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Σύνοψη (Abstract) 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να επισημάνει, να καταγράψει και ως ένα βαθμό, 

να αναλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοσύστατες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν Τραπεζική χρηματοδότηση, 

προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και κυρίως αυτά που 

αναπτύσσουν την καινοτομία.  

Θα εξετάσουμε τη στάση των Τραπεζών αλλά και τη λογική των επιχειρήσεων, 

ενώ στη συνέχεια θα προτείνουμε συγκεκριμένες, ξεκάθαρες, εύκολα αντιληπτές και 

ταυτόχρονα «αντικειμενικές» πρακτικές οι οποίες θα γεφυρώνουν το κενό που σήμερα 

εμφανίζεται στη συνεργασία των δύο μερών, ώστε οι μεν Τράπεζες να κρίνουν βάσει 

αυτών τις καινοτομικές προτάσεις των επιχειρήσεων, οι δε επιχειρήσεις να φροντίζουν για 

τη δημιουργία και την υιοθέτησή τους,  ώστε να τύχουν θετικής αντιμετώπισης από τις 

πρώτες.   

Ειδικότερα, θα επικεντρωθούμε στη νοοτροπία των Ελληνικών Τραπεζών και στον 

τρόπο αντιμετώπισης των επιχειρήσεων που προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες, 

ιδιαίτερα των μικρών και των νεοσύστατων. Θα διερευνηθούν οι παράγοντες που 

διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία λήψης απόφασης για χρηματοδότηση, τα 

προβλήματα που δημιουργεί η χρήση τους στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που επιδιώκουν την ανάπτυξη αυτών των ιδεών και, ως ένα βαθμό, θα προτείνουμε και 

άλλους – περισσότερο ουσιαστικούς – παράγοντες, προκειμένου η διαδικασία 

αξιολόγησης να καταστεί περισσότερο αντικειμενική. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα καταδείξουμε τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι 

Τράπεζες επενδύοντας στην καινοτομία, οφέλη όχι μόνο οικονομικά, καθώς αυτά δεν 

πρέπει να αποτελούν το μοναδικό ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις, αναδεικνύοντας 

παράλληλα τις ανεπάρκειες και τις αδυναμίες της εγκριτικής διαδικασίας τους, οι οποίες 

οδηγούν τελικά στην απώλεια δυνητικών ωφελειών που η χρηματοδότηση των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα είχε γι’ αυτές.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο όρος Καινοτομία μπορεί να αναφέρεται στη διαδικασία – μετατροπή μιας ιδέας σε 

εμπορεύσιμο προϊόν ή σε υπηρεσία, σε μια νέα μορφή οργάνωσης της επιχείρησης, σε μια 

νέα ή βελτιωμένη λειτουργική μέθοδο παραγωγής, σε ένα νέο τρόπο παρουσίασης κάποιου 

προϊόντος (design, marketing) ή ακόμη και σε μια νέα μέθοδο παροχής υπηρεσιών. Μπορεί 

επίσης να αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην κατασκευή νέου βιομηχανικού εξοπλισμού, 

στην υλοποίηση ενός έργου με νέο τρόπο διαχείρισης ή να υποδηλώνει ένα νέο τρόπο σκέψης 

για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος.1  

 Αναλυτικότερα θα σχολιάσουμε: 

 α) τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν 

καινοτομία 

 β) την προσπάθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (και ιδιαίτερα των 

νεοσύστατων) να αναπτύξουν καινοτομία 

 γ) τις Ελληνικές Τράπεζες οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης 

των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων 

 

α) χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν καινοτομία  

 Η επιχειρηματικότητα στις ημέρες μας χαρακτηρίζεται από οξύτατο ανταγωνισμό 

ιδεών και σχεδίων και παράλληλα από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Κάθε 

επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί περαιτέρω (αλλά ακόμη και αυτές που το μόνο που 

επιδιώκουν είναι να επιβιώσουν) είναι αναγκασμένες να αλλάζουν συνεχώς, 

διαφοροποιώντας τόσο το προιόν / υπηρεσίες τους, όσο και τον τρόπο παραγωγής και 

λειτουργίας τους. Προκειμένου να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να διερευνούν συνεχώς τις ανάγκες των πελατών τους, 

ανακαλύπτοντας κάθε φορά καινούριους τρόπους να τις ικανοποιήσουν, χρησιμοποιώντας 

για το σκοπό αυτό νέες, καινοτόμες ιδέες, διαδικασίες και συμπεριφορές. Απώτερος 

σκοπός των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων κερδών, 

εκφρασμένα είτε σε χρηματικά μεγέθη είτε σε μεγέθη όπως: κυριαρχία του προïόντος τους 

στην αγορά, αύξηση του μεριδίου αγοράς τους κλπ. Οσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση των 

ωφελειών της επιχείρησης από την καινοτομία που εφαρμόζει στις δραστηριότητές της, 

τόσο πιο έντονη θα γίνεται και η στόχευσή της σε αυτήν και αντίστροφα.  
                                                 
1 Πράσινη Βίβλος  της Ε.Ε. για την Καινοτομία 
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 Η καινοτομία που μπορεί να αναπτύξει μία επιχείρηση μπορεί να αφορά:  

 Ι) στην παραγωγική της διαδικασία (καινοτομία διαδικασίας) η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση του κόστους και επομένως σε μείωση της τιμής του προïόντος της. 

Μία καινοτομική παραγωγική διαδικασία η οποία καταφέρνει αφενός να ανεβάσει το 

επίπεδο της παραγωγής, χωρίς περαιτέρω αύξηση του κόστους και αφετέρου να 

διασφαλίσει (ή και να βελτιώσει ακόμη) την ποιότητα του παραγόμενου προïόντος, δίνει 

στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της (μέσω πιθανής μείωσης 

τιμών κλπ.).   

  ΙΙ) στη δημιουργία σημαντικά διαφοροποιημένου προϊόντος ή ακόμη και στη 

δημιουργία εντελώς καινούργιου (καινοτομία προïόντος). Η δημιουργία ενός νέου 

προïόντος παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. «Τα καινοτομικά 

προïόντα είναι ελκυστικά στα μάτια του καταναλωτή αφού έχουν βελτιωμένη εμφάνιση, 

δημιουργούν έντονα ψυχολογικά ερεθίσματα επειδή είναι πρωτότυπα, αυξάνουν την 

περιέργεια και ανανεώνουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή, οδηγώντας τον στην αγορά τους. 

Τέλος υπάρχει και η πιθανότητα να δημιουργήσουν νέα μόδα που θα τα κάνει ευρέως 

γνωστά και περιζήτητα»2. Η «πρωτοπορία» που θα αποκτήσει η επιχείρηση στην αγορά θα 

της δώσει τη δυνατότητα να αντλήσει σημαντική εμπειρία και γνώση από τη διαδικασία 

αυτή, να βρεθεί ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές της και, τέλος, να δημιουργήσει 

πρόσθετα «εμπόδια» εισόδου τους στη συγκεκριμένη αγορά. Η επιτυχημένη εισαγωγή και 

χρήση καινοτομιών αναπτύσσουν πιο γρήγορα τις επιχειρήσεις που τις υιοθετούν, ενώ δεν 

είναι λίγες και οι φορές που η πρακτική αυτή τους προσφέρει την ηγεσία στον κλάδο τους.    

 ΙΙΙ) στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της (οργανωτική καινοτομία) 

 Ακόμη όμως και εάν μία επιχείρηση καταφέρει όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να 

συνεχίσει να καινοτομεί ώστε να διατηρήσει τη θέση της στην αγορά. Η καινοτομία που 

μπορεί να εισαχθεί, είτε στον  τρόπο διοίκησής της, είτε στον τρόπο λειτουργίας της, 

μπορεί να αφορά σε νέα Διοικητικά Οργανογράμματα, σε νέες πωλησιακές μεθόδους ή 

μεθόδους προώθησης, σε τρόπους είσπραξης κλπ. Σημαντική παράμετρος στην επιτυχή 

εισαγωγή μίας καινοτομίας αποτελεί επίσης και ο χρόνος που απαιτείται για την 

υλοποίησή της. Η καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας μίας επιχείρησης μπορεί επιπλέον 

να συμβάλλει στο μετασχηματισμό των χαρακτηριστικών / ικανοτήτων της, γεγονός που 

βελτιώνει την ικανότητα αντίληψης των κινδύνων και των ευκαιριών που εμφανίζονται 

γύρω της, την ταχύτητα αντίδρασης και την ευελιξία της σε κάθε εξέλιξη, μεταβάλλοντας 
                                                 
2 Peter F. Drucker – “Innovation & Entrepreneurship” / Βιβλιοθήκη Management – Θεσσαλονίκη 1985 
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τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες της μέσω της οποίας αναπτύσσεται και 

δραστηριοποιείται.  

   Κάθε τεχνολογική ανακάλυψη που κάνει την εμφάνισή της, δίνει το περιθώριο 

στην επιχείρηση που θα την εφαρμόσει, να θέσει τους κανόνες της, τόσο στην αγορά όσο 

και απέναντι στους ανταγωνιστές της. Ο «εφησυχασμός» απέναντι στην καινοτομία έχει 

μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη για την επιχείρηση, καθώς δεν μπορεί να αποτρέψει τη χρήση 

της από τις υπόλοιπες (ανταγωνίστριες) επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να καρπωθούν 

τα οφέλη που απολαμβάνουν οι καινοτόμοι. Έτσι, υπό το φόβο του ανταγωνισμού, κάθε 

επιχείρηση, προκειμένου να διατηρηθεί στην ίδια θέση, πρέπει να προσπαθεί ολοένα και 

περισσότερο. 

 Οι καινοτομικές επιχειρήσεις εμφανίζονται να είναι περισσότερο κερδοφόρες από 

τις μη καινοτομικές, να αναπτύσσονται ταχύτερα, να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος και 

συνεπώς να απολαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Έρευνες διεθνώς3 έχουν δείξει ότι 

επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν και να εκμεταλλευτούν εμπορικά σημαντικές 

καινοτομίες, πραγματοποιούν – σε σχέση με τις υπόλοιπες - μεγαλύτερες επενδύσεις, 

αυξημένες εξαγωγές, ενώ εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και αξιοσημείωτη 

κερδοφορία. Επιπλέον, είναι λιγότερο «ευάλωτες» σε πιέσεις του οικονομικού κύκλου, 

καθώς αποδεικνύονται περισσότερο ευέλικτες και ευπροσάρμοστες σε πιθανές δυσκολίες. 

 Η χώρα μας - σε αντίθεση με τη Δ. Ευρώπη όπου τα πλεονεκτήματα της 

καινοτομικής δραστηριότητας έχουν γίνει ευρέως αντιληπτά, με αποτέλεσμα να δίδεται 

έμφαση στις πολιτικές που την προάγουν – εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα σε έρευνα και 

ανάπτυξη4, λόγω της συντηρητικής, παραδοσιακής νοοτροπίας των επιχειρήσεων αλλά και 

της κοντόφθαλμης πιστοδοτικής πολιτικής των χρηματοδοτών, με αρνητικό αντίκτυπο 

στην εικόνα και τη θέση των ελληνικών επιχειρήσεων διεθνώς.  

 

β) προσπάθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των νεοσύστατων) να 

αναπτύξουν καινοτομία 

 Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην καινοτομία που αναπτύσσουν οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα οι νεώτερες σε ηλικία (New Technology-Based 

                                                 
3 Wakelin, Barlet & Geroski για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία & για τις Η.Π.Α. και Ιαπωνία, αντίστοιχα 
(1995) 
4 Σύμφωνα με τη Eurostat (2003), η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ε.Ε. των 15 όσον αφορά τις 
Δημόσιες Επενδύσεις, για Ερευνα & Ανάπτυξη, δαπανώντας μόλις 0,67% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με τον 
Ευρωπαικό Μέσο Ορο (1,94%)  
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Firms, κατά τη διεθνή ορολογία). Η επικρατούσα αντίληψη, δηλαδή ότι η καινοτομία 

δημιουργείται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις, έχει αρχίσει πλέον να μεταστρέφεται, 

καθώς οι ΜΜΕ φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα «μετασχηματισμού»  σε σχέση 

με τις κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες των αγορών, αφού δεν έχουν ιδιαίτερα 

πολύπλοκη δομή και οργάνωση. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 

αποτελούν πλέον τον κινητήριο μοχλό του οικονομικού συστήματος, μια και έχουν τη 

δυνατότητα να εμφανίσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, συνεισφέροντας τα μέγιστα στη 

«Νέα Οικονομία». Γι’ αυτό άλλωστε αποτελούν κύριο στόχο των επενδυτών. «Για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις καινοτομία συνήθως σημαίνει συσσώρευση Α’ υλών και υψηλότερες 

επενδύσεις. Για τις μικρές επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά καινοτομία σημαίνει βέλτιστη 

διαχείριση Α’ υλών και δημιουργία περισσοτέρων θέσεων εργασίας5» 

 Οι μικρότερες επιχειρήσεις διαμορφώνουν ταχύτερα συνήθως τις κατάλληλες 

συνθήκες, ώστε μέσα απ’ αυτές να προκύψουν αφενός καινοτομικά Προïόντα / Υπηρεσίες 

και αφετέρου εξειδικευμένα στελέχη που σε βάθος χρόνου διαχέονται προς άλλες 

επιχειρήσεις. Η διάχυση προïόντων και εργαζομένων, αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή 

εξέλιξης και οικονομικής προόδου, τόσο ενδοκλαδικά όσο και διακλαδικά. Σημαντική 

είναι επίσης και η συνεισφορά τους στην απασχόληση, καθώς δραστηριοποιούνται σε 

κλάδους έντασης γνώσης (άρα υψηλής προστιθέμενης αξίας) και γενικότερα σε κλάδους 

με ιδιαίτερη ανάπτυξη και δυνητικές προοπτικές, συνεισφέροντας επιπλέον – μέσα από 

την εκροή καινοτομικών Προïόντων / Υπηρεσιών, διαδικασιών και στελεχών που 

υφίστανται – στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των υπολοίπων επιχειρήσεων. 

