκαν από την προσαρμογή της 

τιμής του προϊόντος ως αντάλλαγμα σε αυτήν τους την ενέργεια (Belleflamme et al, 2014). 

Επιπροσθέτως, η ταινία The Age of Stupid, βρετανικής παραγωγής, συγκέντρωσε 

χρήματα που ξεπέρασαν τα  £ 5000, τα οποία χορηγήθηκαν από πλήθος ανθρώπων. Σε 

αντάλλαγμα, έλαβαν μέρος από τα κέρδη που αποκόμισε η ταινία (Belleflamme et al, 2014). 

Ωστόσο, το Crowdfunding δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση που γίνεται στο αρχικό 

στάδιο της ανάπτυξης της επιχείρησης αλλά και τη χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου 

έργου (Belleflamme et al, 2014). Επομένως, ο θεσμός επηρεάζει σε σημαντικό επίπεδο την 

αύξηση της ζήτησης κάποιου προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση 
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των έξυπνων ρολογιών («smart watch») της εταιρείας Pebble. Αρχικά,  η έκκληση τους για 

οικονομικούς πόρους από επιχειρηματικά κεφάλαια (Venture Capital) απορρίφθηκε, ενώ μετά 

τη δημοσιοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας στο ιστοσελίδα του Kickstarter, κατάφεραν 

και απέσπασαν ένα μεγάλο ποσό μέσω της χρηματοδότησης επιχειρηματικών κεφαλαίων 

(Venture Capital) (Mollick E., 2014). 

Οι θετικές επιρροές που φέρει ο θεσμός του Crowdfunding είναι πολυσήμαντες. Τα 

άτομα που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο θεσμό συμβάλλουν στη δημιουργία μίας νέας 

κοινωνικής δράσης αποσκοπώντας στη παρακίνηση του πλήθους να συμμετάσχει στη 

χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, δημιουργώντας την αίσθηση της μιας 

ομάδας ατόμων (crowdfunders) με κοινά ενδιαφέροντα (Belleflamme et al, 2014). Επιπλέον, 

συμβάλλει στη συλλογική αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών και στη συγκέντρωση 

χρηματικών ποσών που είναι απαραίτητα για την πραγμάτωση και τη  προώθηση αυτών των 

επιχειρηματικών ιδεών (Burtch et al,  2012). 

Σύμφωνα με τον Agrawal et al (2013), μέσω του Crowdfunding υπάρχει η δυνατότητα 

ενθάρρυνσης της δημόσιας συμμετοχής στο αρχικό στάδιο του θεσμού,  προωθώντας με 

αυτόν τον τρόπο τις σταθερές σχέσεις μεταξύ δημιουργών/επιχειρηματιών και καταναλωτών- 

επενδυτών. 

Παρ’ όλα αυτά, όμως,  δε πρέπει να υπονομεύονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύει, οι 

οποίοι σχετίζονται τόσο με την επένδυση (επενδυτικό ρίσκο) όσο και με τους μη 

επαγγελματίες επενδυτές που συμμετέχουν στις χρηματοδοτήσεις. Αξιοσημείωτο αποτελεί το 

γεγονός ότι η επένδυση στο αρχικό στάδιο του οικονομικού κύκλου μικρομεσαίων και 

νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων υποκρύπτει σημαντικό βαθμό κινδύνου (C.Steven Bradford, 

2012). 

Το πόσο επιτυχημένη θα είναι μία προσπάθεια έκκλησης για χρηματοδότηση  από το 

πλήθος συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα του έργου που προβάλλεται. Σύνηθες αποτελεί το 

γεγονός ότι όσο υψηλότερη η ποιότητα που προωθείται, τόσο μεγαλύτερο το ποσό που 

επενδύεται (Mollick E., 2014). Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο βασικός παράγοντας για την 

επιτυχία ενός χρηματοδοτικού έργου δεν είναι τόσο η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που θα είναι 

ευρέως γνωστή, αλλά το πλήθος που φέρνει ένας δημιουργός του έργου στην εκάστοτε 

ιστοσελίδα (Agrawal et al , 2013). 
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2.7 Franchising (Δικαιόχρηση) 

 

2.7.1 Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των μελετητών έχει κεντρίσει ένα σύνολο διαφόρων 

μορφών εναλλακτικής  χρηματοδότησης (Norton W.S., 1988). Μία από αυτές αποτελεί και η 

δικαιόχρηση ή δικαιοχρησία, που είναι ευρέως γνωστή και με τον όρο Franchising. Μέσω της 

δικαιόχρησης οι επιχειρήσεις προσπαθούν να πραγματοποιήσουν την ανάπτυξη της 

επιχειρήσεις τους αλλά και την επίτευξη των στόχων τους (Michael S.C, 1996). 

Μάλιστα, έχει σημειωθεί ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του θεσμού σε πολλούς 

κλάδους της βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών (Moon J. and Sharma A., 2014) ακόμη και 

σε παγκόσμιο επίπεδο (Justls et al, 2015). Στο άρθρο τους η Sofijanova  E. και η Stoimilova 

N. (2016) καταγράφουν πως ο συγκεκριμένος θεσμός χρηματοδότησης αποτελεί έναν από 

τους πιο διαδεδομένους τρόπους για την καθίδρυση μιας νεοσύστατης επιχείρησης, 

τυποποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες ως βασική επιχειρηματική ιδέα και προσφέροντας 

μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Παρ’ όλο που υπάρχει πλήθος εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης το Franchising 

αποτελεί τη δημοφιλέστερη μορφή (Kacker et al, 2016) για αιώνες τώρα. Στη διάρκεια του Β’ 

Παγκόσμιου Πολέμου, έκανε την εμφάνισή της η πρώτη μορφή σύμβαση δικαιόχρησης όταν 

η βιομηχανία παραγωγής ραπτικών μηχανών Singer καθόρισε μια ομάδα πωλητών, οι οποίοι 

είχαν αναλάβει τη πώληση των ραπτομηχανών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μοντέρνα εκδοχή 

του Franchising έγινε γνωστή το 1950, όταν ο Ray Kroc αγόρασε το προνόμιο της εταιρείας 

McDonald’s και δημιούργησε μια από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της Αμερικής 

(Σπυριδάκης, 2007). Ήδη, από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο θεσμός του Franchising είχε 

σημαντική επιρροή στο κλάδο του λιανικού εμπορίου ανά τον κόσμο καθώς, επίσης, 

συνέβαλλε και στην επέκταση πολλών μικρών επιχειρήσεων (Kacker et al, 2016). 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883902695000887
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2.7.2 Ορισμός Έννοιας 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των επιχειρήσεων που στρέφονται προς τον θεσμό του 

Franchising  έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Συγκαταλέγεται στις αποτελεσματικότερες μορφές 

χρηματοδότησης καθώς προσφέρει υψηλά οικονομικά αποτελέσματα και ευνοϊκότερο 

εργασιακό περιβάλλον (Nijmeijer et al, 2014). Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2003), ως 

Franchising ορίζεται ως μία ιδιόρρυθμη σύμβαση διαρκών σχέσεων που συνάπτεται μεταξύ 

δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η μία επιχείρηση (Franchisor) παραχωρεί μία άδεια (license) 

ή ένα προνόμιο, το λεγόμενο Franchise, στην άλλη επιχείρηση (Franchisee) και βάσει αυτού 

του δικαιώματος ο Franchisee έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του εμπορικού ονόματος ή 

και σήματος, της τεχνογνωσίας ακόμη και του επιχειρησιακού συστήματος του Franchisor 

παραχωρώντας ως αντάλλαγμα μία αμοιβή. 

Σύμφωνα με την Francine Lafontaine (1992), ο δικαιοδόχος-λήπτης πληρώνει στον 

δικαιοπάροχο-δότη το προνόμιο να πουλήσει το προϊόν κάνοντας ακόμη και τη χρήση του 

επιχειρηματικού σήματος του δικαιοπάροχου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ένα 

δεδομένο τόπο. Οι συμβάσεις δικαιόχρησης αφορούν, ουσιαστικά, την καταβολή χρημάτων 

από τον δικαιοδόχο στον δικαιοπάροχο ως μία αμοιβή τέλους εκ των προτέρων για να ένα 

ποσοστό πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (Lafontaine F., 

1992). 

