
 Σχεδιαςμόσ: ICAP Group με τθν Αιγίδα Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Μεταφορϊν, 
Υποδομϊν και Δικτφων και τθ Συνεργαςία των ΣΕΒ και ΕΑΣΕ 

 Ζρευνα:  
o Διενεργικθκε από 11 Φεβρουαρίου ζωσ 22 Φεβρουαρίου 2013 
o Εςτάλθςαν 10.500 ερωτθματολόγια ςε Εταιρείεσ με Κφκλο Εργαςιϊν ≥ € 1 εκ.  
o Απάντθςαν 1.095 Επιχειριςεισ 

 Ανάλυςθ Ιςολογιςμϊν ICAP DataBank: Όλεσ οι εταιρείεσ που ζκαναν Αφξθςθ  
Κεφαλαίου τθ διετία 2011 και 2012 

1 

Ταυτότθτα Μελζτθσ 

Ταυτότθτα Δείγματοσ 1.095 Εταιρειϊν 
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Σφνοψθ Συμπεραςμάτων 

Οι Ελλθνικζσ επιχειριςεισ παρόλο το  αρνθτικό οικονομικό κλίμα, τόςο ςε τοπικό όςο και 
ςε διεκνζσ επίπεδο, προχϊρθςαν ςτθν πραγματοποίθςθ Επενδφςεων αλλά και 

Αυξιςεισ Κεφαλαίων για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τουσ. 

Επενδφςεισ 
438 εταιρειϊν 

Αυξιςεισ 
Κεφαλαίων  
8.390 
εταιρειϊν  

2011 € 2,7 δις. € 4,9 δις. 

2012 € 2,3 δις. € 2,9 δις.  

Σύνολο € 5,0 δις.  € 7,8 δις. 

Για τισ Επενδφςεισ που διενεργικθκαν εντόσ του 2011 – 2012 προκφπτει το Συμπζραςμα:  
• Το 47% των περιπτϊςεων είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των κζςεων εργαςίασ 
• Το 50% των περιπτϊςεων είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ ςτα 

προθγοφμενα επίπεδα  
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Πραγματοποίθςθ Επενδφςεων 2011 - 2012 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό 
Επενδφςεων επί του Συνολικοφ 
πραγματοποιικθκε από 
εταιρείεσ με Κφκλο Εργαςιϊν 
μεταξφ € 20 και € 100 εκ ευρϊ. 
 
Επιπλζον, από τθν Ζρευνα 
διαφαίνεται ότι το 87% των 
Επενδφςεων ζχουν 
πραγματοποιθκεί από 
Εταιρείεσ με τηίρο μεγαλφτερο 
των € 10 εκ. 

Κατθγορίεσ Κ.Ε. 
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Είδοσ Επενδφςεων ςτθν Ελλάδα 

• Ο Εξοπλιςμόσ και τα Μθχανιματα είναι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τα οποία κατζχουν τθν 
μερίδα του λζοντοσ από άποψθ επενδφςεων και τα δφο χρόνια τθσ ζρευνασ, γεγονόσ που 
μπορεί να ερμθνευτεί ωσ προςπάκεια των επιχειριςεων για εκςυγχρονιςμό και μείωςθ του 
κόςτουσ παραγωγισ.  
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Προγραμματιςμόσ Επενδφςεων για το 2013 

Το 50% του δείγματοσ απάντθςε ότι ςχεδιάηουν /  ςκζφτονται τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων 
για το 2013.  
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Προγραμματιςμόσ Επενδφςεων για το 2013: Ελλάδα ι Εξωτερικό 