 Τα προηγούμενα χρόνια είχε παγιωθεί η αντίληψη ότι οι καινοτομικές ΜΜΕ 

επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου οι οποίες εμφανίζουν χαμηλότερα 

ποσοστά επιβίωσης, τόσο σε σχέση με τις μη καινοτομικές επιχειρήσεις αναλόγου 

μεγέθους, όσο και με τις μεγάλες που αναπτύσσουν καινοτομία. Με το πέρασμα του 

χρόνου όμως διαφαίνεται ότι ο ρυθμός αποτυχίας των επιχειρήσεων αυτών είναι συνήθως 

μικρότερος από το μέσο όρο των επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίον 

δραστηριοποιούνται και ότι τα πλεονεκτήματά τους είναι πολλά και σημαντικά, με πιο 

σημαντικό αυτό της εμφάνισης υψηλότατων περιθωρίων κέρδους.  

                                                 
5 Αναστ. Γιαννίτσης – “The Dynamics of Financing and Innovation in the Greek Economy: Continuity and 
Change” (1998) 
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 Στη χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων6 εντάσσεται στην 

κατηγορία των ΜΜΕ και ιδιαίτερα των μικρών (1-50 εργαζόμενοι). Η συνεισφορά στην 

απασχόληση, όσων εξ’ αυτών αναπτύσσουν καινοτομία, αγγίζει (με βάση ενδεικτικά 

στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ.) το 34% περίπου της συνολικής απασχόλησης με τάση αύξησης.  

 Εκτός όμως από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που εμφανίζουν για την Εθνική 

Οικονομία, όπως η εμφάνιση υψηλότατων περιθωρίων κέρδους, καθώς και η σημαντική 

συνεισφορά τους στην αύξηση της απασχόλησης, οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σοβαρούς 

περιορισμούς αναφορικά με την ανάπτυξη της καινοτομικής τους δρατηριότητας, με 

σημαντικοτερους αυτούς που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση. Λόγω του μικρού 

τους μεγέθους, του πρόσφατου της σύστασής τους και της καινοτομικής δραστηριότητας 

που επιθυμούν να αναπτύξουν η οποία δεν αποδίδει άμεσα – εάν δεν διαθέτουν υψηλά ίδια 

κεφάλαια – στερούνται συνήθως των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξή 

τους.  Επιπλέον, λόγω της μικρής επιχειρηματικής τους ζωής, δεν έχουν προλάβει να 

δημιουργήσουν τις απαραίτητες «υποδομές» (Κτιριακά κλπ.), ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουν ως «εγγυήσεις» ή κάποιες σημαντικές «συμμετοχές» προκειμένου να 

προσελκύσουν πιθανή χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα τη συχνή εγκατάλειψη των 

σχεδίων τους.  

 

γ) οι Ελληνικές Τράπεζες, κύρια πηγή χρηματοδότησης των συγκεκριμένων 

επιχειρηματικών σχεδίων 

 Για την εξεύρεση χρηματοδότησης, οι καινοτομικές ΜΜΕ – αφού εξαντλήσουν τα 

Ίδια Κεφάλαιά τους καθώς και αυτά του φιλικού και συγγενικού περιβάλλοντος – 

απευθύνονται σε εξωτερικές πηγές κεφαλαίων και κυρίως στις Τράπεζες. Οι τελευταίες 

όμως δε φαίνεται να αποτελούν την πλέον κατάλληλη πηγή κεφαλαίων για τις 

καινοτομικές ΜΜΕ, επειδή χαρακτηρίζονται από τη συντηρητική αντιμετώπιση 

επιχειρηματικών σχεδίων που εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα  όπως και από 

χρονοβόρες και γραφειοκρατικές εγκριτικές διαδικασίες οι οποίες αποτρέπουν τις 

επιχειρήσεις να τις προσεγγίσουν. 

                                                 
6 Σύμφωνα με την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων το 
2001 στην Ελλάδα ήταν 794.537. Σήμερα, με βάση στοιχεία της Γεν. Δ/νσης Τραπεζικής Μικρών 
Επιχειρήσεων της Eurobank EFG, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε 1.050.000 περίπου. Εξ’ αυτών οι 
1.000.000 περίπου ανήκουν στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
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 Σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις καινοτομικές ΜΜΕ, αποτελούν επίσης οι 

Εταιρείες Venture Capital οι οποίες «αγκαλιάζουν» τέτοιες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους 

τα αναγκαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των σχεδίων τους, συμμετέχοντας αποκλειστικά 

στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο, χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη διοικητική τους δομή, 

προσδοκώντας κατά κύριο λόγο στην σταδιακή  αύξηση της «υπεραξίας» τους. 

 Η πιο σημαντική (ποσοτικά) πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης σχεδίων 

καινοτομίας ήταν και εξακολουθεί να είναι το Τραπεζικό σύστημα καθώς οι μικρότερες 

και νεότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση 

ιδιωτών επενδυτών, λόγω της χαμηλής απόδοσης που μπορούν να προσφέρουν αλλά και 

της καταφανούς αδυναμίας τους να εκδίδουν τίτλους. Το αποτέλεσμα είναι η μεγάλη 

πλειοψηφία των εν λόγω επιχειρήσεων να στρέφονται στην αναζήτηση Τραπεζικής 

χρηματοδότησης  θεωρώντας τη συγκεκριμένη λύση ως την περισσότερο προσιτή. 

Ενισχυτικό γεγονός στην προτίμησή τους αυτή αποτελεί η ύπαρξη Τραπεζικών 

καταστημάτων ακόμη και σε πολύ μικρές πόλεις, τα οποία τις περισσότερες φορές 

διαθέτουν Προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης που μπορεί να προσφέρει 

πολύτιμες συμβουλές σε κάθε επιχείρηση σε τομείς που αυτή υστερεί 

(χρηματοοικονομικά, νομικά, marketing κλπ.). Ενα ακόμη πλεονέκτημα των Τραπεζών 

είναι η δυνατότητα διαφοροποίησης και εξέλιξης των προïόντων τους ή η δημιουργία 

νέων, ώστε να καλύπτουν κάθε ανάγκη των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα διενεργούν 

όλες τις συνήθεις Τραπεζικές εργασίες (καταθέσεις, επιταγές, κάρτες κλπ.), δίνοντας έτσι 

στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των χρηματοοικονομικών τους 

εργασιών σε ένα σημείο, δεδομένο που αποτελεί σημαντική διευκόλυνση γι’ αυτές.  

 Οι Τράπεζες ωστόσο από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι, εάν και διαθέτουν 

κεφάλαια, δε γίνονται αποδέκτριες σοβαρών «προτάσεων» επιχειρήσεων για ανάπτυξη 

καινοτομίας, ώστε να τα διαθέσουν. Από την άλλη οι ΜΜΕ που αναπτύσσουν καινοτομία 

παραπονιούνται για τη δυσκολία πρόσβασης σε Τραπεζική χρηματοδότηση, αν και θα το 

επιθυμούσαν.  

 Το αποτέλεσμα αυτής της «ανισορροπίας» ανάμεσα σε ζήτηση και διάθεση 

Τραπεζικών κεφαλαίων, οδηγεί σε χάσμα χρηματοδότησης, πηγή του οποίου αποτελεί 

τόσο ο έντονος συντηρητισμός που χαρακτηρίζει τις Τράπεζες στο θέμα της 

χρηματοδότησης «αβέβαιων» εγχειρημάτων και επιχειρήσεων, όσο και η συνήθης 

πρακτική των Ελληνικών επιχειρήσεων (ιδιαίτερα αν πρόκειται για νέες και μικρότερου 

μεγέθους επιχειρήσεις) οι οποίες αφοσιωμένες σε τεχνολογικά ζητήματα κλπ. παραμελούν 
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τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους στα οποία οι Τράπεζες αποδίδουν μεγάλη σημασία 

(οικονομικά στοιχεία κλπ.)  

  Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο αυξημένος και αναβαθμισμένος ρόλος του 

Χρηματιστηρίου ή η δυνατότητα δανεισμού των Τραπεζών σε Ξένο Νόμισμα, επέδρασαν 

θετικά στη συμπεριφορά τους, κυρίως προς την κατεύθυνση παροχής περισσότερο 

μακροχρόνιων κεφαλαίων στις επιχειρήσεις.  

 Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980-1990 το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα 

λειτουργούσε κάτω από αυστηρούς κανόνες, χωρίς ιδιαίτερο ανταγωνισμό μεταξύ των 

Τραπεζών, (κρατικά Τραπεζικά μονοπώλια), η οικονομία ήταν χρηματοοικονομικά 

«καταπιεσμένη», ενώ δεν επιτρεπόταν στις Τράπεζες να ασχοληθούν με ασφαλιστικά 

προïόντα, διαχείριση χαρτοφυλακίου, Leasing, Factoring κλπ. 

 Η νομισματική πολιτική σχεδιαζόταν από τα μέλη του κυβερνητικού συμβουλίου 

που ήταν αρμόδια για την οικονομική πολιτική, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν η μόνη 

που είχε το δικαίωμα εκτέλεσης αυτών των πολιτικών με τη θέσπιση ανώτατων 

πιστωτικών ορίων σε εξειδικευμένα Τραπεζικά Ιδρύματα, τον καθορισμό των επιτοκίων 

δανεισμού ανά κλάδο δραστηριότητας και μάλιστα πολλές φορές χωρίς αυτά να 

συσχετίζονται με τις υπάρχουσες συνθήκες της οικονομίας (πληθωρισμός, ζήτηση & 

προσφορά χρήματος κλπ.), την απαίτηση δέσμευσης σε αυτήν συγκεκριμένου ποσοστού 

από τα αποθέματα των Εμπορικών Τραπεζών, τα οποία χρησιμοποιούσε για τη 

χρηματοδότηση ειδικών κλάδων της οικονομίας ή και το δημόσιο δανεισμό.  

Μέσα σε ένα γενικότερα προστατευτικό περιβάλλον με έντονο Κρατικό παρεμβατισμό, το 

Τραπεζικό σύστημα διακρινόταν για τον έντονο συντηρητισμό του, τα δάνεια 

χορηγούνταν μόνο στη βάση της παροχής εγγυήσεων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη 

συγκέντρωση Τραπεζικής υποστήριξης σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων που πληρούσαν τις 

τότε προϋποθέσεις, δεδομένο που έκανε τα επιχειρηματικά «ξεκινήματα» να 

αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να τύχουν Τραπεζικής 

χρηματοδότησης. 

 Την τελευταία 15ετία έχουν πραγματοποιηθεί εντυπωσιακές αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας, τόσο του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας (αλλά και της ΝΑ 

«Νέας» Ευρώπης), όσο και στην Ελληνική Οικονομία γενικότερα. Οι σημαντικότερες 

αλλαγές σημειώθηκαν κυρίως προς την κατεύθυνση της κατάργησης σημαντικών 

περιορισμών γενικότερα στον Τραπεζικό κλάδο, της διακίνησης κεφαλαίων εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ισχυροποίησης της χρηματαγοράς.  
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Η γενικότερη απελευθέρωση από τους κανόνες οδήγησε στην είσοδο στον κλάδο νέων, 

μικρών, ιδιωτικών Τραπεζών αλλά και αρκετών θυγατρικών πολυεθνικών Τραπεζών, 

εντείνοντας τον ανταγωνισμό για τις υπάρχουσες Τράπεζες, οδηγώντας σε εξαγορές, 

συγχωνεύσεις και περιορισμό της συμμετοχής του Δημοσίου στα εγχώρια Πιστωτικά 

Ιδρύματα.   