Ο θεσμός του Franchising  καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων όπως είναι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχειακές μονάδες, εστίαση 

(διάφορα είδη εστιατορίων), υπηρεσίες εκπαίδευσης (φροντιστήρια ξένων γλωσσών), 

προϊόντα και υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και άλλα πολλά. Από τους πιο γνωστούς 

Franchisors αποτελούν οι επιχειρήσεις «ο Θείος Βάνιας», «Roma Pizza», «Γερμανός», 

«Mikel», «The coffee island», «McDonald’s», «Goody’s» (πρώτος Έλληνας Franchisor που 

προέβη σε εφαρμογή του θεσμού το 1976 ) και διάφορες άλλες επιχειρήσεις (Λαζαρίδης, 

2003). 

Βασικός σκοπός του θεσμού της δικαιόχρησης είναι η παροχή κινήτρων και η 

προώθηση της αποτελεσματικότητας μέσω της ομαλής συνεργασίας μεταξύ του 

δικαιοπαρόχου (Franchisor) και του δικαιοδόχου (Franchisee) (Steven C. Michael, 1996) 

βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το επιχειρηματικό μοντέλο της βιωσιμότητας και την 

ανταγωνιστική θέση που κατέχει η επιχείρηση στο κλάδο. Επιπρόσθετα, παρέχει ώθηση στην 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883902695000887
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ανάπτυξη και επιχειρηματική ευελιξία, τη στιγμή που η αβεβαιότητα της αγοράς βρίσκεται σε 

έξαρση (Mishra C.S., 2016). 

Στη διαδικασία του Franchising  οι συμμετέχοντες είναι δύο, ο franchisor και ο 

franchisee. Ο δικαιοπάροχος (Franchisor) αναλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες 

προσφέροντας τις υπηρεσίες του, όπως είναι η εκπαίδευση, η επιλογή τοποθεσίας, η 

συμμετοχή σε θέματα marketing και διαφήμισης κοκ. Ο δικαιοδόχος (Franchisee), από τη 

μεριά του,  καταβάλλει ένα ποσό έναντι του προνομίου που του δόθηκε και διοικεί την τοπική 

επιχείρηση όπως ορίζει ο Franchisor (Gillis E.W. and Combs G.J., 2009).  

Ειδικότερα, ο δότης ή δικαιοπάροχος του Franchising (Franchisor) είναι ενεργός όσον 

αφορά τη διοίκηση της επιχείρησης καθώς ασκεί έλεγχο πάνω στο έργο του Franchisee. 

Επιπλέον, συχνά αναλαμβάνει θέσεις που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης της 

επιχείρησης, όπως παραδείγματος χάρη η επιλογή του τόπου εγκατάστασης, η προώθηση και 

η διαφήμιση αυτής, τα προγράμματα επιμόρφωσης των εργαζομένων και διάφορες άλλες 

τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (Seth W. Norton, 1988). Σύμφωνα με τους Kacker et 

al (2016), ο δικαιοπάροχος (Franchisor) αναλαμβάνει μία σειρά ενεργειών και 

δραστηριοτήτων  για λογαριασμό των franchisees όπως τη διαφήμιση του προϊόντος, τη 

δημιουργία εμπορικού σήματος («brand name»), το ίδιο το προϊόν αλλά και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί καθώς και την παρακολούθηση της πορείας του. 

Στις μέρες μας, σύνηθες αποτελεί το γεγονός οι δικαιοπάροχοι (Franchisors) να είναι 

ιδιοκτήτες σε ορισμένα καταστήματά τους και σε κάποια άλλα να εφαρμόζουν απλώς τον 

θεσμό του Franchising. Μάλιστα, πρώτη επιχείρηση που βρέθηκε να το εφαρμόζει είναι η 

εταιρεία McDonald's που, μόλις, το 1986 παραχωρούσε σε Franchising το 76% των 

καταστημάτων της (Lafontaine F., 1992). 

Βέβαια, οι Justls et al τονίζουν στο άρθρο τους (2015) πως για να θεωρηθεί 

επιτυχημένος ένας Franchisor θα πρέπει να διακατέχεται από υψηλούς στόχους, να 

συνεργάζεται αρμονικά με τους υπαλλήλους, οι οποίοι λειτουργούν σαν αντιπρόσωποι της 

εταιρείας. Στο γεγονός αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο η καθιέρωση συστημάτων μέσω των 

οποίων επιτυγχάνεται η παρότρυνση αυτών για να ενεργούν και να σκέφτονται ως 

αντιπρόσωποι της εταιρείας. 

Τα κόστη κεφαλαίου Franchising για έναν νέο δικαιοπάροχο (Franchisor), στο αρχικό 

στάδιο της εφαρμογής του θεσμού, θεωρούνται κάπως υψηλά γιατί ως μόνες πηγές άντλησης 

οικονομικών πόρων νοούνται είτε τα επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital) είτε τα 

κεφάλαια του δικαιοδόχου (franchisee capital). Με το πέρασμα του χρόνου, όμως,  το κόστος 
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αυτό μειώνεται σε σημαντικό βαθμό καθώς ο δικαιοπάροχος (Franchisor), πλέον, έχει 

δυνατότητα πρόσβασης σε ιδιωτικές αλλά και δημόσιες αγορές μετοχών (Mishra S.C., 2016). 

Όσον αφορά τον δικαιοδόχο (Franchisee) αναλαμβάνει τον ρόλο του επιχειρηματία 

στην ίδρυση ενός νέου καταστήματος θέτοντας ως κύριο στόχο του την ανάπτυξη και το 

κέρδος. Επιπλέον, διακατέχεται από καινοτόμες ιδέες, πρακτικές στρατηγικής διαχείρισης 

αλλά και την έντονη επιθυμία για κερδοφορία  και γοργή μελλοντική ανάπτυξη (Justls et al, 

2015). Οι δικαιοδόχοι (Franchisees) δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση  στο να 

προβαίνουν σε μεγάλες επενδύσεις που σχετίζονται με την ανακαίνιση των χώρων 

εγκαταστάσεων ή ακόμη και να λαμβάνουν μέρος σε καινοτόμες προωθητικές ενέργειες 

(Gillis E.W. and. Combs J.M., 2009).  

Κύριο έργο τους είναι η αγορά του δικαιώματος να εμπορεύονται αγαθά και 

υπηρεσίες υπό την επωνυμία του δικαιοπάροχου και ταυτόχρονα,  να λειτουργούν τις 

επιχειρήσεις τους, όπως ορίζεται από τον δικαιοπάροχο (Nijmeijer et al, 2014).  

Το Franchising αποτελεί ένα είδος επιχειρηματικού μοντέλου λήψης αποφάσεων 

(Mishra C.S., 2016). Το έργο των δικαιοδόχων (Franchisee) σχετίζεται με τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τις τοπικές επιχειρήσεις όπως τις τοποθεσίες ή τις τιμές λόγω των 

γνώσεων που διαθέτουν σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στο εκάστοτε τοπικό 

εμπόριο. Από την άλλη μεριά, το έργο των δικαιοπαρόχων (Franchisors) σχετίζεται με τη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν το ίδιο το προϊόν και τη παραγωγή αυτού. Η υψηλή 

κερδοφορία της επιχείρησης- έδρα μαζί με τα τοπικά καταστήματα αποτελούν κίνητρο σε 

σημαντικό βαθμό για σωστές αποφάσεις που με τη σειρά τους οδηγούν σε υψηλή 

αποτελεσματικότητα (Steven C. Michael, 1996). 

Ακόμη, πέραν του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου, στη λειτουργία του θεσμού 

εμπλέκονται οι εργαζόμενοι στην έδρα της επιχείρησης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον 

χειρισμό των δραστηριοτήτων και τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται αλλά και οι 

διευθυντές και υποδιευθυντές των επιμέρους τοπικών καταστημάτων (Franchisee). Σε κάθε 

περίπτωση, κύριο μέλημα των στελεχών των υπηρεσιών είτε της κύριας επιχειρήσεις είτε των 

τοπικών υποκαταστημάτων  είναι η καινοτομία, η ομαλή συνεργασία και η έντονη επιθυμία 

για κέρδος και ανάπτυξη (Justls et al, 2015).  

