
 

 

Λύσεις  
Χρηματοδότησης 

Η επιχειρηματική επιτυχία αλλά και οι δυσχέρειες που μπορεί να δημιουργη-

θούν από τη συγκυρία απαιτούν αναδιάρθρωση του χρηματοδοτικού σχήματος.  

Η P&I μπορεί να σχεδιάσει την βέλτιστη κεφαλαιακή δομή της εταιρείας, ανάλο-

γα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της καθώς και τη διάθεση πιστωτών και 

επενδυτών.  

Αποτελεσματικό  

Επιχειρηματικό  

Μοντέλο 

Επιχειρηματική  

Επιτυχία 

Ανάγκη  
Χρηματοδότησης  

Για μια αποτελεσματική, ασφαλή και βιώσιμη κε-

φαλαιακή δομή της επιχείρησης θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται – ή να αξιολογηθούν σχετικά – 

όλες οι διαθέσεις πηγές: τραπεζικός δανεισμός, 

άντληση κεφαλαίων και εταιρικά ομόλογα.  

Σε τι ποσοστό κάθε μια από αυτές τις πηγές θα 

αξιοποιηθεί εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων 

εντός της εταιρείας αλλά και του περιβάλλοντος. 

Ο «σεφ της χρηματοδότησης» αναμιγνύει δάνεια, 

κεφάλαια και ομόλογα.  

Η «πελατοκεντρική προσέγγι-

ση» δημιουργεί αποτελεσματι-

κά επιχειρηματικά μοντέλα.  

Αυτή η προσέγγιση αποτελεί την 

λογική προϋπόθεση της επιχει-

ρηματικής επιτυχίας.  

Η επιχειρηματική επιτυχία δη-

μιουργεί την ανάγκη αναζήτη-

σης χρηματοδοτικών πόρων 

που θα υποστηρίξουν την παρα-

γωγή περισσότερων και καλύτε-

ρων προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Κόστος  

Χρηματοδότησης 

Διαφάνεια & 

Καλή Διακυβέρνηση 

Η καλή διακυβέρνηση (corporate governance), η 

αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου (risk man-

agement) και η συμμόρφωση με τους κανόνες 

(compliance) μιας επιχείρησης, διαμορφώνει μια 

«θεσμική ελκυστικότητα» που με τη σειρά της 

μπορεί να προσελκύσει χρηματοδότηση εντός και 

εκτός της χώρας.  

Πιστωτές και μέτοχοι νιώθουν άνετα με μια τέτοια 

εταιρεία και είναι διατεθειμένοι να δανείσουν ή 

να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους με μικρότερο 

κόστος.  

Ενεργητικό  Παθητικό 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Περιουσία Ίδια Κεφάλαια 

H προσπάθεια για τον έλεγχο απαιτήσεων και υπο-

χρεώσεων είναι αναγκαία αλλά δεν αρκεί, πρέπει 

να συνδυαστεί με την αποτελεσματική διαχείριση 

και αξιοποίηση της περιουσίας.  

H αξιοποίηση υπαρχόντων περιουσιακών στοιχειών 

μειώνει την ανάγκη τόσο για επενδυτικά όσο και 

κεφάλαια κίνησης, με συνέπεια τη μείωση του νε-

κρού σημείου (break even point) της επένδυσης. 

Επιπλέον, έχει θετική επίδραση και στο χρόνο 

έναρξης λειτουργίας μιας νέας επιχειρηματικής 

πρότασης (time to market), αφού δεν απαιτείται 

διαμόρφωση υποδομών. 

Επικέντρωση και διαχείριση τόσο του  

Ενεργητικού όσο και του Παθητικού 

Η λύση της χρηματιστηριακής αγοράς  

 Δυνατότητα αποτίμησης της εταιρείας  

 Αξιοποίηση μετοχικών τίτλων ως ενέχυρα 

 Δυνατότητα εξόδου από τη συγκεκριμένη ε-
πένδυση σε δίκαιες τιμές (exit strategy) 

 Εργαλείο διαχείρισης της διαδοχής—
επιχείρηση από γενιά σε γενιά  

Για τον επενδυτή  

Επέκταση των επενδυτικών του επιλογών. 

Για την επιχείρηση 

Αποτελεί ένα διαρκές ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα να μπορεί η επιχείρηση να διεκδι-
κεί πόρους, εντός και εκτός Ελλάδας, για τη 
χρηματοδοτική υποστήριξη των επενδυτι-
κών της πλάνων. 

Η αγορά  
 Αποτιμά καλύτερα  
 Διαθέτει ρευστότητα (εύκολη επένδυση και 

αποεπένδυση)  

Καραγιώργη Σερβίας 2, 105 62 Αθήνα 
Τηλ.: +30 21 1016 8341, 694 6 686039, 697 5 885020 

info@p-i.gr, www.p-i.gr  

https://youtube.com/channel/UCzbzaEqCm80AEccRCmx-69w
https://twitter.com/Product_Invest
https://www.instagram.com/products.and.investments/
https://www.linkedin.com/in/products-and-investments-570300168/
https://slideshare.net/ProductsandInvestmen
https://www.facebook.com/Products.and.Investments/
mailto::info@p-i.gr
http://www.p-i.gr/

