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Ορισμός Crowdfunding

Crowd + Funding = Χρηματοδότηση από το κοινό.

Πρόκειται για μία ανοικτή πρόσκληση που απευθύνεται στο κοινό με σκοπό τη

συγκέντρωση πόρων για ένα συγκεκριμένο έργο, ιδέα ή προϊόν.

Ορισμός Πλατφόρμας Crowdfunding

Οι πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι ιστότοποι που παρέχουν τη

δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των διοργανωτών εκστρατειών συγκέντρωσης

κεφαλαίων και του κοινού.





Πώς λειτουργεί η συμμετοχική 
χρηματοδότηση

Μέσω της πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης μπορούν να

πραγματοποιούνται και να συγκεντρώνονται προσφορές χρηματοδότησης.

Οι διοργανωτές συνήθως καταβάλλουν αμοιβή στις πλατφόρμες συμμετοχικής

χρηματοδότησης εάν η εκστρατεία συγκέντρωσης κεφαλαίων στεφθεί με επιτυχία.

Ως αντάλλαγμα, αυτό που αναμένεται από τις πλατφόρμες συμμετοχικής

χρηματοδότησης είναι να παρέχουν μια ασφαλή και εύχρηστη υπηρεσία.



Είδη Συμμετοχικής 
Χρηματοδότησης

Συμμετοχική δανειοδότηση από ιδιώτες Το κοινό δανείζει χρήματα σε μια εταιρεία

βάσει συμφωνίας ότι τα χρήματα θα επιστραφούν με τόκο. Μοιάζει πολύ με τον παραδοσιακό δανεισμό από
τράπεζα, με τη διαφορά ότι στην προκειμένη περίπτωση δανείζεστε από πολλούς επενδυτές.

Συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση μετοχών Πώληση μεριδίου επιχείρησης

σε έναν αριθμό επενδυτών ως αντάλλαγμα για την επένδυση που πραγματοποιούν. Η ιδέα είναι παρόμοια με
την αγορά ή πώληση κοινών μετοχών στο χρηματιστήριο ή με τα επιχειρηματικά κεφάλαια.

Συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει ανταμοιβής Ιδιώτες προσφέρουν δωρεές σε ένα

έργο ή σε μια επιχείρηση με την προσδοκία να λάβουν σε μεταγενέστερο στάδιο κάποια ανταμοιβή μη
χρηματοοικονομικής φύσεως, όπως προϊόντα ή υπηρεσίες, ως αντάλλαγμα για τη συνεισφορά τους.



Είδη Συμμετοχικής 
Χρηματοδότησης

Συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει δωρεάς Ιδιώτες προσφέρουν δωρεές μικρών ποσών
για την ενίσχυση του ευρύτερου στόχου χρηματοδότησης ενός συγκεκριμένου έργου φιλανθρωπικού
χαρακτήρα, χωρίς να λαμβάνουν κανένα οικονομικό ή υλικό αντάλλαγμα.

Συμμετοχή στα κέρδη / συμμετοχή στα έσοδα Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμφωνήσουν
τη συμμετοχή του κοινού στα μελλοντικά κέρδη ή έσοδα ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης
στο παρόν.

Συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση τίτλων Οι ιδιώτες επενδύουν σε τίτλο που
εκδίδεται από την εταιρεία, π.χ. σε ένα ομόλογο.

Υβριδικά μοντέλα Προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνδυάσουν στοιχεία από
περισσότερα από ένα είδος συμμετοχικής χρηματοδότησης



Πλεονεκτήματα

Μη οικονομικά οφέλη της συμμετοχικής χρηματοδότησης

• Εξακρίβωση της δυνατότητας υλοποίησης της ιδέας και επιβεβαίωση: Η συμμετοχική

χρηματοδότηση σας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα: σας βοηθά να

διαπιστώσετε εάν οι άλλοι συμμερίζονται την πεποίθηση και την εκτίμησή σας για την αξία του έργου ή της

ιδέας σας. Εάν είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν, αυτό αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση ότι η αγορά στην

οποία απευθύνεστε εγκρίνει την ιδέα ή το έργο σας.

• Συνδρομή για την εξασφάλιση άλλων μορφών χρηματοδότησης: Μια επιτυχημένη εκστρατεία όχι

μόνο αποδεικνύει τη δυνατότητα υλοποίησης της ιδέας σας, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και την ύπαρξη

μιας αγοράς για την επιχείρησή σας, στην οποία το κοινό πιστεύει. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο κατά την

αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης από άλλου είδους χρηματοδότες, όπως τράπεζες, επιχειρηματικά

κεφάλαια ή επενδυτικούς αγγέλους, καθώς μπορεί να θεωρήσουν ότι η πρότασή σας ενέχει λιγότερους

κινδύνους ή να σας παρέχουν ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις.



Πλεονεκτήματα

Μη οικονομικά οφέλη της συμμετοχικής χρηματοδότησης

• Πρόσβαση σε ευρύ κοινό: Απευθύνεστε σε ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων, εκ των οποίων ορισμένοι

μπορεί να έχουν πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη και γνώσεις. Γενικά, η συμμετοχική χρηματοδότηση σας

δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το κοινό με έναν νέο τρόπο που παρέχει πολύ χρήσιμη

αναπληροφόρηση χωρίς κόστος.

• Ισχυρό εργαλείο εμπορικής προώθησης: Η συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση μετοχών ή με

ανταμοιβή μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο παρουσίασης ενός νέου προϊόντος, μιας νέας

εταιρείας ή επιχειρηματικής επέκτασης, στοχεύοντας απευθείας στους πιθανούς πελάτες. Μπορείτε να

δημιουργήσετε φήμη και ενδιαφέρον, ακόμη και πριν φτάσει το προϊόν στο στάδιο της παραγωγής





Καταληκτικά Σχόλια

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην παραδοσιακή

χρηματοδότηση, δηλαδή τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζικής δανειοδότησης. Η

συμμετοχική χρηματοδότηση είναι μια νέα πρόταση η οποία έχει αγκαλιαστεί στο

εξωτερικό σε χώρες όπως η Αμερική, το Ισραήλ αλλά και σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ

και έχει δώσει σημαντικές ανάσες στη χρηματοδότηση έργων, ειδικά σε

νεοσύστατες εταιρείες ή αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.



Καταληκτικά Σχόλια

Στην Κύπρο βλέπουμε πως το συχνότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη καινοτόμων έργων αποτελεί η έλλειψη

χρηματοδοτικών πόρων.

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης είναι επωφελής για τις επενδύσεις και την

επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και καθοριστική για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς

μετριάζει τις επιπτώσεις ενδεχόμενων προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα για τις επιχειρήσεις και την

πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Η συμμετοχική χρηματοδότηση προσφέρει μια εναλλακτική λύση χρηματοδότησης η οποία όμως δεν

λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα δανειοδότησης.

Το crowdfunding μπορεί να αποτελέσει και τραπεζικό προϊόν, και να βοηθήσει τα εγχώρια τραπεζικά

ιδρύματα στη δημιουργία νέων και καινοτόμων υπηρεσιών..



Καταληκτικά Σχόλια

Επιπλέον, η δυναμική της συμμετοχικής χρηματοδότησης αναπτύσσει μια παράλληλη οικονομία

υπηρεσιών η οποία περαιτέρω ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Η

Κύπρος μπορεί να αποτελέσει κόμβο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι οποίες θα ανάγουν την

Κύπρο σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

WWW.ANIROT.COM

INFO@ANIROT.COM

http://www.anirot.com/