Ο θεσμός του Franchising διακρίνεται από χαρακτηριστικά, τα οποία διαφοροποιούν τις 

επιχειρήσεις Franchising από διάφορες άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

κλάδο (Justls et al, 2015). Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον θεσμό του Franchising 

είναι τα εξής: 
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i. κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί ο τρόπος οργάνωσης και οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των εταιρειών, δηλαδή του Franchisor (η έδρα της εταιρείας) 

και του Franchisee (τοπικό κατάστημα),  

ii. όσο μεγαλύτερη η επιτυχία που σημειώνει ο Franchisor, δηλαδή όσο μεγαλύτερος ο 

ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας αλλά και των τοπικών καταστημάτων, τόσο πιο 

επιτυχημένος θεωρείται ο τρόπος οργάνωσης που υιοθέτησε, 

iii. ο Franchisor δείχνει ιδιαίτερη ροπή προς την αύξηση του αριθμού των τοπικών 

καταστημάτων (Franchisee), 

iv. ο θεσμός επιτρέπει την αντιγραφή, καθώς προωθεί την ανάπτυξη ίδιων καταστημάτων 

σε διαφορετικές τοποθεσίες παραδείγματος χάρη  Mikel, Goody’s κοκ. 

Η θεωρία του Franchising παρέχει  ειδικές συνθήκες για την επιχείρηση και την 

τοποθεσία που εξηγούν γιατί και πότε οι επιχειρήσεις προχωρούν στην εφαρμογή του 

θεσμού. Πιο συγκεκριμένα, η Mishra C.S. (2016) αναφέρει στο άρθρο της πως σύμφωνα με 

τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν για την επιχείρηση, όταν το κόστος κεφαλαίου της είναι 

υψηλό, το επιχειρηματικό μοντέλο της βιωσιμότητας είναι, επίσης, χαμηλό και τα εμπόδια 

προς μίμηση είναι μηδαμινά, τότε η εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου Franchising 

θεωρείται εφικτή. Από την άλλη μεριά, οι ειδικές συνθήκες που σχετίζονται με τη τοποθεσία 

υποδηλώνουν ότι στη περίπτωση που τα τοπικά καταστήματα δεν είναι γεωγραφικά 

διάσπαρτα, η μεταβλητότητα της ζήτησης στην περιοχή είναι χαμηλή και η τάση για 

εξωστρέφεια στην αναζήτηση προϊόντων είναι υψηλή, τότε ο δικαιοπάροχος (Franchisor)  

προτιμά να εφαρμόσει τον θεσμό  παρά να αποκτήσει την κυριότητα μιας επιχείρησης. 

Αναφέρει, όμως, ωστόσο, ότι δεν αποφασίζουν όλες οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην 

εφαρμογή του θεσμού. Ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί η γεωγραφική διασπορά των 

καταστημάτων τους.  

Για να λάβει χώρα η απόκτηση της ιδιοκτησία μίας επιχείρησης, θα πρέπει πρώτα ο 

δικαιοπάροχος (Franchisor) να ερευνήσει και να εντοπίσει τον αρμόδιο διαχειριστή για το 

τοπικό κατάστημα, τον οποίον θα πρέπει να εκπαιδεύσει κατάλληλα, ενώ σε μετέπειτα 

επίπεδο, να ελέγχει τις ενέργειές του, έτσι ώστε να διαβεβαιώνει ότι είναι εξαιρετικά 

εργατικός και υπάκουος στις τυπικές διαδικασίες. Στη περίπτωση, όμως, που τα τοπικά 

καταστήματα δε βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την έδρα της επιχείρησης για να είναι 

εφικτή αυτού του είδους παρακολούθηση απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το 

τι συμβαίνει στον τόπο εγκατάστασης όπως, παραδείγματος χάρη λεπτομέρειες για την 

ακίνητη περιουσία. Διαφορετικά, οι πολυάριθμες προγραμματισμένες επισκέψεις που 
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αποβλέπουν σε αυτόν τον σκοπό μπορούν να αποβούν εξαιρετικά δαπανηρές για την 

επιχείρηση (Gillis E.W. and Combs G.J., 2009).  

Στη περίπτωση που μία επιχείρηση αποφασίσει να εφαρμόσει το θεσμό και έχει επιλέξει 

τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης, προκειμένου να συνεχίσει να έχει κέρδη θα πρέπει 

να μειώσει τον έλεγχο και τις διαχειριστικές επεμβάσεις που ασκεί στην επιχείρηση αλλά και 

το κόστος συνεχής απόκτησης πελατών. Αυτό συμβαίνει καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η 

απόσταση από την έδρα της επιχείρησης, τόσο υψηλότερα τα κόστη παρακολούθησης. Γι’ 

αυτό το λόγο, η πιθανότητα για Franchising αυξάνεται όταν η απόσταση του τοπικού 

καταστήματος από την έδρα του είναι αρκετά μεγάλη (Mishra C.S., 2016). 

  Γενικότερα, ο θεσμός του Franchising  συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους παρακολούθησης καθώς οι δικαιοδόχοι (Franchisees) δεν 

χρήζουν συνεχούς παρακολούθησης, βοηθά στο να προσαρμόζεται ομαλά και σε σύντομο 

χρονικό διάστημα η τοπική αγορά στην έλευση νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Gillis E.W. 

and Combs J.G., 2009). 

Ο θεσμός των συμβάσεων δικαιόχρησης αναγνωρίζεται πλέον ως ένας έμμεσος 

τρόπος που αποβλέπει στην «οικονομική ενδυνάμωση» μιας επιχείρησης. Βάσει του άρθρου 

που αναπτύχθηκε από την Sofijanova E. και την Stoimilova N. (2016), πολλές είναι οι 

επιχειρήσεις που επιλέγουν αυτή τη χρηματοδότηση καθώς αποσκοπεί σε μία δυνητική 

οικονομική ανάπτυξη αλλά και γεωγραφική επέκταση. Επιπλέον, οι εταιρείες Franchising 

διακατέχονται από ισχυρό έλεγχο των συστημάτων εργασίας και υιοθετούν τη νοοτροπία ότι 

η διοίκηση όλων των τμημάτων μιας επιχείρησής πρέπει να απαρτίζεται από επαγγελματίες 

με ισχυρά κίνητρα για μεγιστοποίηση των πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία (Sofijanova E. 

and  Stoimilova N., 2016).  

 

 

2.7.3 Μορφές Franchising   

 

Το Franchising βρίσκεται στις κύριες προτιμήσεις των επιχειρήσεων που αναζητούν μία 

εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο δίκτυο 

καταστημάτων (Justls et al, 2015). Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2003), οι συμβάσεις 

δικαιόχρησης μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες βάσει ορισμένων κριτηρίων. 
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1ο κριτήριο : Το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας μεταξύ δικαιοπαρόχου 

(Franchisor) και δικαιοδόχου (Franchisee). 

 Βιομηχανικό Franchising ή Franchising παραγωγής 

Σε αυτή τη μορφή Franchising, ο δικαιοδόχος (Franchisee) έχει το προνόμιο, από τον 

δικαιοπάροχο (Franchisor), της παραγωγής ή και της μεταποίησης προϊόντων, προβαίνοντας 

στην υιοθέτηση της τεχνογνωσίας αυτού, της μεθόδου που χρησιμοποιεί για την παραγωγή 

καθώς και το σήμα του. Παρόμοιες περιπτώσεις βιομηχανικού Franchising είναι εταιρείες 

εμφιαλώσεως αναψυκτικών (π.χ. Coca-Cola), εταιρίες παραγωγής φαρμάκων κοκ 

(Σπυριδάκης, 2007). 