 Ο περιορισμός των κρατικών Τραπεζών, η απελευθέρωση της αγοράς, η εισαγωγή 

του ευρώ (δεδομένο που στέρησε τις Τράπεζες από «εύκολα» κέρδη προερχόμενα κυρίως 

από πράξεις διενεργούμενες σε συνάλλαγμα και από προμήθειες από επενδύσεις και 

δάνεια με βάση τα Ευρωπαϊκά νομίσματα) και η παγκοσμιοποίηση του Τραπεζικού 

συστήματος, δημιούργησε νέες «πιέσεις» και «προκλήσεις» τα προσεχή χρόνια. Έτσι, την 

τελευταία δεκαετία, οι Τράπεζες άρχισαν να δημιουργούν εξειδικευμένες θυγατρικές 

(ασφαλιστική, χρηματιστηριακή, leasing, factoring,  κλπ), διαφοροποιώντας σημαντικά τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, προκειμένου να απαντήσουν στις εξειδικευμένες ανάγκες 

των πελατών τους, εντείνοντας τον ανταγωνισμό ο οποίος μεταφέρεται σε νέα πεδία. 

 Οι Ελληνικές Τράπεζες αντιλαμβάνονται το δανεισμό των ΜΜΕ ως ένα ιδιαίτερο 

σημαντικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου τους, κυρίως λόγω των υψηλών περιθωρίων 

κέρδους που προσφέρει. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός το κόστος κεφαλαίου στις 

επιχειρήσεις αυτές είναι –εξαιτίας του μεγαλύτερου πιστωτικού κινδύνου – υψηλότερο σε 

σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις και αφετέρου γιατί οι περισσότερες εξ’ αυτών δε 

διαθέτουν διαπραγματευτική δύναμη ικανή να επιτύχει συμφέρουσες συμφωνίες για τις 

ίδιες. Επιπρόσθετα, η πιστοδοτική συνεργασία των Τραπεζών με τις ΜΜΕ, μπορεί να 

οδηγήσει και στην παροχή άλλων υπηρεσιών προς τις τελευταίες (πιστωτικές κάρτες, 

διαχείριση διαθεσίμων, εισαγωγές, εξαγωγές, κλπ.) οι οποίες έχουν σημαντικό οικονομικό 

όφελος με μικρό κόστος για τις πρώτες, χωρίς να εμπεριέχουν σημαντικό πιστωτικό 

κίνδυνο.  

 Ωστόσο οι Ελληνικές Τράπεζες φαίνεται ότι στην πράξη προτιμούν περισσότερο 

τις συνεργασίες με τις μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς να κάνουν ιδιαίτερη προσπάθεια για 

συνεργασία με τις ΜΜΕ, θεωρώντας ότι οι τελευταίες θα καταφύγουν έτσι κι αλλιώς σε 

αυτές, καθώς δε διαθέτουν  εναλλακτικές λύσεις. Επιπρόσθετα, επειδή η αβεβαιότητα που 

σχετίζεται με θέματα όπως: ο χρονικός ορίζοντας του καινοτομικού προϊόντος, η αποδοχή 

του ή μη από την αγορά κλπ. καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση των μελλοντικών ροών 

εισοδήματος για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και επειδή τα Τραπεζικά κριτήρια 

χρηματοδότησής τους δε στηρίζονται σε «μελλοντικές προσδοκίες», οι Τράπεζες 
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καταλήγουν να ζητούν την πληρωμή υψηλότερων τόκων από τις εν λόγω επιχειρήσεις 

αλλά και την υποθήκευση εμπράγματων περιουσιακών τους στοιχείων, προκειμένου να 

διασφαλίσουν επαρκώς τα δάνεια που πρόκειται να τους χορηγήσουν. Η έλλειψη τέτοιων 

«υλικών» στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις αποτελούν 

σημαντικό εμπόδιο στην παροχή χρηματοδότησης στις νέες καινοτομικές επιχειρήσεις, 

καθώς τα «άυλα» στοιχεία (τεχνογνωσία, καινοτομία κλπ), όπως γίνεται αντιληπτό από τα 

παραπάνω, δε λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν από τις δανείστριες Τράπεζες.  

 Στα προσεχή χρόνια, με την απελευθέρωση της Αγοράς και την πλήρη κατάργηση 

των συνόρων στη διακίνηση κεφαλαίων, είναι πιθανόν να εισέλθουν στη χώρα μεγάλα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα από άλλες χώρες με σκοπό την απορρόφηση μεριδίου 

Αγοράς είτε απευθείας, είτε μέσω εξαγοράς μικρότερων εγχώριων Τραπεζών που θα έχουν 

προβλήματα κερδοφορίας. Καθίσταται, συνεπώς, εμφανές ότι, στο βαθμό που οι 

Ελληνικές Τράπεζες επιθυμούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους χωρίς το κίνδυνο να 

μείνουν στο περιθώριο ή να εξαγοραστούν, θα πρέπει να επιδιώξουν τη μεγαλύτερη 

δυνατή προσέλκυση καινοτομικών ΜΜΕ, καθώς οι τελευταίες διαθέτουν υψηλότερο 

επιχειρησιακό «δυναμισμό» και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης μεταξύ των 

επιχειρήσεων συνολικά,  ενώ είναι ικανές να προσδώσουν στις δανείστριες Τράπεζες το 

απαραίτητο μέγεθος κύκλου εργασιών που χρειάζονται, ώστε να παραμείνουν κερδοφόρες 

και ως εκ τούτου βιώσιμες. Προς την κατεύθυνση της οικονομικής ενίσχυσης των εν λόγω 

επιχειρήσεων κινούνται στις ημέρες μας και τα διάφορα  κοινοτικά επενδυτικά 

προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ.)  τα οποία στηρίζουν σημαντικά την ανάπτυξη καινοτόμων 

δραστηριοτήτων, προτρέποντας τις Τράπεζες – μέσω κινήτρων που τους παρέχουν – να τις 

χρηματοδοτήσουν.  

 Ο βασικός φορέας που ερευνά σε συνεχή βάση τα ζητήματα που αφορούν στην 

καινοτομική δραστηριότητα στη χώρα μας είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Παρά την εκπόνηση όμως αξιόλογων μελετών και εκθέσεων από 

μέρος της τελευταίας, το πεδίο των νέων καινοτομικών ΜΜΕ δεν καλύπτεται επαρκώς 

στη χώρα μας, εμφανίζοντας σημαντικό έλλειμμα τόσο σε ερευνητικό όσο και σε 

συγγραφικό έργο. 

 Η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. στην 

καινοτομική δραστηριότητα και προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω η εν λόγω υστέρησή 

μας, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες, 

αυτόν της χρηματοδότησης των καινοτομικών προτάσεων. Η συνήθης προσέγγιση στο 
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θέμα κινείται στην κατεύθυνση της καταγραφής – περιγραφής των προβλημάτων που 

παρατηρούνται και όχι της αναζήτησης των αιτιών που τα προκαλούν.  

 Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε την προσοχή μας στην κατηγορία των ΜΜΕ 

που αναπτύσσουν καινοτομία, είναι σχετικά νέες σε επιχειρηματική ηλικία, δεν είναι 

εισηγμένες στο ΧΑΑ και δεν συνδέονται με μεγάλες Εθνικές ή Πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μερικά διαφορετικής φύσης προβλήματα 

από τις υπόλοιπες, κυρίως όσο αφορά την εξεύρεση κεφαλαίων, καθώς κρίνονται με βάση 

διαφοροποιημένα κριτήρια από το Τραπεζικό σύστημα, μια και ούτε ιστορικό 

προηγούμενων επιτυχημένων προσπαθειών έχουν να επιδείξουν, ούτε και τα απαραίτητα 

υλικά στοιχεία που απαιτούνται από τις - αποστρεφόμενες τον κίνδυνο - Τράπεζες ως 

εγγύηση για την παροχή χρηματοδότησης διαθέτουν.  

 Ουσιαστικό επίσης σημείο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εστίαση στα 

ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω επιχειρήσεων και όχι μόνο στα 

χρηματοοικονομικά, διερευνώντας αν λαμβάνονται υπόψιν από την πλευρά των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Οι τυποποιημένες διαδικασίες αποτελούν μεν ιδιαίτερα 

σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση του κινδύνου, ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα 

αξιόπιστες, αν πρόκειται να αξιολογήσουν επιχειρηματικά σχέδια που εμπεριέχουν 

καινοτομία. Το αρνητικό τους σημείο είναι ότι πολύ σημαντικά για την εκβαση του 

σχεδίου ποιοτικά στοιχεία όπως: τα προσόντα της Διοίκησης, το τεχνολογικό υπόβαθρο, οι 

μελλοντικές προοπτικές των σχεδίων της εταιρείας κλπ. θεωρούνται υποκειμενικά (και ως 

εκ τούτου αρκετά αναξιόπιστα) και δε συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία αξιολόγησης.  

 Η εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων στην αξιολόγηση των εν λόγω επιχειρήσεων, 

προϋποθέτει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στις σχέση Τράπεζας – Επιχείρησης, με 

αξιολόγηση της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητές της, καθώς η καινοτομική διαδικασία δεν είναι ίδια για κάθε σχέδιο, αντί 

της σημερινής τυποποιημένης κατηγοριοποιημένης διαδικασίας η οποία δίνει έμφαση 

σχεδόν αποκλειστικά στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στην προηγούμενη πορεία 

της επιχείρησης.  Θα υποστηριχθεί, δηλαδή, η ανάγκη διαφοροποίησης της σχέσης 

Τράπεζας – Επιχείρησης από την υφιστάμενη μορφή συνδιαλλαγής (η Τράπεζα προσπαθεί 

να εξασφαλίσει εγγυήσεις που θα καθιστούν βέβαιη την αποπληρωμή του δανείου της και 

η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να το εξοφλήσει) σε ουσιαστική συνεργασία. 

 Σε αντίθεση με την κρατούσα αντίληψη στη χώρα μας, ότι οι Τράπεζες δεν έχουν 

τίποτα να επωφεληθούν από την αλλαγή στο τρόπο προσέγγισης των νέων καινοτομικών 
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επιχειρήσεων, θα αναδείξουμε τα σημαντικά οφέλη που θα αποκομίσουν οι Τράπεζες από 

την ανάμειξή τους στη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Για το σκοπό 

αυτό, θα επιχειρηθεί μία προσέγγιση των δύο πλευρών, ώστε να εντοπίσουμε τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν αμφότερες, θα εξετάσουμε τις προτάσεις και των δύο 

αναφορικά με τις ισχύουσες διαδικασίες αξιολόγησης, διαμορφώνοντας έτσι 

ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρηματοδότηση των νέων καινοτομικών ΜΜΕ από τον 

Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο, προκειμένου να καταστεί εφικτή από πλευράς μας η 

διατύπωση όσο το δυνατόν ορθότερων προτάσεων για την αντιμετώπιση του εν λόγω 

προβλήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

1.1. Εισαγωγή 

  Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό σύστημα, η αποτύπωση της εξέλιξής 

του αποτελεί το πρώτο βήμα αναγνώρισης των μηχανισμών που καθορίζουν τη δυναμική 

του. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στα χαρακτηριστικά της μεταβολής της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν στην ανανέωση του 

πληθυσμού των επιχειρήσεων, τους κλάδους δραστηριότητας, τη μορφή των επιχειρήσεων 

καθώς και άυλα στοιχεία, όπως η νοοτροπία, η επιχειρηματική στόχευση, η τεχνογνωσία, 

κοκ. 

Η ικανότητα του παραγωγικού συστήματος να εξελίσσεται ώστε να βελτιώνει τη 

θέση του στον καταμερισμό εργασίας (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), καθορίζεται από το 

βαθμό στον οποίο ανανεώνει την ικανότητά του να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες 

αντίστοιχα με τις προσδοκίες της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται (τοπική, εθνική και 

διεθνή). Καθώς το τοπίο μεταβάλλεται χάρη στις αλλαγές στην τεχνολογία, την οικονομία 

και την κοινωνία, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανότητά τους 

να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις, να αναγνωρίσουν παράθυρα 

ευκαιριών και να τα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Η ικανότητα αυτή ορίζεται ως 

επιχειρηματικότητα, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η καινοτομική ικανότητα. Αποτελεί 

τον κρισιμότερο ίσως πόρο βιωσιμότητας της τοπικής οικονομίας 

 Η επιχειρηματικότητα – που συχνά συγχέεται με την απλή επιχειρηματική 

δραστηριότητα – αποτελεί σε μεγάλο βαθμό κοινό χαρακτηριστικό των τοπικών 

οικονομιών, καθώς ξεπερνάει τα στενά όρια μεμονωμένων επιχειρήσεων και χαρακτηρίζει 

την επιχειρηματική νοοτροπία και οικονομική κουλτούρα του τόπου. Διαχέεται πέρα από 

τη στενή οικονομική δραστηριότητα, χρωματίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η τοπική 

κοινωνία απαντά στις προκλήσεις, ανανεώνει την κυρίαρχη νοοτροπία και αντιμετωπίζει 

την καινοτομία. 

  

1.2.  Καινοτομία ─ Προέλευση & Κατηγορίες.  

