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 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Άδειες Χρήσης  

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  

 

 

2 



 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη 
αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Περιεχόμενα 

• Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της παραγωγης αγαθων 
και των χρηματοοικονομικων πορων.  

 

• Έννοιες της επένδυσηςκαι της χρηματοδότησης. 

 

• Επιχειρηματικηή δραστηριότητα.  

 

• Ρευστότητα. 
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Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της παραγωγής  
αγαθών και των χρηματοοικονομικών πόρων (1/2) 

• Επιχειρηματικό γίγνεσθαι:  

– Προμήθεια των συντελεστών παραγωγής. 

– Διαδικασία και τα προϊόντα της 
παραγωγής. 

– Αξιοποίηση, δηλ. τη διάθεση των 
προϊόντων. 
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Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της παραγωγής  
αγαθών και των χρηματοοικονομικών πόρων (2/2) 

• Ροές: 

– Προϊόντων. 

– Χρηματοοικονομικών πόρων. 

 
   Αλληλοσυσχέτιση μεταξύ της παραγωγής αγαθών 
και των χρηματοοικονομικών πόρων. 
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Έννοιες της επένδυσης  
και της χρηματοδότησης (1/2) 

• Χρηματοδότηση: εξεύρεση και απόκτηση κεφαλαίου, από: 

– Ιδία κεφάλαια. 

– Τραπεζικά δάνεια.  

– Πιστώσεις προμηθευτών.  

– Κλπ., ξένα κεφάλαια. 

 

• Επένδυση: 

Η χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών πόρων γιά την απόκτηση 
εμπράγματων, άϋλων ή χρηματιστηριακών περιουσιακών 
στοιχείων. 
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Έννοιες της επένδυσης  
και της χρηματοδότησης (2/2) 

• Αποεπένδυση: 

Εισροή χρηματικών πόρων από τις πωλήσεις 
προϊόντων που πραγματοποίησε η επιχείρηση στην 
αγορά. 

• "αποεπένδυση“  - "επένδυση",  

•  "εισροή" κεφαλαίου -  "εκροή" του.  
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Επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Λογιστική απεικόνιση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας κάθε επιχείρησης:  
 

α) Τα Διαθέσιμα (Δ) στο ταμείο και στις 
τράπεζες. 

 
β) Οι Επενδύσεις (Ε).  
 
γ) Τα Κεφάλαια (Κ).   
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Ισολογισμός της Χ εταιρείας 2009 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις (Ε)

Κεφάλαια (Κ)

Διαθέσιμα (Δ)
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Οι οικονομικές διαδικασίες  
της επιχείρησης ως (Αέναος) κύκλος 

1η  ΦΑΣΗ   Απόκτηση κεφαλαίων =  ΕΣΟΔΑ 

                    Εξωτερική χρηματοδότηση. 

  
2η ΦΑΣΗ    Χρησιμοποίηση κεφαλαίου = ΕΞΟΔΑ 

                      Επένδυση. 

 

3η ΦΑΣΗ    Επιστροφή κεφαλαίου = Αποεπένδυση ΕΣΟΔΑ 

                    Δημιουργία νέου κεφαλαίου =  Κέρδη.         

 

4η ΦΑΣΗ    Εκροή κεφαλαίων = Αυτοχρηματοδότηση  
       (Εξοφλήσεις, ΕΞΟΔΑ, Μερίσματα, Ζημιές). 
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Ρευστότητα (1/3) 

• Ρευστότητα:  

Η "ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει 
εμπρόθεσμα τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, 
διατηρώντας παράλληλα απρόσκοπτη τη λειτουργία 
της" σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. 

•  Απόλυτη ρευστότητα:  

Η "ικανότητα" των περιουσιακών στοιχείων να 
μετατραπούν ευκολώτερα ή δυσκολώτερα σε 
"ρευστό", δηλ. σε χρήμα (Le Coutre). 
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Ρευστότητα (2/3) 

Ο Hahn ορίζει ως ρευστότητα: 

«Την χρονική απόσταση του κάθε αγαθού από την 
χρηματική του μετουσίωση", και μάλιστα είτε υπό 
κανονικές συνθήκες ("φυσική ή αρχέτυπη 
ρευστότητα") είτε υπό έκτακτες ("τεχνητή ή 
παράγωγη ρευστότητα").  
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Ρευστότητα (3/3) 

Σχετική ρευστότητα: 

Σχέση κάλυψης μεταξύ των διαθέσιμων 
χρηματοοικονομικών πόρων αφενός και των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αφετέρου σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
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Τέλος Ενότητας 
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Σημείωμα Αναφοράς 

• Copyright Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Μπακούρος Ιωάννης. «Τεχνολογία, 
Καινοτομία, Οικονομική Επιστήμη 
και  Επιχειρηματικότητα». Έκδοση: 1.0. 
Κοζάνη 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή 
διεύθυνση:  

https:// eclass.uowm.gr/courses/ICTE117/  

16 

https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE117/
https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE117/
https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE117/
https://eclass.uowm.gr/courses/ICTE117/


 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Σημείωμα Αδειοδότησης 
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Όχι Παράγωγα Έργα Μη Εμπορική Χρήση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.  Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». 

    

  

[1] h t t p ://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 

• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του 
έργου για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο  

• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή 
πρόσβαση στο έργο 

• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό 
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Διατήρηση Σημειωμάτων 

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του 
υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: 

– το Σημείωμα Αναφοράς 

– το Σημείωμα Αδειοδότησης 

– τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων 

– το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον 
υπάρχει) 

μαζί με τους συνοδευόμενους 
υπερσυνδέσμους. 
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