 Εμπορικό Franchising  ή Franchising διανομής 

Το Εμπορικό Franchising  ή Franchising διανομής είναι η μορφή του θεσμού που 

συναντάται πιο συχνά (Γιάννης Τ. Λαζαρίδης, 2003).  Εδώ, ο δικαιοδόχος (Franchisee) 

προμηθεύεται εμπορεύματα από τον δικαιοπάροχο (Franchisor) και μετέπειτα τα πουλά στο 

αγοραστικό κοινό κάνοντας χρήση της το σήμα («brand name») του δότη (Σπυριδάκης, 

2007). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι επιχειρήσεις «Δωδώνη», «Folie-Folie», 

«Goody’s» και άλλες πολλές. 

 Franchising  υπηρεσιών  

Στο Franchising  υπηρεσιών, ο δικαιοπάροχος (Franchisee) παρέχει υπηρεσίες  

χρησιμοποιώντας το σήμα, την τεχνογνωσία ή την επωνυμία του δικαιοπαρόχου (Franchisor) 

βάσει του υποδείγματος που καθιερώνει ο ίδιος ο δικαιοπάροχος. Ακόμη, ασκεί έλεγχο στο 

αν εφαρμόζονται οι οδηγίες του. Ο δικαιοδόχος έχει τη δυνατότητα διατήρησης ενός δικού 

του καταστήματος (Σπυριδάκης, 2007). Franchising  της μορφής αυτής εφαρμόζεται σε 

ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εκπαιδευτικά κέντρα ξένων 

γλωσσών (π.χ «Ευρογνώση»). 

 Μικτό Franchising   

Το Μικτό Franchising  αναφέρεται σε έναν συνδυασμό των παραπάνω, όπως δηλαδή η 

παραγωγή προϊόντων με την ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών. Παραδείγματος χάρη, «Roma 

Pizza», «Mikel», «Bruno Caffee» κλπ (Σπυριδάκης, 2007). 

 

2ο κριτήριο : Ο βαθμός εξάρτησης του δικαιοδόχου από τον δικαιοπάροχο. 

 Franchising υπαγωγής 

Σημαντικό ρόλο στο Franchising υπαγωγής διαδραματίζει ο δικαιοπάροχος (Franchisor) 

καθώς κατέχει ολοκληρωτικά τη τεχνογνωσία, ενώ ο δικαιοδόχος (Franchisee) απλώς 
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προβαίνει σε δραστηριότητες και συμμορφώνεται βάσει των αυστηρών οδηγιών του 

δικαιοπαρόχου (Λαζαρίδης, 2003).   

 Franchising ισοτιμίας 

Σε αυτήν την περίπτωση, αναπτύσσεται μία σχέση αμφίδρομης συνεργασίας μεταξύ του 

δικαιοπαρόχου (Franchisor) και του δικαιοδόχου (Franchisee) αποσκοπώντας στη βέλτιστη 

λειτουργία και οργάνωση των επιμέρους τοπικών καταστημάτων (Σπυριδάκης, 2007). Η 

συνεταιριστική αυτή συνεργασία μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσω ανταλλαγής πληροφοριών 

ή και εμπειριών αλλά και κάλυψη κάποιων αναγκών σε εμπορεύματα (Λαζαρίδης, 2003).   

 

3ο κριτήριο : Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συμβαλλόμενων προσώπων. 

 Χρηματοδοτικό Franchising 

Εδώ, ο δικαιοπάροχος (Franchisor) χρηματοδοτεί την επένδυση, ενώ ο δικαιοδόχος 

(Franchisee) καθίσταται υπεύθυνος για την ολοκληρωτική διαχείριση της επιχείρησης 

(Λαζαρίδης, 2003).   

 Συνεταιριστικό Franchising 

Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2003), στο συνεταιριστικό Franchising ο δικαιοπάροχος 

(Franchisor) διαθέτει ένα ποσοστό κεφαλαίου της επιχείρησης , που συνήθως δε ξεπερνά το 

50%. 

 Μερικό Franchising 

Το Μερικό Franchising σχετίζεται με την αξιοποίηση ενός μέρους ενός καταστήματος ή 

συνήθως πολυκαταστήματος, που δεν εφαρμόζει τον θεσμό, από τον δικαιοπάροχο 

(Franchisor) με σκοπό να προωθήσει και να πουλήσει τα προϊόντα του μέσω αυτού («shop in 

the shop») (Λαζαρίδης, 2003). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο «Λαμπρόπουλος» 

και τα «Hondos Center». 

 Πολλαπλό Franchising 

Ο δικαιοδόχος (Franchisee) διαθέτει περισσότερο από ένα καταστήματα από το δίκτυο 

του δικαιοπαρόχου (Franchisor) (Λαζαρίδης, 2003). 
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2.7.4 Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα του Franchising 

 

Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη (2003) η εφαρμογή του θεσμού φέρει ορισμένες θετικές αλλά και 

αρνητικές επιρροές τόσο για τον δικαιοπάροχο (Franchisor) και τον δικαιοδόχο (Franchisee) 

αλλά όσο και για τον ίδιο τον πελάτη-καταναλωτή.  

Πιο συγκεκριμένα, ο δικαιοπάροχος καταφέρνει να βελτιώσει την ανταγωνιστική του 

θέση αποσπώντας σημαντικές πληροφορίες από τους δικαιοπαρόχους σχετικά με τις 

συνθήκες και τις τάσεις που επικρατούν στις εκάστοτε αγορές. Ακόμη, βρίσκεται σε θέση να 

διατηρεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησής του προχωρώντας σε τέτοιες 

διαπραγματεύσεις με προμηθευτές που μειώνουν τα κόστη και καθιστούν τις τιμές ακόμη πιο 

ελκυστικές. Ο Σπυριδάκης (2007) καταγράφει πως ο δικαιοπάροχος προωθεί τη πώληση 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών και άρα, και σε νέες 

αγορές πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο υψηλά κέρδη. Μέσω, λοιπόν, των ενεργειών του ο 

δικαιοπάροχος συμβάλλει στην ενίσχυση της καλής του φήμης και του ονόματός του. 

Έπειτα, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τον δικαιοδόχο έχουν ως 

εξής. Ο δικαιοδόχος αξιοποιεί τη φήμη του εκάστοτε δικαιοπαρόχου του, προκειμένου να 

ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της δικής του επιχείρησης. Επιπλέον, ακολουθεί πιστά το 

σύστημα λειτουργίας και οργανώσεως της επιχείρησης που του παρέχεται από τον 

δικαιοπάροχο και έτσι, καταφέρνει να μειώσει σε σημαντικό βαθμό τις δαπάνες. Ωστόσο, 

παρ’ όλες τις εντολές που ακολουθεί, εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής των 

δικών του επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Σπυριδάκης, 2007). 

Οι πελάτες-καταναλωτές, από την άλλη μεριά, βρίσκονται στην ευνοϊκή θέση να 

καταναλώνουν μια προσωπική υπηρεσία ή ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Σύνηθες αποτελεί 

ορισμένοι δικαιοδόχοι να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, και άρα, οι πελάτες 

επωφελούνται από το γεγονός αυτό καθώς υπάρχει πιθανότητα να αποτελεί όρο στο 

συμβόλαιο του Franchising και γι’ αυτόν τον λόγο να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή 

(Λαζαρίδης, 2003). 

Ωστόσο, ο θεσμός του Franchising έχει και ορισμένους περιορισμούς  (Steven C. 

Michael, 1996). Ένα από τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο θεωρείται  

δυσφήμηση του εαυτού του. Μία λανθασμένη επιλογή ενός δικαιοδόχου θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα (Σπυριδάκης, 2007). 

Σχετικά με τον δικαιοδόχο, το πλήθος των περιορισμών στην εφαρμογή των 

επιχειρηματικών ικανοτήτων που θέτει ο δικαιοπάροχος, μειώνουν στο μέγιστο τη 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883902695000887
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883902695000887
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πιθανότητα αλλά και τη δυνατότητα να επιβάλλει τη προσωπικότητα του στην επιχείρησή του 

(Σπυριδάκης, 2007). Επιπρόσθετα, η πιθανότητα δυσφήμησης του δικαιοπαρόχου είτε ακόμη 

και του προϊόντος αυτού, που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και 

άμεσα τον δικαιοδόχο καθώς είναι ο αποδέκτης της αποτυχίας της οργάνωσης του Franchise 

(Λαζαρίδης, 2003). 