 Η καινοτομία στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα αποτελεί - ως ένα βαθμό - 

συνέχεια της εφεύρεσης. Εφεύρεση είναι η δημιουργία νέας γνώσης που συχνά 

συνδυάζεται με την ανακάλυψη ενός νέου προϊόντος. Κατ’ επέκταση, η εφεύρεση μπορεί 
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να περιγραφεί ως η αυθεντική τεχνική και πατενταρισμένη διαδικασία, χωρίς απαραίτητα 

να εμπεριέχει εμπορική εφαρμογή, ενώ ως καινοτομία, μπορεί, κατ’ αναλογία, να 

περιγραφεί ως η επιτυχής εμπορική εκμετάλλευση της νέας γνώσης και του νέου 

προϊόντος. 

 Καινοτομία είναι η νέα γνώση που δημιουργείται από την έρευνα, ανακάλυψη, 

πειραματισμό, ανάπτυξη, μίμηση, εισαγωγή στην αγορά και εφαρμογή νέων ή 

βελτιωμένων προιόντων ή διαδικασιών παραγωγής καθώς και νέων οργανωσιακών δομών. 

Η νέα γνώση μπορεί να είναι σχετιζόμενη με την τεχνολογία (μέθοδοι, διαδικασίες και 

τεχνικές που απαρτίζουν ένα προιόν ή υπηρεσία) ή με την αγορά (γνώση των καναλιών 

διανομής, των εφαρμογών του προϊόντος και των προσδοκιών, προτιμήσεων, αναγκών και 

επιθυμιών των πελατών). Πρόκειται για μία σειρά μικρών παρεκκλίσεων από τις 

καθημερινές δραστηριότητες που βασίζονται σε νέους, διαφορετικούς συνδυασμούς της 

υπάρχουσας γνώσης. Οι επιδράσεις της στην κοινωνία και την οικονομία, δεν εξαρτώνται 

πάντα από το μέγεθός της. Η καινοτομία παρότι δεν μπορεί να αποδοθεί σε τυχαίους 

παράγοντες, καθώς κινείται επάνω στην υπάρχουσα γνώση και συνήθως προς την 

κατεύθυνση που χαράζει ο ανταγωνισμός στην αγορά, είναι σωρευτική και μεταβάλλεται 

αλλά και μεταβάλει το περιβάλλον γύρω της.7 

 Η καινοτομία μπορεί να περιλαμβάνει νέα προιόντα και υπηρεσίες, νέες μεθόδους 

παραγωγής, διάθεσης και διανομής, αλλαγές στο management και την οργάνωση της 

εργασίας καθώς και δημιουργία νέων προτύπων χρήσης και κατανάλωσης. Μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά που είναι δυνατόν να 

έχει:  

• Καινοτομία προϊόντος ή καινοτομία διαδικασίας: Η συγκεκριμένη διάκριση 

αναφέρεται στις περιοχές και στις δραστηριότητες τις οποίες επηρεάζει μία καινοτομία. Οι 

καινοτομίες διαδικασίας ορίζονται ως «εργαλεία», μηχανισμοί και γνώση σχετικά με την 

παραγωγική διαδικασία, ενώ οι καινοτομίες προϊόντος είναι προϊόντα ή υπηρεσίες που 

εισάγονται προς όφελος των πελατών.  

• Τεχνική / Διαχειριστική - Οργανωτική Καινοτομία:  Αντανακλά τη γενικότερη 

διάκριση μεταξύ της εσωτερικής δομής της επιχείρησης και της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιεί. Οι Τεχνικές καινοτομίες αναφέρονται σε διεργασίες και τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να παραχθούν τα προϊόντα. Σχετίζονται άμεσα με τις 

βασικές δραστηριότητες του Οργανισμού. Οι Διαχειριστικές / Οργανωτικές καινοτομίες 
                                                 
7 Christensen J.L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation”  (1992) 
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αναφέρονται στην οργανωσιακή δομή, τις διοικητικές διεργασίες και τους ανθρώπινους 

πόρους του Οργανισμού. Σχετίζονται έμμεσα με το βασικό παραγωγικό κύκλο εργασιών 

του Οργανισμού  και άμεσα με τον τρόπο διοίκησής του.  

• Ριζική ή Σταδιακή Καινοτομία:  Οι ριζικές καινοτομίες προκαλούν θεμελιώδεις 

αλλαγές στις δραστηριότητες ενός Οργανισμού, οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση πολλές 

φορές με τις μέχρι τότε  χρησιμοποιούμενες πρακτικές. Τέτοιου είδους ριζικές καινοτομίες 

τείνουν να αλλάξουν πλήρως τις υπάρχουσες ικανότητες της επιχείρησης και μπορεί να 

έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αβεβαιότητας και τη ριζική αλλαγή της 

φυσιογνωμίας μιας επιχείρησης ή και ενός ολόκληρου κλάδου. Οι σταδιακές καινοτομίες, 

αντίθετα, έχουν περισσότερο το χαρακτήρα απλών βελτιώσεων και αντιπροσωπεύουν 

μικρές μόνο αλλαγές στις τρέχουσες πρακτικές της επιχείρησης.  

Η καινοτομία αποτελεί την κύρια λειτουργία της επιχειρηματικότητας, καθώς 

αποτελεί το μέσο με το οποίο ο επιχειρηματίας είτε δημιουργεί νέα αξία, είτε προσδίδει σε 

υπάρχοντες πόρους αυξημένες δυνητικές προοπτικές για δημιουργία αξίας. Το 

δυσκολότερο κομμάτι της παραγωγικής διαδιακασίας δεν είναι η ανακάλυψη μίας νέας 

τεχνολογίας, αλλά η κατανόηση του πώς θα εφαρμοστεί και του τι θέλουμε να επιτευχθεί 

με αυτήν. Η ύπαρξη απλώς μίας καλής «ιδέας» δεν είναι αρκετή για την επιχείρηση. Αυτό 

που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στις 

διαφορετικές ιδέες, η επιλογή αυτής ή αυτών που εμφανίζουν τις περισσότερες 

πιθανότητες να επιτύχουν εμπορικά. Η δημιουργικότητα από μόνη της είναι μόνο η αρχή. 

Τα ανθρώπινα όντα είναι αδιάκοπα δημιουργικά. Το να έχεις ιδέες είναι σχετικά εύκολο. Το 

να έχεις «καλές» ιδέες είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά η πραγματική πρόκληση είναι η 

ικανότητα μετατροπής των ιδεών αυτών σε πρακτικά αποτελέσματα8. 

 

1.3. Οφέλη από την ανάπτυξη Καινοτομικής Δραστηριότητας 

  

1.3.1. Οικονομικά οφέλη (άμεσα και έμμεσα)  

 Ι. Καινοτομία και Ανταγωνισμός  

 Ο σημερινός κόσμος χαρακτηρίζεται από αδυσώπητο ανταγωνισμό που δε δίνει σε 

κανένα οικονομικό παράγοντα την πολυτέλεια του εφησυχασμού. Εάν ο δημιουργός μιας 

καινοτομίας επαναπαυτεί σε αυτήν, τότε πολύ σύντομα θα απωλέσει κάθε πλεονέκτημα 

                                                 
8 Caird S. – “Sources of Technological Innovative Ideas and Their Significance for Commercial Outcomes in 
Small Companies” (1994) 
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που θα του έχει προσδώσει η ανακάλυψή της.9 Ο βαθμός ανταγωνισμού σε μία αγορά, 

είναι καθοριστικός παράγοντας της καινοτομικής δραστηριότητας10. 

 Ο ανταγωνισμός και τα ίδια οφέλη, είναι οι δύο μεταβλητές που καθορίζουν την 

καινοτομική διαδικασία. Αποτελούν το καρότο (ιδιοποίηση των ωφελειών) και το μαστίγιο 

(ανταγωνισμός) για την επιχείρηση. Το μεν πρώτο τη δελεάζει, το δε δεύτερο την ωθεί 

στην καινοτομική δραστηριότητα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ιδιοποίησης των 

ωφελειών από την καινοτομική δραστηριότητα και ο ανταγωνισμός στην αγορά, τόσο πιο 

μεγάλος θα είναι ο βαθμός εστίασης της επιχείρησης στην καινοτομία και αντίστροφα. «Οι 

επιχειρήσεις στις καπιταλιστικές οικονομίες, θα επεδίωκαν να αναπτύξουν καινοτόμες 

δραστηριότητες, αν οι τελευταίες εμπεριείχαν κάποια προσδοκία οικονομικής απόδοσης ή 

εάν η αποχή από τέτοιες δραστηριότητες εμπεριείχε ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας 

κάποιων από τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζει στον παρόντα χρόνο η επιχείρηση ή και 

τα δύο»11 

 Η επιτυχημένα καινοτόμος επιχείρηση απολαμβάνει συνήθως υψηλότερα του 

κανονικών περιθώρια κέρδους για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά εάν το προϊόν 

εμφανίζει σημαντική ζήτηση. Ακόμη και στην περίπτωση μιας αγοράς στην οποία η 

τεχνολογική αλλαγή δεν είναι ούτε συχνή, ούτε επιβεβλημένη και το κυρίαρχο προϊόν της 

προσφέρεται χωρίς ποιοτικές διαφοροποιήσεις, ο ανταγωνισμός διεξάγεται και πάλι μέσω 

της τιμής, γεγονός που οδηγεί σε πόλεμο τιμών και σταδιακή συμπίεση του ποσοστού 

κέρδους. Επομένως, θα πρέπει να αναζητηθεί ένας τρόπος που χωρίς να οδηγεί σε αύξηση 

της τιμής του προϊόντος, να διατηρεί το ποσοστό κέρδους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Δύο 

είναι οι δρόμοι που μπορούν να ακολουθηθούν. Η μείωση του κόστους και άρα της τιμής 

του παραγόμενου προϊόντος, μέσα από καινοτόμες διαδικασίες που είτε θα καταστήσουν 

δυνατή την παραγωγή με χαμηλότερο κόστος, είτε θα οδηγήσουν στην παραγωγή ενός 

σημαντικά διαφοροποιημένου ή εντελώς νέου προϊόντος.  

 Η καινοτομία διαδικασίας, παρέχει στην επιχείρηση τα μέσα για να διασφαλίσει 

την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και  την ευχέρεια να ανεβάσει το επίπεδο της 

παραγωγής της (αυξάνοντας συνακόλουθα το μερίδιο αγοράς της), μέσω της μείωσης των 

                                                 
9 Denton, K. D. – “Gaining competitiveness through innovation”  - European Journal of Innovation 
Management, vol. 2(2), p. 82-85 (1999)   
10 Geroski, P. A. – “Innovation and Competitive Advantage” – Economics Department Working Papers, No 
159, OECD, Paris  (1995) 
11 Dosi G. (1991) – «Τεχνική Αλλαγή και Βιομηχανικός Μετασχηματισμός: Τα πρότυπα της βιομηχανικής 
δυναμικής στο Εθνικό Σύστημα   Καινοτομιών», Αναστάσιος Γιαννίτσης (ed), «Οικονομική Θεωρία και 
Τεχνολογία», εκδόσεις Gutenberg, (Αθήνα 1991), σελ. 91-132 
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τιμών οι οποίες θα προέλθουν από τη μείωση του κόστους παραγωγής.  Μάλιστα αυτό 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους και αγορές με υψηλό ανταγωνισμό, όταν χρειάζεται 

να συμπιεστούν οι τιμές προκειμένου να κερδηθεί η μάχη για την κατάληψη όσο το 

δυνατόν μεγαλυτέρου μεριδίου αγοράς σε σχέση με τους ανταγωνιστές12. Οι καινοτομίες 

βεβαίως δεν καταλήγουν πάντοτε σε καινούργια προϊόντα ή στην ανάδειξη κάποιας νέας 

καινοτομικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης είναι οι μικρές και συχνές βελτιώσεις στα προϊόντα και τις τεχνικές που 

εφαρμόζει στην παραγωγική διαδικασία. Αυτές επηρεάζουν μία σειρά από 

δραστηριότητες, όπως τη μείωση των απαιτούμενων α’ υλών ή την αντικατάστασή τους 

από άλλες, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 

προιόντων, την ποιοτικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών κλπ. και μπορούν να 

αποδειχθούν εξίσου ωφέλιμες για τις επιχειρήσεις. Η κερδοφορία δε μεταφράζεται πάντοτε 

αποκλειστικά σε χρηματικά μεγέθη, αλλά μπορεί να πάρει και άλλες μορφές όπως: 

κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής, συνεργασία με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, αύξηση του μεριδίου της επιχείρησης, κυριαρχία της 

στην αγορά, δημιουργία μονοπωλιακής δύναμης, εξαγορά άλλων εταιρειών, κλπ. 