Από τισ εταιρείεσ που προγραμματίηουν επενδφςεισ το 2013, το 83% ςχεδιάηουν να τισ 
πραγματοποιιςουν ςτθν Ελλάδα ενϊ ζνα 12%  ςε Ελλάδα και Εξωτερικό. 
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2013: Κάλυψθ Επενδφςεων 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι οι επιχειριςεισ οι οποίεσ προγραμματίηουν να πραγματοποιιςουν 
επενδφςεισ το 2013 προςδοκοφν να τισ καλφψουν κατά 48% με Ίδια Κεφάλαια ενϊ 35% με χριςθ 
Τραπεηικοφ δανειςμοφ και 17% με χριςθ Επιδοτιςεων κεωρϊντασ, αφενόσ, ότι θ 
ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν κα κάνει πιο εφκολθ τθν πρόςβαςι τουσ ςε κεφάλαια και, 
αφετζρου, ότι κα αυξθκοφν οι δυνατότθτεσ Επιδοτιςεων.   



8 

2013: Επίπτωςθ Επενδφςεων ςτισ Θζςεισ Εργαςίασ 

Η πλειοψθφία των Εταιρειϊν (58%) πιςτεφουν ότι οι επενδφςεισ που ςχεδιάηουν κα ζχουν κετικι 
επίπτωςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ και παρουςιάηεται αρκετά βελτιωμζνθ ςε ςχζςθ με  το 2012, ιτοι 
οι επιχειριςεισ που πιςτεφουν ότι κα αυξθκοφν οι κζςεισ εργαςίασ λόγω των ςχεδιαηόμενων 
επενδφςεων είναι αυξθμζνεσ κατά 23% ςε ςχζςθ με αυτζσ τθσ περιόδου 2011-2012.  



Πρόβλεψθ Επενδφςεων 2013 

 25% περιςςότερεσ εταιρείεσ ζχουν δθλϊςει ότι προτίκενται να 
προχωριςουν ςε Επενδφςεισ 

 
 Πολλζσ από τισ εταιρείεσ που διλωςαν ότι κα προχωριςουν ςε 

Επενδφςεισ, είτε δεν κακορίηουν ποςό είτε αναφζρουν μικρότερο 
ποςό από αυτό που τελικά κα επενδφςουν εφόςον αυξθκοφν οι 
δυνατότθτεσ Τραπεηικοφ Δανειςμοφ και Επιδοτιςεων (ευριματα 
τθλεφωνικισ ζρευνασ) 

 
 Βαςικι προχπόκεςθ Επενδφςεων όπωσ προκφπτει από τθν ζρευνα 

είναι θ δυνατότθτα Τραπεηικοφ Δανειςμοφ ςτο επόμενο διάςτθμα, ι 
ιςοδφναμθ χρθματοδότθςθ από άλλθ πθγι. 



Αυξιςεισ Κεφαλαίων 

Βαςικά Συμπεράςματα: 
 
• Η Οικονομικι Κρίςθ επθρζαςε τθ ρευςτότθτα αλλά και τα αποτελζςματα των 

επιχειριςεων, λόγω τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ.  
 
• Σαν αποτζλεςμα πολλζσ επιχειριςεισ παρουςίαςαν ηθμίεσ και παράλλθλα μειϊκθκε θ 

εςωτερικι τουσ αξία όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτα Ίδια Κεφάλαιά τουσ.  
 
• Πολλζσ επιχειριςεισ προχϊρθςαν ςε αφξθςθ του μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου ϊςτε να 

ενιςχφςουν τα κεφάλαιά τουσ για να κάνουν Επενδφςεισ, τισ λειτουργίεσ τουσ αλλά και  
να μειϊςουν τα αρνθτικά τουσ αποτελζςματα.  

 
• Από το ςφνολο των Ελλθνικϊν ΑΕ-ΕΠΕ αφξθςαν το Μετοχικό τουσ Κεφάλαιο κατά € 7,8 

δις. τα ζτθ 2011 και 2012. 
 
 
 
  
 

Αυξιςεισ 
Κεφαλαίου 

Αρικμόσ 
Επιχειριςεων 

2011 € 4,9 δις. 5.087 

2012 € 2,9 δις. 3.303 

Σφνολο € 7,8 δις. 