Τέλος, σύμφωνα με τον Holmes E. (2003), διοικητικές ανεπάρκειες της επιχείρησης 

μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ποιότητα του προϊόντος ή στη ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών των πελατών-καταναλωτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Στις μέρες μας, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ αποτελεί έναν από τους πιο επικερδείς αλλά και 

δυνητικά ελπιδοφόρους εμπορικούς κλάδους στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, συγκαταλέγονται και διάφορες μεγάλες αλυσίδες discount σουπερ 

μάρκετ αλλά καθώς και επιχειρήσεις  cash & carry. Λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που 

υφίσταται με την έλευση ξένων αλυσίδων, τα τελευταία χρόνια, στον κλάδο των σούπερ 

μάρκετ, έχουν σημειωθεί σε σημαντικό βαθμό διάφορες αλλαγές και ανακατατάξεις στο χώρο 

όπως είναι η συγχώνευση μικρότερων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ με «επιχειρήσεις 

τιτάνες» αλλά και η επέκταση αυτών μέσω του θεσμού του Franchising.  

Εν όψει, λοιπόν, της οικονομικής καταστάσεως που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας, 

οι επενδυτές διστάζουν να αδράξουν ευκαιρίες και να προχωρήσουν στη πραγματοποίηση 

μιας επένδυσης. Παρ’ όλο το γεγονός αυτό και των συνθηκών που επικρατούν, έχει 

παρατηρηθεί η ανάδειξη μία νέας τάσης της αγοράς που δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη 

νέων καταστημάτων ή υποκαταστημάτων τύπου δικαιόχρησης (Franchise)11.  

Τέτοια περίπτωση αποτελεί η επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ που ανήκει στον 

κλάδο σούπερ μάρκετ. Έτσι, η ΑΒ Βασιλόπουλος, μελετώντας προσεκτικά τη νέα τάση που 

επικρατεί πλέον στο λιανικό εμπόριο, υιοθετεί τη στρατηγική ανάπτυξης ενός δικτύου 

καταστημάτων βάσει του θεσμού της δικαιόχρησης. Απώτερος σκοπός της επιχείρησης  

αποτελεί η δυνατότητα για ισότιμη συμμετοχή και ευκαιρίες για μία επένδυση τύπου 

Franchise σε όλη τη χώρα πετυχαίνοντας υψηλά περιθώρια κέρδους12. 

 

 

 

 
                                                           
11 www.franchise.gr 
12 www.franchise.gr 
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 3.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Η δημοφιλής, πλέον, επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες 

αλυσίδες τροφίμων στην ελληνική αγορά. Χαρακτηρίζεται από άριστη οργάνωση, άρτιες 

λειτουργικές υποδομές και εμπειρία πολλών ετών στην εγχώρια ελληνική αγορά. Κατά τη 

διάρκεια των 75 χρόνων λειτουργίας τους, έχουν καταφέρει και έχουν εδραιώσει ένα ισχυρό 

όνομα στο κλάδο του λιανικού εμπορίου. 

Το 1939 τα αδέρφια Γεράσιμος,  Χαράλαμπος και  Γεώργιος Βασιλόπουλος ίδρυσαν 

ένα εκλεκτό παντοπωλείο με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ  στη περιοχή του 

Ψυχικού της Αττικής. Η Ανώνυμη Εταιρία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε πρωτοεμφανίζεται 

στο χώρο της ελληνικής το 1969, οπότε και πραγματοποιείται η ίδρυσή της. Μέχρι το 1989, 

χτίστηκαν ακόμη 9 καταστήματα στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Το 1992 έπεται συνεργασία με 

το διεθνή όμιλο Delhaize Group, γνωστή εταιρεία βελγικής καταγωγής που απασχολείται στο 

κλάδο του λιανικού εμπορίου. Μάλιστα, με το πέρας των δύο επόμενων ετών, η αλυσίδα ΑΒ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε υιοθετεί πρώτη την καινοτομία των ταμειακών μηχανών 

αναγνώρισης γραμμωτών κωδικών (scanning).  Ήταν η πρώτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που 

αντικατέστησε τις παρωχημένες κλασικές ταμειακές μηχανές με ένα νέο τεχνολογικό εύρημα.  

Μέσα σε μία δεκαετία, η επιχείρηση κατάφερε και επεκτάθηκε με νέα καταστήματα 

σε διάφορα σημεία της Ελλάδας όπως την Αττική, τη Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα με 

αποκορύφωμα τα 53 καταστήματα σε 11 πόλεις της χώρας το 2000 ενώ, παράλληλα, πέτυχε 

την εξαγορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ Τροφό A.E, που είχε στην ιδιοκτησία της την 

εξίσου ανώνυμη εταιρία ENA Α.Ε.. Η ENA Α.Ε  ανήκε στον χώρο των επιχειρήσεων 

Cash&Carry. Το 2004 ξεκινά δυναμικά την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου 

καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (Franchising). 

Από τότε μέχρι και σήμερα, προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να θέσουν και 

πραγματώσουν υψηλούς στόχους εν όψει των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών που 

κατακλύζουν την αγορά13. 

Η ΑΒ συνεχίζει και εφαρμόζει την επεκτατική της πολιτική, εξαγοράζοντας το 2008 

την αλυσίδα discount PLUS HELLAS, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη 

περισσότερο στην ενίσχυση  του δικτύου της κατά 29 καταστήματα. Το μεγαλύτερο μέρος 

των καταστημάτων αυτών βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Το επόμενο έτος,  αυξάνει τον 

                                                           
13 www.franchiseingreece.gr 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Delhaize_Group
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


46 
 

συνολικό αριθμό των καταστημάτων, εξαγοράζοντας την αλυσίδα ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε.. Αυτή τη 

φορά, ίδρυσε 10 νέα καταστήματα στα βορειοανατολικά τα χώρας, στη Θράκη. Το Νοέμβριο 

του 2010 προχωρά σε μία ακόμη καινοτομία και ανοίγει το πρώτο οικολογικό κατάστημα 

στον νομό της Αττικής. Απόρροια αυτού ήταν η γέννηση μία νέας  επιχειρηματικής ιδέας, το 

ΑΒ Green Store που χαρακτηρίζεται ως καινοτομία στο χώρο των οικολογικών κατασκευών. 

Το 2011, παρά τις οικονομικές δυσμένειες και τα γεγονότα που επικρατούν, ιδρύει 

ακόμη 28 καινούργια εταιρικά καταστήματα σε περιοχές που δραστηριοποιείται ήδη αλλά και 

σε νέες περιοχές. Εν τω μεταξύ, συνεχίζει να επενδύει στις συνεργασίες της καθώς 

προχώρησε σε 9 νέα καταστήματα τύπου δικαιόχρησης14. 

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, έχοντας ηγετικό ρόλο τόσο στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 

της εγχώριας αγοράς αλλά όσο και στις εξελίξεις που συντρέχουν στον τομέα των σούπερ 

μάρκετ και προσπαθώντας για τις πιο υγιείς συνεργασίες με τους δυνητικούς υποψηφίους 

δικαιοδόχους (Franchisees) που αποβλέπουν σε ασφαλείς επενδύσεις, έχει δημιουργήσει ένα 

πανελλαδικό δίκτυο 333 καταστημάτων, από τα οποία τα 235 συγκαταλέγονται στον τομέα 

των εταιρικών καταστημάτων, τα 14 είναι Cash&Carry, τα 58 υπάγονται στο δίκτυο 

δικαιόχρησης (Franchising) και υφίστανται 5 πιλοτικά καταστήματα με σήμα Shop & Go σε 

συνεργασία με την Coral (Shell)15. 

 

 

3.3  Επιχειρηματικό Μοντέλο Franchising της AΒ Βασιλόπουλος ΑΕ 

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που ακολουθεί η επιχείρηση βασίζεται στην ίδρυση καταστημάτων 

που καλύπτουν στο μέγιστο βαθμό της ανάγκες των πελατών. Πρωταρχικός στόχος, λοιπόν, 

είναι η εξάπλωση του δικτύου της μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών σε επαρχιακές πόλεις 

και κωμοπόλεις, σε περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται ιδιαιτέρως τουριστικές, καθώς 

βέβαια και σε πυκνοκατοικημένα σημεία μεγάλων αστικών κέντρων (www.ab.gr). 