 ΙΙ. Διατήρηση Ισχύος   

 Από τη στιγμή που μία επιχείρηση καταφέρει να ανακαλύψει μία καλύτερη τεχνική 

παραγωγής ή ένα νέο (επιτυχημένο) προιόν, αυτό θα της εξασφαλίσει είτε μεγαλύτερα 

κέρδη είτε αυξημένο μερίδιο αγοράς. Ομως, όσο και εάν η τιμολογιακή της πολιτική δεν 

το επιτρέπει ή καθυστερεί σημαντικά την είσοδο στον κλάδο επίδοξων ανταγωνιστών, δε 

μπορεί τελικά να αποτρέψει την έρευνα από μέρος επιχειρήσεων οι οποίες 

αντιλαμβανόμενες τα οφέλη που αποκομίζουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις, προσπαθούν να 

τις μιμηθούν, με προφανή στόχο να καρπωθούν τα πλεονεκτήματα που αυτές 

απολαμβάνουν. Αν τα καταφέρουν, μπορεί να τις εκτοπίσουν και να τις φέρουν στη θέση 

που ήταν προηγουμένως οι ανταγωνιστές της. Ετσι, οι καινοτόμες επιχειρήσεις, υπό το 

φόβο του ανταγωνισμού, είναι υποχρεωμένες να συνεχίζουν την προσπάθεια για τη 

δημιουργία νέων καινοτομιών, ώστε να παραμείνουν πρωτοπόρες στην ιδιότυπη αυτή 

κούρσα.  

 Η επιχείρηση που κατέχει και αναπτύσσει συνεχώς νέες καινοτομίες είναι αυτή που 

θέτει τους κανόνες της,  τόσο στην αγορά, όσο και στους ανταγωνιστές της. Οι 

                                                 
12 Axel Johne – “Successful Market Innovation” – European Journal of Innovation Management, vol 2 (1),   
p 6-11  (1991) 
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επιχειρήσεις που πετυχαίνουν στη δημιουργία και την εμπορική εκμετάλλευση 

καινοτομιών αναπτύσσονται γρηγορότερα και καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο κομμάτι 

της αγοράς, σε σχέση με τις «αργοπορημένες» που μπορεί να οδηγηθούν ακόμη και στη 

διάλυση. 

 Ο εφησυχασμός αναφορικά με την καινοτομία, προσφέρει μόνο βραχυχρόνια 

οφέλη στην επιχείρηση. Το προϊόν θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται και κάποιες φορές θα 

πρέπει να ανανεώνεται πλήρως, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά13. Η 

στρατηγική της καινοτόμου επιχείρησης πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ δύο αντίθετων 

στόχων. Από τη μία η επένδυση σε κάποια καινοτομία θα πρέπει να αποδώσει το κεφάλαιο 

που καταβλήθηκε γι’ αυτήν το ταχύτερο δυνατόν (όσο μεγαλύτερη η καθυστέρηση στην 

απόδοση, τόσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα που δημιουργείται) και από την άλλη να 

καταλάβει το δυνατό μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλεονέκτημα 

κόστους και το μερίδιο της «δυνητικής» ζήτησης που έχει ήδη προκαταβάλει η επιχείρηση 

σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, τόσο πιο ευνοϊκή θα είναι η μακροχρόνια θέση της 

στην αγορά και τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι δυσκολίες που θα συναντήσουν οι δυνητικοί 

ανταγωνιστές της για να εισέλθουν στον κλάδο. Ο πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της 

καινοτομίας επωφελείται – μέσω της εξελικτικής διαδικασίας – των «οικονομιών 

μάθησης» στην πράξη. Το πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι μη κωδικοποιημένης γνώσης, 

δημιουργεί ασύμμετρους ρόλους ανάμεσα στην επιχείρηση-ηγέτη και την επιχείρηση – 

αντιγραφέα, παρέχοντας τη δυνατότητα στην πρώτη να κινείται ένα βήμα μπροστά, 

διαφοροποιώντας το προϊόν της και οικοδομώντας εμπόδια εισόδου (π.χ. τιμολογιακή 

πολιτική) των ανταγωνιστών της στην αγορά, διατηρώντας έτσι το δικό της μερίδιο 

αγοράς αυξημένο σε μακροχρόνια βάση14. Μάλιστα τα συγκεκριμένα οφέλη της 

προσωρινής μονοπωλιακής ή μακροχρόνιας ολιγοπωλιακής θέσης στην αγορά, αποτελούν 

το ισχυρότερο κίνητρο για κάθε επιχείρηση που σκέφτεται να αναπτύξει καινοτόμο 

δραστηριότητα.  

 

1.3.2. Καινοτομία και Δομή Επιχείρησης  

 Πέρα από σημαντικά άμεσα οφέλη, η καινοτομική επιχείρηση απολαμβάνει και 

έμμεσων  πλεονεκτημάτων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία15, ένα μικρό ποσοστό των 

                                                 
13 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation”  (1992) 
14 Teece D. J. – “Technological change and the nature of the firm” (1988) 
15 Geroski P. A. – “Innovation and Competitive Advantage” – Economics Department Working Papers, No 
159, OECD, Paris  (1995)  
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επιχειρήσεων καινοτομεί ή κατοχυρώνει τα προϊόντα του, ενώ ένα ακόμη μικρότερο 

ποσοστό, το πράττει αυτό συστηματικά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις καινοτομούν 

περιστασιακά και όχι βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού και οργάνωσης. Με δεδομένη τη 

σπανιότητα της διαδικασίας αυτής, δεν είναι δύσκολο να υποθέσουμε ότι η παραγωγή μιας 

σημαντικής καινοτομίας ή μιας «πατέντας», μπορεί να εμπεριέχει έναν μικρό αλλά 

σημαντικής μορφής μετασχηματισμό των ικανοτήτων της επιχείρησης.  

Εκτός από την κερδοφορία και τη μεγένθυση, στοιχεία στα οποία έχουμε ήδη 

αναφερθεί, προκύπτει και μία επιπλέον ωφέλεια για την καινοτομική επιχέιρηση, λιγότερο 

εμφανής μεν, ωστόσο ιδιαίτερα σημαντική. Η καινοτομική διαδικασία συμβάλλει στο 

μετασχηματισμό των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων μιας επιχείρησης, 

επηρεάζοντας τις γενικότερες ανταγωνιστικές ικανότητές της, βελτιώνοντας την ικανότητα 

αντίληψης των κινδύνων και των ευκαιριών που εμφανίζονται γύρω της αλλά και την 

αντίδρασή της (π.χ. ταχύτητα, ευελιξία, κλπ.) στις καταστάσεις που προκύπτουν. Η 

διαδικασία αυτή, παρότι δε γίνεται εύκολα αντιληπτή, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

μεταβάλλει πολλά από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης αλλά και τη διαδικασία μέσω 

της οποίας δραστηριοποιείται, αναπτύσσεται και σημειώνει κέρδη. Οι καινοτομικές 

επιχειρήσεις είναι λιγότερο ευάλωτες σε πιέσεις του οικονομικού κύκλου, είναι πιο 

ευέλικτες και πιο εύκολα προσαρμόσιμες σε πιθανές δυσκολίες (οικονομικές δυσκολίες, 

μεταβολές της ζήτησης κλπ), σε αντίθεση με τις μη καινοτομικές που εμφανίζουν 

μεγαλύτερη διακύμανση (και άρα μικρότερη σταθερότητα) στην κερδοφορία τους, ειδικά 

σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Τα συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν από την 

παραγωγή ενός νέου προϊόντος ή διαδικασίας,16 είναι πολλαπλάσια των αμιγώς 

οικονομικών και, καθώς δεν είναι εύκολο να γίνουν άμεσα αντιληπτά και να 

ποσοστικοποιηθούν, οι τυποποιημένες διαδικασίες αποτίμησης των καινοτομικών 

σχεδίων, δεν τα λαμβάνουν υπόψιν τους.  

Ολες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πανομοιότυπα περιβάλλοντα δεν 

είναι αναμενόμενο ότι θα καινοτομήσουν. Επιπλέον, τα περιθώρια των ωφελειών που θα 

έχουν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνολογικές συνθήκες και τις συνθήκες 

ζήτησης. Όσο ριζοσπαστικό και εάν είναι το νεό προϊόν, εάν δεν υπάρξει ζήτηση από την 

αγορά, η θέση της επιχείρησης όχι μόνο δεν πρόκειται να βελτιωθεί, αλλά μπορεί και να 

επιδεινωθεί σημαντικά. Αν μία επιχείρηση δεν είναι ουσιωδώς δημιουργική, δεν έχει 
                                                                                                                                                    
     Βερναρδάκης Ν. – «Τεχνολογικοί Κόμβοι και Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των Κλάδων στην Ελληνική 
Βιομηχανία» (1994)  
16 Geroski P, Machin S, Van Reenen J. – “The Profitability of Innovating Firms” (1993)  
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πολλές πιθανότητες επιβίωσης μακροχρόνια. Αν όμως δεν είναι αποδοτική και 

αποτελεσματική, δε θα επιβιώσει ούτε βραχυχρόνια. Η δομή των Οργανισμών και η 

επιχειρηματική διαδικασία που έχουν στόχο την προαγωγή την αποδοτικότητας δεν 

προωθούν απαραίτητα και τη δημιουργικότητα. Κάθε Οργανισμός που εστιάζει την 

προσοχή του αποκλειστικά στην αποδοτικότητα δεν έχει συνήθως πόρους να διαθέσει για 

τη δημιουργικότητα. Οι παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας μας θα πρέπει πλέον να το 

αντιληφθούν αυτό προκειμένου να προωθήσουν δομικές αλλαγές, τόσο στις 

επιχειρηματικές μονάδες, όσο και στο οικονομικό σύστημα γενικότερα. Οι αλλαγές αυτές 

ίσως να έρχονται σε αντίθεση με την υπάρχουσα νοοτροπία σε επιχειρήσεις και 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ωστόσο πρέπει να προχωρήσουν, καθώς η χώρα μας έχει 

απωλέσει σημαντικό έδαφος στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι. Τα τελευταία χρόνια 

καθίσταται παγκοσμίως όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι η τεχνολογική καινοτομία 

είναι παράγοντας κλειδί για τη συνεχή οικονομική μεγέθυνση και ευημερία, ενώ 

διαφαίνεται πλέον η σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης καινοτομίας και αναπτυξιακής πορείας 

της οικονομίας, δεδομένο που οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Reed  J. and  Moreno G.  – “The Role of Large Banks in Financing Innovation ” (1986)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

2.1. Εισαγωγή  

Η οικονομική θεωρία μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970 τόνιζε τα 

πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων θεωρώντας ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης 

συμβαδίζει με την τάξη μεγέθους της. Το μέγεθος της παραγωγής και οι οικονομίες 

κλίμακας θεωρούνταν καθοριστικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση 

μιας επιχείρησης, προβλέποντας έτσι την επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων και την 

εξαφάνιση των μικρομεσαίων.  

Τα εμπειρικά όμως στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα δεν 

συμβαδίζουν με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

εμφανίζονται να κατέχουν πάνω από 95% του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά και να 

απασχολούν το περισσότερο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, διεθνείς έρευνες έχουν 

καταδείξει τη συμβολή των ΜΜΕ ως βασικό παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, 

βελτίωσης της παραγωγικότητας και προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας. 

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος γενικά αποδεκτός ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά 

ορίζεται κάθε φορά σε σχέση με τις συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 

κάθε χώρας και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Διαφορές στον ορισμό του μεγέθους μιας 

ΜΜΕ προκαλούνται επίσης από γεωγραφικές παραμέτρους και κυρίως από τις διαστάσεις 

των αγορών. Έτσι στις ΗΠΑ, μικρομεσαία θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί 

λιγότερους από 500 εργαζόμενους, στην Ιαπωνία λιγότερους από 300, στη Γερμανία, 

Γαλλία και Ιταλία λιγότερους από 200, και στην Αυστραλία λιγότερους από 50 

εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα 

ποσοτικά κριτήρια για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ είναι πρωτίστως ο αριθμός 

των απασχολουμένων και κατά δεύτερον ο κύκλος εργασιών.  

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν την συντριπτική 

πλειονότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν. Συνολικά αριθμούν περίπου τις 770.000 

με κατά μέσο όρο 2 απασχολούμενους ανά επιχείρησης. Σύμφωνα με στοιχεία της 

EUROSTAT, η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση 

με τον πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτές οι περισσότερες (752.000) 

κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή έως 10 εργαζόμενους) 

και έχουν έντονα οικογενειακό χαρακτήρα.  Ταυτόχρονα η Ελλάδα  χαρακτηρίζεται  από 
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πολύ υψηλό  ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Αναφορικά με την απασχόληση, για το έτος 

2003 οι επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 άτομα αποτελούν το 74% της 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.  

Σύμφωνα με στοιχεία το 20% των ΜΜΕ στην Ελλάδα κλείνει κατά το δεύτερο χρόνο 

λειτουργία τους ενώ το 50% κλείνει 5-7 χρόνια μετά από την ίδρυσή τους. Συγγενής με 

την Ελλάδα κατανομή , παρουσιάζουν η Ιταλία, Ισπανία Πορτογαλία. (Πηγή: Observatory 

of European SME’s Q SME’s in Europe 2003, 7) 

Εκ των πραγμάτων επομένως η συζήτηση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής 

Οικονομίας οφείλει να ενσωματώσει ως Βασική παράμετρο τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις .  