Όσον αφορά το σύστημα δικαιόχρησης που προωθεί η ΑΒ, σχετίζεται με τη 

λειτουργία 2 μοντέλων καταστήματος. Το ένα φέρει το «brand name» του AB Food Market, 

ενώ το δεύτερο  ΑΒ Shop & Go. Η ίδρυση αυτών των καταστημάτων αποβλέπει πάλι στη 

κάλυψη των αναγκών των πελατών σχετικά με τη τροφοδοσία τους. 

                                                           
14 www.franchiseingreece.gr 
15 www.ab.gr 



47 
 

Πιο συγκεκριμένα, στο κατάστημα ΑΒ Food Market ο πελάτης-καταναλωτής μπορεί 

να επωφεληθεί από μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε προσιτές τιμές. Οι προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία τέτοιου είδους καταστήματος σχετίζονται κυρίως με τον χώρο πώλησης που θα 

πρέπει να πληροί συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα (από +/- 300τ.μ. έως 700τ.μ.). Σε 

πλεονεκτική θέση βρίσκεται ο χώρος που θα παρέχει χώρο στάθμευσης  περίπου 25 θέσεων. 

Από την άλλη μεριά, το κατάστημα AB Shop & Go, γνωστό και ως αστικό κατάστημα 

ευκολίας, αποβλέπει στην ικανοποίηση των πελατών-καταναλωτών σχετικά με τις 

καθημερινές αγορές τους και όχι μόνο. Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία τέτοιου είδους 

καταστήματος σχετίζονται  πάλι με τον χώρο πώλησης όπου τα τετραγωνικά κυμαίνονται 

μεταξύ +/- 80τ.μ. έως 200τ.μ.. Προϋπόθεση για να ανοίξει ένα τέτοιο κατάστημα είναι να 

βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές μεγάλων αστικών πόλεων και σε σημεία όπου η 

διέλευση των ατόμων είναι πολυπληθής όπως στους σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Κάποια άλλα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με την ίδρυση των καταστημάτων 

είναι το ποσό της αρχικής επένδυσης που θα πρέπει να ξεκινά από το ύψος των  600 € / τ.μ., 

ενώ το αρχικό εμπόρευμα, στο οποίο θα πρέπει ο δικαιοδόχος να επενδύσει είναι από 400 € / 

τ.μ.. Ακόμη, το παράβολο συμμετοχής που θα πρέπει να καταβληθεί ξεκινά από 5.000 € 

(Entry Fees), ενώ τα δικαιώματα που μπορεί να κερδίσει κανείς επέρχονται στο 0,2% επί των 

πωλήσεων (royalties). Τέλος, το ελάχιστο προσωπικό που θα πρέπει να απασχολείται στον 

χώρο είναι 6 με 8 άτομα και η διάρκεια σύμβασης να είναι σε ισχύ έως 7 έτη με ανανέωση. 

 

 

3.4 Πλεονεκτήματα  

 

Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει η επιλογή πραγματοποίησης μιας επένδυσης μέσω 

συμβάσεως της δικαιόχρησης είναι πολλά. Αρχικά, ενισχύεται η οικονομία σε σημαντικό 

βαθμό στον τόπο όπου αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται τα νέα καταστήματα. Επίσης, 

δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους των περιοχών να ικανοποιούν τις διάφορες ανάγκες 

τους κάνοντας τις αγορές σε ένα σύγχρονο και οικείο περιβάλλον με ποιοτικά προϊόντα. 

Από την άλλη μεριά, οι δικαιοπάροχοι επενδύοντας σε ένα ισχυρό όνομα στο χώρο 

της λιανικής  πώλησης τροφίμων αποκτούν τη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται στις ασταθείς 

συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ακόμη, στο 

επιχειρηματικό σχέδιο της ΑΒ συμπεριλαμβάνεται συνεχής εκπαίδευση και ανεφοδιασμό, 
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υποδείξεις εμπορικής στρατηγικής καθώς και της άρτιας τεχνογνωσίας σχετικά με τη 

πολιτική των πωλήσεων και την ποιότητα των προϊόντων. 

 

 

3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο, επακολουθεί το πρακτικό κομμάτι της εργασίας όπου θα 

πραγματοποιηθεί η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης ΑΒ 

Βασιλόπουλος ΑΕ για τη διετία 2014-2015 με τη χρήση ορισμένων αριθμοδεικτών. 

Α) Αριθμοδείκτες Επίδοσης Επιχείρησης (Κερδοφορία- Αποδοτικότητα) 

Πίνακας 1 Δείκτες Αποδοτικότητας-Κερδοφορίας 

 2014 2015 

ROA 4,81% 5,31% 

ROE 11% 14% 

ΚΠΚ 2,88% 2,54% 

ΜΠΚ 25,21% 25,13% 

 

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τους δείκτες από τους οποίους αντλούμε 

πληροφόρηση για την κερδοφορία και την αποδοτικότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ για τα 

έτη 2014 και το 2015. Η αποδοτικότητα σχετίζεται κυρίως με τον τρόπο που λειτουργεί η 

επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα, με την ικανότητά της να φέρει κέρδη προβαίνοντας στη 

χρήση του κεφαλαίου της. 

Ο πρώτος δείκτης που εξετάζουμε είναι ο δείκτης ROA, Δείκτης Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού. Μέσω του συγκεκριμένου δείκτη επιτυγχάνεται ο υπολογισμός της 

κερδοφορίας της επιχείρησης σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία καθώς, επίσης, και το 

πόσο αποτελεσματική είναι. 

ROA =Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

Παρατηρούμε ότι για τη χρονιά 2014 ο δείκτης ROA φτάνει στο ύψος του ποσοστού 

του 4,81%, ενώ την επόμενη χρονιά σημειώνεται αύξηση και ξεπερνά το ποσοστό του 5% 

(2015: 5,31%). Τα ποσοστά για τις δύο χρονιές θεωρούνται υψηλά σε σχέση με το ποσοστό 

http://franchiseportal.gr/el/articles/2057-yoleni-s-o-presbeutes-tes-authentikes-elenikes-gastronomias-tora-kai-me-phusiko-katastema
http://franchiseportal.gr/el/articles/2057-yoleni-s-o-presbeutes-tes-authentikes-elenikes-gastronomias-tora-kai-me-phusiko-katastema
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του  δείκτη του κλάδου, το οποίο δε ξεπερνά το 3,6%. Επομένως, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

η επιχείρηση είναι υγιής όσο αναφορά το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή μπορεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και σε γεγονότα αλλά ακόμη και να συγκεντρώσει 

οικονομικούς πόρους που προορίζονται για επένδυση, επιφέροντας ταυτόχρονα κέρδη.  

Ο δείκτης ROE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) μετρά ουσιαστικά το πόσο κερδοφόρα 

είναι η επιχείρηση. Ειδικότερα, δείχνει την απόδοση, δηλαδή τα κέρδη, που αποφέρουν τα 

κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στην ίδια.  

ROE = Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια 

Βλέπουμε ότι το 2014 ο δείκτης ROE κυμαίνεται στο 11%, ενώ το επόμενο έτος 

(2015) αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες βάσης (2015: 14%). Στο γεγονός αυτό 

συνέβαλε η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και η παράλληλη ανοδική πορεία των κερδών προ 

φόρων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μία ανοδική τάση στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. 

Η αύξουσα πορεία του δείκτη που σημειώνεται αποτελεί θετικό στοιχείο για την επιχείρηση 

ΑΒ καθώς υποδηλώνεται η σταδιακή αύξηση της αποδοτικότητάς της και συνεπώς, της 

κερδοφορίας της. Ανάλογη πορεία που βελτιώνεται με το πέρασμα των ετών παρουσιάζει και 

ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, με ένα ποσοστό που κυμαίνεται στο 13,1% κατά μέσο όρο για 

το 2014. Παρατηρείται, επιπλέον, ανοδική πορεία τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των 

κερδών προ φόρων. 