   

2.2. Ορισμός  

 Οι νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτομία, 

αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων διεθνώς. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. 

και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ορίζονται αυτές που απασχολούν περισσότερους από 10 

εργαζομένους και λιγότερους από 250 (Μεταποίηση: μικρές 10-19, μεσαίες 20-250 & 

Υπηρεσίες: μικρές: 5-9, μεσαίες: 10-250) οι οποίες: 

• έχουν ετήσιο Κύκλο Εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ, ή ετήσιο 

συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 27.000.000 ευρώ 

• πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας, δεν ανήκουν δηλαδή σε ποσοστό 25% ή 

περισσότερο του κεφαλαίου τους σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται στους ορισμούς της ΜΜΕ 

Σε μία περαιτέρω διάκριση μεταξύ μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ως 

μικρές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που:   

• απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους 

• έχουν ετήσιο Κύκλο Εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 7.000.000 ευρώ ή ετήσιο  

συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ 

• πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας  

Η έννοια της «νέας» επιχείρησης, σε κάποιες περιπτώσεις εμπεριέχει το κριτήριο 

του μικρού χρονικού διαστήματος λειτουργίας της. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, η έννοια 

«νέα» αναφέρεται στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, η οποία είναι νέα και 

όχι στην ίδια την επιχείρηση, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η εν λόγω έννοια αφορά 
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και την τεχνολογία και την επιχείρηση. Ο ορισμός που θα ακολουθήσουμε στην παρούσα 

εργασία για τις νέες ΜΜΕ που βασίζονται στην τεχνολογία  είναι αυτός που 

χρησιμοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Σύμφωνα με αυτόν, οι εν λόγω 

επιχειρήσεις: 

• έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών  

• απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 

• ο Κύκλος Εργασιών τους δεν ξεπερνά τα 40.000.000 ευρώ 

• οι επιχειρηματικές τους ενέργειες βασίζονται σε δυνητικές ανακαλύψεις ή 

εμπεριέχουν ρίσκο μεγαλύτερο του μέσου των συνηθισμένων επιχειρήσεων, 

αποτελώντας την κύρια πηγή του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος 

• είναι ανεξάρτητες και όχι θυγατρικές υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων 

• δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο  

• τα Προϊόντα / Υπηρεσίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή 

επιστημονικών / τεχνολογικών δεξιοτήτων και γνώσεων, ενώ επιπλέον οι ίδιες στηρίζουν 

την ανάπτυξή τους στη δημιουργία και εκμετάλλευση εφευρέσεων και καινοτομιών οι 

οποίες βελτιώνουν συνεχώς το προϊόν και την παραγωγική τους διαδικασία. 

Πρόκειται για έναν ευρύ ορισμό που αφορά τόσο τις πολύ νέες επιχειρήσεις, όσο 

και αυτές που λειτουργούν ήδη σημαντικό χρονικό διάστημα, είτε είναι χαμηλής, είτε 

υψηλής τεχνολογίας (αν και στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

είναι χαμηλής τεχνολογίας). Επιλέχτηκε γιατί αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις καλύπτουν 

το πιο σημαντικό τμήμα της Ελληνικής αγοράς, πλησιάζουν περισσότερο στο δείγμα των 

επιχειρήσεων στις οποίες αναφερθήκαμε και, τέλος, γιατί οι περισσότερες καινοτομικές 

επιχειρήσεις είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους με σχετικά λίγα χρόνια στην αγορά και 

χαμηλό τζίρο.   

 

2.2.1  Οι Νέες Καινοτομικές ΜΜΕ ως φορείς Ανάπτυξης & Απασχόλησης ─  

          Χαρακτηριστικά & Ιδιαιτερότητες 

 Οι νέες ΜΜΕ επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτομία αποτελούν σημαντικό 

πόλο ανάπτυξης μιας οικονομίας, τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά. Από αυτές 

πηγάζει σχεδόν το σύνολο των βελτιώσεων που επέρχονται στην τεχνολογία, γι’ αυτό 

άλλωστε θεωρείται ότι έχουν μεγάλη συνεισφορά στην παγκόσμια «Νέα Οικονομία». 

Επειδή έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και να διαχέουν τα 

προϊόντα τους στην οικονομία, κατορθώνουν να αυξήσουν το επίπεδο της μέσης 
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οικονομικής απόδοσης στον τομέα που δραστηριοποιούνται, μετασχηματίζοντας με τον 

τρόπο λειτουργίας τους ολόκληρες Κοινωνίες και Αγορές18. Στις επιχειρήσεις αυτού του 

είδους εκτελούνται σημαντικά καινοτομικά πειράματα τα οποία δοκιμάζονται στο 

ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο. Από αυτά, ένα ποσοστό θα αναπτυχθεί, προσδίδοντας στις 

επιχειρήσεις που θα τα αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 

τους, ενώ για την οικονομία σαν σύνολο η διάχυση αυτή της καινοτομίας αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα προόδου.   

Στην πλειοψηφία τους η αξία των καινοτομικών ΜΜΕ  πηγάζει κυρίως από 

ευκαιρίες μεγέθυνσης  που βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία που κατέχουν η οποία 

εξαρτάται από την επιστημονική γνώση, παράγοντας που δεν μπορεί να εκτιμηθεί και να 

ποσοστικοποιηθεί με την έννοια της χρηματικής αξίας. Οι περισσότερες από αυτές τις 

επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί από άτομα με σημαντικό επίπεδο μόρφωσης, γεγονός 

που τους εξασφαλίζει σε σχέση με τις υπόλοιπες περισσότερο και καλύτερης ποιότητας 

«ανθρώπινο κεφάλαιο».  

 Αντίθετα, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους, δε διαθέτουν ικανή 

ποσότητα υλικών περιουσιακών στοιχείων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή κεφαλαίου. Επίσης δε διαθέτουν 

συνήθως, λόγω μικρής παρουσίας στην Αγορά, ιστορικό επιτυχημένων εγχειρημάτων 

(track record), ενώ και τα προϊόντα τους δεν είναι σε μεγάλο βαθμό δοκιμασμένα από την 

Αγορά. Τέλος, οι περισσότερες από αυτές φαίνεται να βρίσκονται συγκεντρωμένες κυρίως 

στα αστικά κέντρα. Τα στοιχεία αυτά τις κάνουν να φαντάζουν ως δύσκολη και 

ριψοκίνδυνη επένδυση για τους δυνητικούς χρηματοδότες – επενδυτές. 

 Σε αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη, ο ρυθμός αποτυχίας τους είναι 

συνήθως μικρότερος, τόσο από το μέσο όρο των επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιούνται, όσο και σε σχέση με τις ομοειδείς συμβατικές επιχειρήσεις, ενώ 

εμφανίζουν και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, γεγονός που αντισταθμίζει το ενδεχόμενο 

μειονέκτημα του χαμηλού ποσοστού επιβίωσης.   

 Οι διευθυντές των επιχειρήσεων αυτών είναι συνήθως υψηλής μόρφωσης, κατ΄ 

ελάχιστο τριάντα ετών, καθώς χρειάζεται να αναλώσουν σημαντικό χρόνο σε σπουδές, 

εξειδικεύσεις κλπ. ώστε να είναι πιο κατασταλαγμένοι και πιο έμπειροι, γεγονός που 

αντανακλάται στους μικρότερους του αναμενομένου ρυθμούς αποτυχίας σε σχέση με τις 

συμβατικές επιχειρήσεις. 
                                                 
18 Reed J. and Moreno G.  – “The Role of Large Banks in Financing Innovation ” (1986) 
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 Τέλος, οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ ασκούν σημαντική θετική επίδραση στην 

απασχόληση, καθώς δραστηριοποιούνται συνήθως σε κλάδους έντασης γνώσης και 

συνεπώς υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίοι ασκούν ιδιαίτερη επίδραση στην 

απασχόληση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας19. 

 Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τύπους καινοτομικών ΜΜΕ, ανάλογα με το εάν το 

προϊόν τους υπόκειται σε μεγάλο προκαταβολικό κόστος (π.χ. κλάδος βιοτεχνολογίας), αν 

η είσοδός τους στην αγορά και η ανάπτυξη του προϊόντος εμφανίζεται μετά από μακράς 

διάρκειας χρονική περίοδο και περιλαμβάνει σημαντικές δαπάνες για Έρευνα και 

Ανάπτυξη καθώς και για παροχή σύνθετων συμβουλών (π.χ. φαρμακευτικός κλάδος) και, 

τέλος, εάν το προκαταβολικό κόστος για την ανάπτυξη του προϊόντος είναι χαμηλό όπως 

και η διάρκεια της κυριαρχίας του στην Αγορά (π.χ. κλάδος πληροφορικής, λογισμικού 

Η/Υ κλπ.). 

 

2.2.2. Καινοτομικές και Μη Καινοτομικές ΜΜΕ  

Οι καινοτομικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα, έχουν 

μικρότερο κύκλο ζωής και μικρότερες περιόδους αρχηγίας στην αγορά, σε σχέση με τις μη 

καινοτομικές. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης / ιδρυτής μιας καινοτομικής επιχείρησης έχει να 

αντιμετωπίσει μία σειρά από πρόσθετα προβλήματα σε σχέση με τους ομότιτλούς του των 

μη καινοτομικών επιχειρήσεων τα οποία δυσχεραίνουν τη χρηματοδότησή της και τα 

οποία περιλαμβάνουν: 

• Την αβέβαιη φύση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη που καταλήγει σε 

αβεβαιότητα για τον χρονικό ορίζοντα που απαιτείται για την ανάπτυξη του προϊόντος, το 

μέγεθος της απαιτούμενης επένδυσης και την επιτυχία του τελικού προϊόντος στην Αγορά.  

Αν και για έναν ή περισσότερους από αυτούς τους παράγοντες ο επιχειρηματίας μπορεί να 

εμφανίζεται αρκετά αισιόδοξος, ωστόσο δεν μπορεί να παρουσιάσει «χειροπιαστές» 

ενδείξεις που να δικαιολογούν την αισιοδοξία του αυτή20. 

• Το χάσμα στη γνώση που κατέχει ο επιχειρηματίας και οι χρηματοδότες αναφορικά 

με την υπό ανάπτυξη τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας δημιουργούνται 

συνήθως από επιχειρηματίες προικισμένους με ιδιαίτερα υψηλές τεχνικές και 

                                                 
19 Reed J. and Moreno G.  – “The Role of Large Banks in Financing Innovation ” (1986) 
      Bartjokas A. – “Financial Markets and Technological Change: Patterns of Technological and Financial 
Decisions by Manufacturing Firms in Southern Europe” – The United Nations University, Institute for New 
Technologies, Discussion Paper Series  (2001) 
20 Storey D.J. & Tether B.S. – “New technology-based firms in the European Union: an introduction” – 
Research Policy, vol. 26,  pp. 933-946 (1998)    
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επιστημονικές ικανότητες αλλά με πολύ μικρή ικανότητα και εμπειρία σε διοίκηση 

πολύπλοκων επιχειρηματικών μονάδων. Παρά το γνωστικό υπόβαθρο που μπορεί να 

διαθέτουν, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους 

να πείσουν τους προσηλωμένους στους χρηματοοικονομικούς δείκτες χρηματοδότες ότι 

διαθέτουν το εύρος των διοικητικών ικανοτήτων που απαιτούνται προκειμένου η 

επιχείρηση να λειτουργήσει αποδοτικά. Τις περισσότερες φορές οι επιχειρηματίες μιλούν 

χωρίς την απαιτούμενη ευχέρεια στους νυν και δυνητικούς μετόχους τους καθώς και στους 

υποψήφιους χρηματοδότες της επιχείρησης, ριψοκινδυνεύοντας έτσι να την εμφανίσουν  

ως μη ελκυστική επένδυση. 

 

2.2.3. Νέες Καινοτομικές ΜΜΕ και Μεγάλες Καινοτομικές Επιχειρήσεις  

Οι νέες ΜΜΕ που βασίζονται στην τεχνολογία διαφέρουν σε πολλά σημεία από τις 

μεγάλες Εταιρείες του κλάδου τους. Αρκετές καινοτομικές ΜΜΕ αναπτύσσουν νέα 

προϊόντα με σημαντικές εμπορικές δυνατότητες, αλλά αποτυγχάνουν τελικά στο εγχείρημά 

τους, ενώ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις με προϊόντα που εμφανίζουν πολύ μικρότερα 

πλεονεκτήματα καταφέρνουν να επιτύχουν εμπορικά και να ευημερούν. Ακόμη και αν 

υπάρξουν σημαντικές προοπτικές στο στάδιο της εφεύρεσης, δε σημαίνει ότι θα τα 

καταφέρουν το ίδιο καλά και στην οργάνωση της καινοτομικής διαδικασίας, καθώς η 

τελευταία απαιτεί σημαντική οργάνωση που είναι πιο εύκολη για μία μεγάλη επιχείρηση21. 

Πολλά καινοτομικά σχέδια, λόγω των απαιτούμενων μεγεθών τόσο σε υλική υποδομή όσο 

και γνώση, αποκλείουν αυτομάτως την εμπλοκή επιχειρήσεων μικρού μεγέθους22. Για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις η καινοτομική διαδικασία εστιάζεται περισσότερο στην 

πραγματοποίηση σημαντικών ιδιωτικών δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ αντίθετα 

οι ΜΜΕ στρέφονται περισσότερο στη διάχυση της γνώσης που προέρχεται από 

Πανεπιστήμια και λοιπά ερευνητικά ιδρύματα καθώς και προς άτυπες πηγές 

πληροφόρησης23. 

Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην ικανότητα πραγματοποίησης 

καινοτομιών και στα κίνητρα για την πραγματοποίησή τους. Η ικανότητα χαρακτηρίζει 

περισσότερο τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και όσες έχουν δύναμη στην αγορά, ενώ τα 

κίνητρα συγκεντρώνονται στις μικρότερες οι οποίες γνωρίζουν ότι, εάν επιτύχουν, θα 

                                                 
21 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, Aalborg University  
(1992) 
22 Freeman Ch. – “The Economics of Industrial Innovation” – Frances Pinter (Publishers), London (1982) 
23 Acs Z.J. and Audretsch  D.B. – “Innovation and Small Firms”, Cambridge: MIT Press  (1990) 
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έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν σημαντική και ισχυρή θέση στην αγορά και 

παράλληλα θα προσελκύσουν σημαντικούς επενδυτές ή μεγάλες επιχειρήσεις που θα 

επιζητήσουν συνεργασία μαζί τους24. 

 Λόγω της δομής και της οργάνωσης που τις χαρακτηρίζει, οι μεγάλες επιχειρήσεις 

είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσουν τις συνθήκες και να διαθέσουν τους πόρους που 

απαιτούνται, προκειμένου να δημιουργήσουν καινοτομία. Το μέγεθος της επιχείρησης 

θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη καινοτομικής δραστηριότητας. Για να 

δημιουργηθεί η απαιτούμενη δομή, θα πρέπει να δαπανηθούν σημαντικά κεφάλαια για 

υλικά (κτίρια, μηχανήματα κλπ.) και άυλα στοιχεία (ειδικευμένο Προσωπικό, έρευνα 

κλπ.). Το μεγάλο μέγεθος μιας επιχείρησης προσφέρει τα μέσα για την πραγματοποίηση 

αυτών των δαπανών. Οι περισσότερες όμως από αυτές, λόγω ακριβώς της δύναμης που 

διαθέτουν, δεν είναι πάντα πρόθυμες να προχωρήσουν σε δαπανηρές και αβέβαιες 

επενδύσεις και έτσι αφήνουν τις μικρές επιχειρήσεις να το πράξουν (σε αρχικό στάδιο) και 

στη συνέχεια τις προσεγγίζουν για συνεργασία ή εξαγορά. 

 Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος μιας καινοτομικής επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το μερίδιο των καινοτομικών προϊόντων στο συνολικό ύψος των πωλήσεών της. Η 

καινοτομία είναι περισσότερο ριψοκίνδυνη για τις μικρές και νέες επιχειρήσεις των οποίων 

η παραγωγή και οι πωλήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενες από το αποτέλεσμα της 

αρχικής τους προσπάθειας. Στην ουσία η επιβίωσή τους εξαρτάται από το αποτέλεσμα του 

εγχειρήματος, με συνέπεια να τις συνοδεύει ο χαρακτηρισμός των  ριψοκίνδυνων 

επενδύσεων και να μην μπορούν να προσελκύσουν χρηματοδότες, χωρίς αυτό να έχει να 

κάνει με την τεχνολογία τους25. 

Οι βασικές διαφορές καινοτομικών ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων, 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

• Διοίκηση: Οι ΜΜΕ χαρακτηρίζονται από έλλειψη γραφειοκρατίας, γεγονός που 

τους επιτρέπει να αντιδρούν γρήγορα και να αποκτούν το πλεονέκτημα εκμεταλλευόμενες 

κάποια νέα ευκαιρία που θα εμφανιστεί. Επίσης, είναι διατεθειμένες να αποδεχτούν πιθανό 

υψηλό ρίσκο, ενώ εμφανίζουν συνήθως μεγαλύτερη καινοτομική δραστηριότητα από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Λόγω του μικρού τους μεγέθους μπορεί να εμφανίσουν έλλειψη 

ειδικευμένων στελεχών σε θέματα διοίκησης (σχεδιασμός επιχειρηματικής στρατηγικής, 

                                                 
24 Coombs R. – «Τεχνολογικές Ευκαιρίες και Βιομηχανική Οργάνωση» στο Γιαννίτσης Αναστ. (eds), 
«Οικονομική Θεωρία και Τεχνολογία», Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σελ. 133-147 (1991)   
25 Teece D.J. – “Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing 
and public policy”, Research Policy, vol. 15, pp. 285-305. (1986) 
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καθορισμός πλάνου marketing, διαχείριση χρηματοοικονομικών θεμάτων, υλοποίηση 

διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης κλπ.). Τέλος οι ΜΜΕ μπορούν να εξειδικευτούν 

απόλυτα σε κάποιο προϊόν, να αποκτήσουν γνώση από την πράξη ή από την χρήση, καθότι 

το μέγεθος της αγοράς είναι ιδιαίτερα μικρό για επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους και δεν 

αφήνει περιθώρια για εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, δεδομένο που αποτελεί βασική 

επιδίωξη αυτών των επιχειρήσεων26.  

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις αντίθετα, εξαιτίας του μεγέθους και της κάθετης 

οργάνωσης της δομής τους, είναι περισσότερο προσκολλημένες στην προγενέστερη 

τεχνολογία, καθώς μία νέα τεχνολογία θα απαιτήσει πιθανώς την αλλαγή της υπάρχουσας 

δομής και των μέσων, αχρηστεύοντας έτσι μέρος ή το σύνολο των υπαρχόντων. Μόνο εάν 

υπάρχει έντονη η απειλή του ανταγωνισμού ή διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι τα κέρδη από τη 

νέα τεχνολογία θα υπερκεράσουν το κόστος από την απόσυρση της παλιάς, θα εμπλακούν 

στην ανάπτυξη καινοτομίας27. Συνήθως λαμβάνουν δύσκολα αποφάσεις, λόγω της 

αυξημένης γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει τη γενικότερη δομή τους η οποία είναι 

αντίθετη με την ανάληψη οποιουδήποτε κινδύνου, παρότι τις περισσότερες φορές 

διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό28 

• Προώθηση Προϊόντος (Marketing): Σε αντίθεση με τις «δυσκίνητες» μεγάλες 

επιχειρήσεις, οι  μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν 

γρήγορα, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 

αγοράς. Ωστόσο δε διαθέτουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την εισαγωγή του 

(νέου) προϊόντος τους στην Αγορά (υποστήριξη μετά την Πώληση, Δίκτυα διανομής, 

Μέσα Προώθησης κλπ.), ούτε την οργανωσιακή δομή, ούτε τα κεφάλαια που απαιτούνται 

για την υποστήριξη ενός νέου προϊόντος. Έτσι, ενώ αρκετά συχνά διαθέτουν 

ενδιαφέρουσες προτάσεις, δεν καταφέρνουν πάντα να τις κάνουν πράξη με επιτυχία. 

• Εσωτερική / Εξωτερική Επικοινωνία: Στις ΜΜΕ υπάρχουν αποδοτικά εσωτερικά 

δίκτυα επικοινωνίας που επιτρέπουν την άμεση αντίδραση σε προβλήματα που 

προκύπτουν εντός της επιχείρησης ή σε προβλήματα που σχετίζονται με το εξωτερικό της 

περιβάλλον. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αντίθετα, εμφανίζουν καλύτερα οργανωμένη δια-
                                                 
26 Rothwell R. – “Small Firms, Innovation and Industrial Change”, Small Business Economics, vol. 1, pp. 21-
38 (1989) 
27 Dosi G. – “ The Nature of the Innovative Process” in Dosi G. (eds), Technical Change and Economic 
Theory, Pinter Publ., London, pp. 221 – 238 (1998) 
28 Dodgson M. and Rothwell R.- “ Financing Early – Stage Innovation in Small Firms”, Paper presented to 
European Conference (1989) 
    Rothwell  R. – “Innovation and Firm Size: A Case for Dynamic Complementarity”, Journal of General 
Management, vol. 8, (1983)  
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επιχειρησιακή επικοινωνία, αλλά περισσότερο «δυσκίνητη» ενδο-επιχειρησιακή, εξαιτίας 

των λόγων που έχουν ήδη αναφερθεί.   

• Χρηματοδότηση: Οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν συνήθως σημαντικές 

δυσκολίες στην προσέλκυση χρηματοδότησης καθώς δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει φήμη 

και αναγνωρισιμότητα αλλά ούτε και τα υλικά στοιχεία που ζητούνται συνήθως ως 

εγγυήσεις από αρκετούς χρηματοδότες, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες στην εκτίμηση του κινδύνου που εμπεριέχουν οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις29. Επίσης, λόγω του μεγέθους τους, δεν μπορούν να κατανείμουν τον κίνδυνο 

σε ένα χαρτοφυλάκιο διαφορετικών σχεδίων, δεδομένου ότι δεν μπορούν να αναλάβουν 

πολλά. Παρόλα αυτά, συχνά αναλαμβάνουν ιδιαίτερα ριψοκίνδυνα εγχειρήματα τα οποία 

ενέχουν μεν σημαντική αβεβαιότητα, υπόσχονται όμως σημαντικά δυνητικά οφέλη. 

Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις είτε διαθέτουν, είτε μπορούν σχετικά εύκολα να 

δανειστούν κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά αλλά και να κατανείμουν τον κίνδυνο μέσα 

από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σχεδίων, εμφανιζόμενες έτσι ως λιγότερο ριψοκίνδυνες. 

Εκτός από την πιο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι μεγαλύτερου μεγέθους 

επιχειρήσεις απολαμβάνουν συνήθως και φθηνότερο κεφάλαιο30. Το μέσο 

χρηματοοικονομικό κόστος των μεγάλων καινοτομικών επιχειρήσεων είναι πολύ 

χαμηλότερο αυτού των ΜΜΕ και ιδιαίτερα των νέων, με συνέπεια οι μεγαλύτερες (σε 

ηλικία και μέγεθος) επιχειρήσεις να μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από μειωμένο 

κόστος κεφαλαίου, σε σχέση με τις νεώτερες.  

• Οικονομίες Κλίμακας: Οι μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντικό μειονέκτημα 

στη δυνατότητα εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας, δεδομένου ότι δεν μπορούν να 

αυξήσουν τον όγκο παραγωγής τους στα απαιτούμενα επίπεδα, ενώ δε διαθέτουν και 

ολοκληρωμένες γραμμές παραγωγής. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να 

μπορούν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας, καθώς λόγω της πλήρους και 

ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής τους έχουν πρόσβαση σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια 

(projects).  

• Πατέντες: Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές δυσκολίες αναφορικά με τις 

πατέντες που δημιουργούν, επειδή δε μπορούν εύκολα να προστατεύσουν τα συμφέροντά 

                                                 
29 Vitols S. – “Changes in German Finance: Introducing  more “Market” into a Bank based System”, 
Working Paper No 03-29, United Nations University, Institute for New Technologies, The Netherlands, 
December 2003 
30 Dodgson M. and Rothwell R.- “ Financing Early – Stage Innovation in Small Firms”, Paper presented to 
European Conference (1989) 
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τους, λόγω κόστους και χρόνου που απαιτούν οι διαδικασίες αυτές, σε αντίθεση με τις 

μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις 

συγκεκριμένες «ανακαλύψεις» τους και να αποκομίσουν μακροχρόνια οφέλη.  

• Κυβερνητικοί Κανόνες: Οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν το 

επίπεδο συνεχούς ενημέρωσης που απαιτείται, ούτε να ακολουθούν πολύπλοκους κανόνες 

και κανονισμούς, ενώ και το ανά μονάδα κόστος εναρμόνισης με τους κυβερνητικούς 

κανόνες είναι για αυτές υψηλότερο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, αντίθετα, διαθέτουν την 

ικανότητα να επιμερίζουν το κόστος αυτό, αναπτύσσοντας και σχετικές διαδικασίες όπου 

και όταν χρειάζεται.   