Ο δείκτης του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους (ΚΠΚ) ή διαφορετικά και δείκτης 

καθαρού κέρδους, υπολογίζει το πραγματικό ποσοστό καθαρού κέρδους, εφόσον έχει 

πραγματοποιηθεί η αφαίρεση του κόστους των πωληθέντων και διάφορων άλλων εξόδων από 

τις καθαρές πωλήσεις. Το υπολειπόμενο αυτό ποσό αποτελεί το καθαρό κέρδος με το οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Προκύπτει από το πηλίκο του καθαρών κερδών μετά φόρων 

προς τις πωλήσεις που διεξάγει η επιχείρηση. 

Για το έτος 2014, η επιχείρηση ΑΒ σημειώνει ποσοστό 2,88% για τον συγκεκριμένο 

δείκτη. Ωστόσο, το επόμενο έτος, το 2015, καταγράφεται ελάχιστη μείωση και το ποσοστό 

φτάνει στο 2,54%. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο υψηλός είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο πιο 

κερδοφόρα θεωρείται η επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά, για την ΑΒ θεωρείται ένας σχετικά 

χαμηλός δείκτης. Συγκριτικά με την τιμή του δείκτη του κλάδου, η ΑΒ εξακολουθεί να 

ξεπερνά τον κλάδο ακόμη και μετά τη μείωση (δείκτης κλάδου:1,4%), γεγονός που 

υποδεικνύει τη λειτουργική και αποτελεσματική εκμετάλλευση των κεφαλαίων της. 

Επόμενος αριθμοδείκτης είναι ο δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, ο οποίος 

υπολογίζεται διαιρώντας τα μικτά κέρδη της επιχείρησης με τις πωλήσεις. Και αυτός ο 

δείκτης σχετίζεται με τη κερδοφορία της επιχείρησης και ουσιαστικά υποδεικνύει για κάθε 
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ένα ευρώ καθαρών πωλήσεων το μικτό κέρδος που επιτυγχάνεται. Ένας υψηλός δείκτης 

μικτού κέρδους υποδηλώνει πως η επιχείρηση είναι σε θέση να καλύψει τα λειτουργικά και 

άλλα έξοδα. 

Στη περίπτωση της επιχείρησης ΑΒ, βλέπουμε έναν σχετικά υψηλό δείκτη με 

ποσοστό 25,21% το 2014 και 25,13% το 2015. Ωστόσο, σημειώνεται μία απειροελάχιστη 

μείωση του δείκτη που οφείλεται πιθανόν είτε  στη μείωση της τιμής πώλησης προϊόντων είτε 

στην αύξησης του κόστους παραγωγής. Πέραν, όμως, αυτού τα ποσοστά μέσα σε αυτή τη 

διετία θεωρούνται σχεδόν αμετάβλητα, γεγονός που παίζει σημαντικό ρόλο για την 

επιχείρηση. Το περιθώριο μικτού κέρδους του κλάδου κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 19,8%, 

επίδοση που χαρακτηρίζεται ως σχετικά χαμηλή συγκριτικά με αυτήν της ΑΒ. 

 

Β) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Πίνακας 2 Δείκτες Ρευστότητας 

 2014 2015 

Γενική Ρευστότητα 0,65 0,57 

Άμεση Ρευστότητα 0,37 0,30 

Ταμειακή Ρευστότητα 0,25 0,19 

 

Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τους δείκτες από τους οποίους αντλούμε 

πληροφόρηση για την ρευστότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ για τα έτη 2014 και το 2015. Η 

ρευστότητα σχετίζεται κυρίως με την οικονομική δυνατότητα που έχει η επιχειρήσει να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις της αλλά και να αντιμετωπίζει τους διάφορους κινδύνους. 

Ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας ισούται με το πηλίκο του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού προς τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Γενικότερα, ο συγκεκριμένος δείκτης 

δείχνει κατά πόσο μία επιχείρηση έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επομένως, υποδεικνύει τη ρευστότητά της και το 

περιθώριο ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορεί να αποπληρώνει τις καθημερινές της υποχρεώσεις 

Ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος κυμαίνεται σχετικά κοντά στη 

μονάδα και επομένως, κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Το 2014 το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της επιχείρησης καλύπτει 0,65 φορές τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και 

αντίστοιχα, το 2015 το ποσό της κάλυψης πέφτει στις  0,57 φορές. Παρατηρείται μία μικρή 

μείωση του δείκτη γενικής ρευστότητας οφειλόμενη στη μείωση των βραχυπρόθεσμων 
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υποχρεώσεων με το πέρασμα των ετών.  Σε πρακτικό επίπεδο, ο δείκτης πρέπει να 

διατηρείται υπό της μονάδας, κάτι που επιτυγχάνει η ΑΒ τη τελευταία διετία.  

Ο Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας είναι ίσος με το πηλίκο του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού μειούμενο των Αποθεμάτων της επιχείρησης προς τις Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις της. Πάλι, όπως και ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας, δείχνει την ρευστότητα 

της επιχείρησης χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που δεν 

ρευστοποιούνται εύκολα. Εναλλακτικά, ο συγκεκριμένος δείκτης υποδεικνύει κατά πόσο η 

επιχείρηση μπορεί να ανταπεξέλθει στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της μέσω άμεσων 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων.  

Η τιμή του δείκτη άμεσης ρευστότητας για το 2014 και το 2015 είναι σχετικά καλή 

καθώς δεν είναι αρνητικός και παραμένει σχετικά σταθερός αλλά όχι σε τόσο ικανοποιητικό 

επίπεδό από τη στιγμή που δεν ξεπερνά τη μονάδα (μόλις 0,37 το 2014 και 0,30 το 2015). 

Ο Δείκτης της Ταμειακής Ρευστότητας προκύπτει από τη διαίρεση των Διαθεσίμων με 

τις Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις της επιχείρησης και μέσω αυτού υποδεικνύεται πόσες φορές 

οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της καλύπτονται από τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης. 

Παρατηρείται ότι για το έτος 2014 ο βαθμός του δείκτη φτάνει το 0,25, ενώ την 

επόμενη χρονιά σημειώνεται κατακόρυφη πτώση φτάνοντας στο 0,19. Σύνηθες αποτελεί η 

τιμή του δείκτη να είναι μικρότερη της μονάδος και άρα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το 

επίπεδο αυτού του αριθμοδείκτη είναι σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο. Τέλος, συγκριτικά 

με τους όλους τους παραπάνω δείκτες ρευστότητας, ο συγκριμένος δείκτης παρουσιάζει τις 

μικρότερες τιμές στο πέρασμα και των δύο ετών. 

 

Γ) Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

Πίνακας 3 Δείκτες Δραστηριότητας 

 2014 2015 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Ενεργητικού 
30,23% 30,28% 

Ταχύτητα Είσπραξης 

Απαιτήσεων 
42,01 36,44 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Αποθέματος 
10,93 10,42 
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Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει τους δείκτες από τους οποίους αντλούμε 

πληροφόρηση για την δραστηριότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ για τα έτη 2014 και το 2015. 

Η χρησιμότητα των αριθμοδεικτών δραστηριότητας έγκειται στο κατά πόσο η χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης είναι αποτελεσματική. 

Ο Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού ισούται με το πηλίκο του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς το Σύνολο του Ενεργητικού. Μέσω αυτού του δείκτη 

μπορεί να γίνει αντιληπτό εάν η επιχείρηση προβαίνει σε έντονη χρήση των περιουσιακών 

της στοιχείων προκειμένου να επιτύχει τον επιθυμητό αριθμό πωλήσεων. Ανάλογα με το 

πόσο υψηλός ή χαμηλός είναι ο δείκτης, τόσο πιο εντατικά ή λιγότερο έντονα κάνει χρήση 

αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση ΑΒ παρουσιάζει έναν υψηλό δείκτη Ταχύτητας 

Κυκλοφορίας Ενεργητικού με ποσοστό 30,23% το 2014 και  30,28% το 2015. Παρατηρείται 

ότι τα ποσοστά των δύο αυτών ετών παραμένουν σχεδόν σταθερά με ελάχιστα μικρή ανοδική 

τάση που υποδηλώνει την έντονη χρήση των στοιχείων του ενεργητικού της και επομένως, 

την αποτελεσματική χρήση αυτών. 

Επόμενος αριθμοδείκτης είναι ο δείκτης Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων, οποίος 

ισούται με το πηλίκο του Κύκλου Εργασιών της επιχείρησης προς τις Απαιτήσεις αυτής. Ο 

δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει αν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των 

πωλήσεων και των απαιτήσεων. Η επιχείρηση παρουσιάζει υψηλές τιμές συγκριτικά με τον 

δείκτη του κλάδο. Οι υψηλές τιμές της (2014:42,01 και 2015:36,44) υποδεικνύουν γρήγορη 

είσπραξη των απαιτήσεών τους, γεγονός που μειώνει τη πιθανότητα ζημίας από επισφαλείς 

πελάτες.  

Ο  Δείκτης Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθέματος υπολογίζεται από τον εξής τύπο: 

Αποθέματα* 365 ημέρες/ Πωλήσεις 

 Ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει πόσο συχνά ή πόσο χρονικό διάστημα 

χρειάζεται η επιχείρηση για να ανανεώσει τα αποθέματά της. Μέσου του δείκτη αυτού η 

εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να ελέγχει και να κρατά την παραγγειοληψία της στα επιθυμητά 

επίπεδα. Όσο πιο υψηλές οι τιμές του δείκτη, τόσο πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη 

θεωρείται η επιχείρηση. 

Η επιχείρησης παρουσιάζεται με χαμηλά τον δείκτη Ταχύτητα Κυκλοφορίας 

Αποθέματος (2014:10,93, 2015:10,42), γεγονός, όμως, που δεν λειτουργεί αρνητικά για την 

επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει γιατί, αρχικά, γίνεται λόγος για προϊόντα κατανάλωσης με 

συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και έπειτα, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση είναι 
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ικανή να ανταποκρίνεται αλλά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς διατηρώντας 

σταθερά τα επίπεδα των αποθεμάτων της. 

 

Δ) Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης  

Πίνακας 4 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 

 2014 2015 

Ξένα Κεφάλαια/Ίδια 

Κεφάλαια 
1,36 1,68 

Δείκτης Οικονομικής 

Μόχλευσης 2,36 2,68 

 

Ο αριθμοδείκτης της Δανειακής Επιβάρυνσης ισούται με το πηλίκο που προέρχεται 

από αν διαιρέσουμε τα Ξένα Κεφάλαια (=Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις) με τα Ίδια Κεφάλια της επιχείρησης. Όπως είναι φανερό, ο συγκεκριμένος 

δείκτης υποδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στα ίδια και στα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης, 

δηλαδή κατά πόσο προβαίνει σε δανεισμό. Ειδικότερα, στη περίπτωση που τα ξένα κεφάλαια 

υπερβαίνουν τα ιδία, τότε η επιχείρηση είναι χρεωμένη, έχει αυξημένες υποχρεώσεις και ο 

δείκτης της δανειακής της επιβάρυνσης είναι εξαιρετικά υψηλός. 

Είναι εμφανές ότι οι τιμές του δείκτη της επιχείρησης ΑΒ κυμαίνονται σε χαμηλά 

επίπεδα και εμφανίζονται το 2014 να φτάνουν στο 1,36 και το επόμενο έτος να αυξάνεται και 

η τιμή να φτάνει το 1,68.  Η ανοδική αυτή πορεία οφείλεται στην αύξηση των ξένων 

κεφαλαίων και την αναμενόμενη μείωση των ιδίων. Έτσι, λοιπόν, η επιχείρηση δεν 

καθίσταται υπερχρεωμένη με υποχρεώσεις να αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό. Παρόμοια 

εικόνα παρουσιάζει και ο κλάδος, με τα ξένα κεφάλαια να ξεπερνούν σημαντικά τα ίδια 

κεφάλαια. Αναμενόμενο, λοιπόν, αποτελεί ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης του κλάδου να 

χαρακτηρίζεται ως σχετικά υψηλός (2014:3,28) με τάση συνεχούς ανόδου. 

Τελευταίος αριθμοδείκτης που εξετάζουμε είναι ο Δείκτης της Οικονομικής 

Μόχλευσης. Ειδικότερα, μέσω αυτού υπολογίζεται το πόσο επιδρούν τα ξένα και δανειακά 

κεφάλαια, στων οποίων τη χρήση προβαίνει η επιχείρηση, στη κερδοφορία αυτής. Μπορεί να 

προσδιορισθεί από το πηλίκο του ενεργητικού της επιχείρησης προς το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της. 
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Ο δείκτης για την επιχείρηση ΑΒ και το έτος 2014 είναι ίσος με 2,36 φορές, ενώ το 

έτος 2015 αυξάνεται ελάχιστα και πλέον είναι ίσος με 2,68 φορές. Καις στις δύο περιπτώσεις, 

ο δείκτης ξεπερνά τη μονάδα και σημειώνει σχεδόν σταθερή πορεία άρα, είναι εμφανές ότι τα 

ξένα κεφάλαια τα οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση λειτουργούν θετικά και με ωφέλιμο τρόπο 

στη κερδοφορία της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Η ανεύρεση οικονομικών πόρων αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι για μία επιχείρηση 

προκειμένου να οδηγηθεί στην επιτυχία. Η οικονομική κρίση καθίσταται ένα πλήγμα στον 

επιχειρηματικό κόσμο καθώς αποδυνάμωσε τις παραδοσιακές μεθόδους χρηματοδότησης και 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο κενά, τα οποία αποκλείουν νεοεισερχόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το επιχειρείν. Αυτά τα κενά έρχονται να καλύψουν οι 

εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. 

  Με την εκπόνηση, λοιπόν, της παραπάνω εργασίας συμπεραίνουμε ότι διάφορες 

μορφές χρηματοδότησης πέραν του τραπεζικού δανεισμού μπορούν να συμβάλλουν 

σημαντικά τόσο στο ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης αλλά και στην ανάπτυξη μίας ήδη 

υπάρχουσας. Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών 

(venture capital), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels), η πρακτορεία (factoring), η 

χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding) και η δικαιόχρηση (franchising) είναι μερικές 

από τις μορφές αυτές. 

Η δικαιόχρηση ή αλλιώς και Franchising αποτελεί μία μορφή που κάνει την εμφάνισή 

της, όλο και περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που 

επιλέγουν να εδραιωθούν στον ελληνικό χώρο της αγοράς και όχι μόνο μέσω του θεσμού 

αυτού. Η ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ είναι μία από αυτές τις επιχείρησης που έγινε ευρέως γνωστή 

με τα υποκαταστήματα Franchising σε όλη την Ελλάδα. Μέσω της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης της επιχείρησης που διεξήχθη συμπεραίνουμε ότι παρά το ασταθές οικονομικό 

περιβάλλον η οικονομική της πορεία είναι αρκετά ικανοποιητική και υγιής χωρίς ιδιαίτερες 

μεταβολές γεγονός που αντανακλάται από τις τιμές των αριθμοδεικτών που υπολογίστηκαν 

παραπάνω. Καλό θα ήταν να διατηρηθεί αυτό το σταθερό μοτίβο στρατηγικής έτσι ώστε να 

συνεχίσει να ανταπεξέρχεται σε γεγονότα και ευκαιρίες εν όψει της κρίσης. 

Συνοψίζοντας, τα τελευταία χρόνια, με τη παγκόσμια οικονομική κρίση να έχει 

καταβάλλει μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί, οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν. 

Παρ’ όλο που η φερεγγυότητα τους απέναντι στις τράπεζες μειώνεται όλο και πιο πολύ, θα 

πρέπει να επωφεληθούν  από τη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το άνοιγμα των 
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συνόρων και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η ώθηση προς ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό 

πλαίσιο οικονομικής στήριξης που χρήζει περαιτέρω έρευνας όπως ο συνδυασμός της 

χρηματοδότησης από το πλήθος και της σύμβασης δικαιόχρησης μπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην πορεία ανάπτυξης μιας επιχείρησης.  
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