 

2.3. Προβλήματα Καινοτομικών ΜΜΕ 

 Οι παράγοντες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη 

νέων καινοτομικών ΜΜΕ, είναι οι ακόλουθοι: 

 α) Συνεχής πρόσβαση στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας, β) Κουλτούρα 

που να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, γ) Ύπαρξη Αγορών που να αποδέχονται τη 

λήψη ρίσκου, δ) Διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα στα αρχικά 

της στάδια, ε) Δυνατότητα πρόσβασης σε κέντρα που παρακολουθούν τις εξελίξεις, τόσο 

σε γνώση όσο και σε Ανθρώπινο Κεφάλαιο, στ) Διαθεσιμότητα και πρόθυμων να τις 

πιστώσουν (ιδιαίτερα στην αρχή) Προμηθευτών, ζ) Ευκολία εξεύρεσης εξειδικευμένων 

ατόμων σε θέματα Διοίκησης και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, η) Διαθεσιμότητα 

κτιριακών εγκαταστάσεων.  

 Η έλλειψη κάποιου / κάποιων από τους παράγοντες αυτούς αποτελεί πηγή 

προβλημάτων για τις εν λόγω επιχειρήσεις, τα εκ των οποίων τα πιο σημαντικά 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Τεχνολογικά: Έλλειψη χρόνου και πόρων για τη δημιουργία των απαραίτητων 

τεχνολογικών υποδομών. Αβεβαιότητα αναφορικά με την έκβαση της διαδικασίας έρευνας 

και ανάπτυξης. 

 Διοικητικά – Οργανωτικά: Προβλήματα αποτελεσματικού ελέγχου και 

σχεδιασμού, έλλειψη οργανωτικών και εμπορικών ικανοτήτων από τους καινοτόμους 

επιχειρηματίες όπως και εμπειρίας στη διαχείριση της γρήγορης ανάπτυξης. Σημαντικό 

πρόβλημα αποτελεί επίσης και το ζήτημα της προώθησης προϊόντος (Marketing). Μία 

επιχείρηση άπειρη σε θέματα Marketing και Διοίκησης, χωρίς εδραιωμένη φήμη στην 

αγορά (καθότι είναι νέα σε αυτήν…), θα αντιμετωπίσει πιθανότατα σημαντικές δυσκολίες 
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στην προώθηση του προϊόντος (ή υπηρεσίας) της και στην αποδοχή του από τους 

καταναλωτές31. Παρατηρείται επίσης πολλές φορές έλλειψη διοικητικών και 

επιχειρηματικών ικανοτήτων από τους ιδρυτές / ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων, όπως 

και έλλειψη καταρτισμένου Προσωπικού σε θέματα διαχείρισης, marketing, 

χρηματοοικονομικής διοίκησης, τεχνολογίας κλπ. Λόγω των προαναφερθέντων, οι εν 

λόγω επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε κάθε απόφαση ή αντίδραση της 

κυβέρνησης και του ανταγωνισμού αντίστοιχα και μόνο μία μικρή μειοψηφία από αυτές 

καταφέρνουν να συνεχίσουν αυτόνομες και αυτοδύναμες. 

 Πληροφόρησης: Έλλειψη πληροφόρησης αναφορικά με ομοειδείς επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς κλάδους προκειμένου να αναζητηθούν 

δυνητικές συνεργασίες. Έλλειψη πληροφόρησης επίσης για την αγορά, τη νέα τεχνολογία, 

τις πατέντες που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές, το νομικό πλαίσιο κατοχύρωσης των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και αδυναμία συγκέντρωσης πληροφόρησης 

σχετικά με δυνητικούς χρηματοδότες και επαφής μαζί τους. 

 Χρηματοοικονομικά: Έλλειψη πόρων για Έρευνα και Ανάπτυξη, έλλειψη 

πρόσβασης σε αρχικό κεφάλαιο, έλλειψη κεφαλαίων για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. 

Επίσης, αρνητικό σημείο για τις επιχειρήσεις αυτές αποτελεί το γεγονός ότι σημειώνουν 

ακανόνιστες και ασταθείς ταμειακές ροές, ενώ χαρακτηρίζονται και από μεγάλους 

επενδυτικούς κύκλους (η payback period είναι συχνά μεγαλύτερη των 5 ετών), γεγονός 

που αποθαρρύνει τις περισσότερες πηγές χρηματοδότησης. Ωστόσο, η πρόσβαση σε 

κεφάλαια αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη καινοτομίας από τις 

επιχειρήσεις αυτές. 

 

2.3.1. Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση 

Οι καινοτομικές ΜΜΕ κυριαρχούν διεθνώς με τα πλεονεκτήματα του δυναμισμού 

και της ευελιξίας να χαρακτηρίζουν τις περισσότερες από αυτές. Ωστόσο, δε φαίνεται να 

αντιμετωπίζονται ως ελκυστικό πεδίο δραστηριοποίησης για τον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα 

στην Ε.Ε.32. Τα ιδιωτικά επιχειρηματικά κεφάλαια (Venture Capital, Private Equity κλπ.) 

και πολύ περισσότερο τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, δε δείχνουν πρόθυμα να 

χρηματοδοτήσουν νέες, μικρές επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία και 

                                                 
31 Storey D.J. & Tether B.S. – “New technology-based firms in the European Union: an introduction” – 
Research Policy, vol. 26, pp. 933-946 (1998)    
32 Dodgson M. and Rothwell R.- “ Financing Early – Stage Innovation in Small Firms”, Paper presented to 
European Conference (1989) 
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βρίσκονται στο ξεκίνημα αβέβαιων σχεδίων33. Η διαθεσιμότητα και το κόστος κεφαλαίου, 

ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής του εγχειρήματος, είναι τα σημαντικότερα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι καινοτομικές ΜΜΕ στη φάση της εισαγωγής ενός νέου 

προϊόντος στην αγορά, όταν η χρηματοδότηση είναι αναγκαία προκειμένου να 

αναπτυχθούν οι άυλοι πόροι34.    

 Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε παραδοσιακούς κλάδους, μπορούν να 

παραμείνουν μικρές, δίχως σοβαρές συνέπειες. Οι γρήγορα αναπτυσσόμενες καινοτομικές 

επιχειρήσεις όμως είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν την ανάπτυξη της Αγοράς, να 

επεκτείνουν και να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους προς νέες κατευθύνσεις και να 

αναπτύξουν νέες τεχνολογικές και διαχειριστικές ικανότητες. Η έλλειψη 

χρηματοοικονομικών πόρων στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της αποτελεί για τις 

επιχειρήσεις αυτές το πιο κοινό και συνάμα σημαντικό πρόβλημα35. Η επιβίωση μίας 

επιχείρησης είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό συνάρτηση της ικανότητας της Διοίκησης να 

εξασφαλίζει πρόσβαση σε χρηματοδότηση36. 

  Στο αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής ενός καινοτομικού σχεδίου ο επιχειρηματίας 

προσπαθεί να βρει εξωτερική χρηματοδότηση στην αγορά κεφαλαίου, όμως αντιμετωπίζει 

αρκετά εμπόδια. Έχοντας ξεπεράσει ο ίδιος τα φιλοσοφικά και ιδεολογικά εμπόδια 

ανάληψης προσωπικού κινδύνου που συνεπάγεται το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης, θα 

πρέπει να περιμένει να περάσει σημαντικός χρόνος ανάμεσα στην αρχική ιδέα και την 

πραγματοποίηση των πρώτων πωλήσεων στην αγορά. Σε αυτό το πνεύμα απαιτείται ακόμη 

περισσότερος χρόνος μέχρι η νέα επιχείρηση να οργανωθεί και να λειτουργήσει ως ένας 

μηχανισμός με καθορισμένες και δυνητικά πραγματοποιήσιμες προσδοκίες. Η διάρκεια 

πλήρους ανάπτυξης του όλου εγχειρήματος εξαρτάται από τη φύση της τεχνολογίας και τις 

εξελίξεις στην Αγορά και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα δέκα έτη37. 

 Οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες ξεκινούν συνήθως το εγχείρημά τους 

συγκεντρώνοντας προσωπικά κεφάλαια, κεφάλαια της οικογένειας ή του φιλικού 
                                                 
33 Canepa A., Kaivanto K. and Stoneman P. – “The Public Provision of Sales Contingent Contracts, as a 
Policy Response to Financial Constraints to Innovation in European SME’s” , Working Paper No. 04-38, 
United Nations University, Institute for New Technologies, Netherlands, (February 2004) 
34 Guidici G. and Paleari S. – “The Provision of Finance to Innovation: A Survey Conducted among Italian 
Technology – based Small Firms”, Small Business Economics, vol. 14, pp. 37-53 (2000)  
35 Westhead P. and Storey D.J. – “Financial Constraints on the Growth of High-tech Small Firms in the 
U.K.”, Applied Financial Economics, vol. 7, pp. 197-201 (1997)  
36 Mason C.M. and Harrison R.T. “Stimulating investments by business angels in technology-based ventures: 
the potential of an independent technology appraisal service” in Oakey R.P. and During W. (eds) “New 
Technology-Based Firms in the 1990s”, vol. 5, Paul Chapman, London (1988) 
37 Prakke F. – “The Financing of Technical Innovations” in Heertje A. (eds), “Innovation Technology and 
Finance”, European Investment Bank, pp. 71-100 (1988) 
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περιβάλλοντος ή, σπανιότερα, εκμεταλλεύονται επιχορηγήσεις που είναι όμως πληρωμές 

μιας φοράς. Εάν δεν εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κεφάλαια, δεν είναι δυνατή η κάλυψη 

του υψηλού κόστους ανάπτυξης και προώθησης μιας καινοτομίας το οποίο συχνά 

υπερβαίνει το αρχικώς υπολογιζόμενο (χωρίς μάλιστα σίγουρα αποτελέσματα και 

αποδόσεις). Επιπλέον, εκτός από την εξεύρεση του αρχικού κεφαλαίου, τις περισσότερες 

φορές απαιτείται και η εξασφάλιση πρόσθετης «υπομονετικής» χρηματοδότησης για κάθε 

στάδιο του εγχειρήματος. 

 Ο καινοτομικός κύκλος περιλαμβάνει μία σύνθετη διαδικασία που ξεκινά με την 

αρχική σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία του «προϊόντος» (concept), συνεχίζει με την 

ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου, την αρχική παραγωγή και τελικά τη μαζική παραγωγή και 

διάθεσή του στην αγορά. Η χρηματοδότηση αυτής της διαδικασίας προϋποθέτει μία σειρά 

από χρηματικές «ενέσεις» και η αποτυχία στη διαδικασία επαρκούς χρηματοδότησης κάθε 

τμήματος του κύκλου μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία ολόκληρη την επιχείρηση. Η 

αρχική χρηματοδότηση δεν είναι αρκετή και πολλές φορές ισοδυναμεί με μη 

χρηματοδότηση. Εάν τα στάδια της επένδυσης δεν πραγματοποιηθούν την κατάλληλη 

χρονική στιγμή, η καινοτομική διαδικασία είναι πιθανόν να αχρηστευτεί και τελικά να 

αποτύχει.  

 Η παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης θα επιτρέψει στο νέο προϊόν ή στη 

νέα διαδικασία (και συνεπώς στην επιχείρηση) να αναπτυχθούν επιτυχώς. Για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις η χρηματοδότηση αποτελεί σχετικά μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται 

συνήθως εσωτερικά με ιεράρχηση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων. Για τις μικρότερες 

και νεότερες όμως, η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να 

εμποδίσει την εισαγωγή του προϊόντος ή της διαδικασίας στην αγορά38. 

 Η γενικότερη απροθυμία των κατόχων κεφαλαίου (ιδιωτών ή ιδρυμάτων) να 

παράσχουν κεφάλαια προέρχεται συνήθως από τον υψηλό κίνδυνο που σχετίζεται με τις 

νέες καινοτομικές ΜΜΕ. Ο κίνδυνος αποτυχίας είναι πολύ μεγαλύτερος για τις 

επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτομία και κατά συνέπεια νέες τεχνολογίες, 

συγκριτικά με τις παραδοσιακές, καθώς για τις επιχειρήσεις αυτές το τεχνολογικό άλμα 

είναι συνήθως ρευστό και τα νέα προϊόντα ενδέχεται να καταστεί ανέφικτο να παραχθούν 

ή τελικά να μην είναι εμπορεύσιμα39. Έτσι, οι υποψήφιοι χρηματοδότες αντιμετωπίζουν 

                                                 
38 Williams P. – “Financing of high – technology businesses: a report to the Paymaster General”, Report of 
the HNT – sponsored Working Group, chaired by Sir Peter Williams (1998 ) 
39 Westhead P. and Storey D.J. – “Financial Constraints on the Growth of High-tech Small Firms in the 
U.K.”, Applied Financial Economics, vol. 7, pp. 197-201  (1997) 
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σημαντικές δυσκολίες στην εκτίμηση της χρησιμοποιούμενης από τις επιχείρησης 

τεχνολογίας. Οι αβεβαιότητες αυτές σε συνδυασμό με τις συνήθως σύντομες περιόδους 

«αρχηγίας» αλλά και των μικρών χρονικά κύκλων ζωής των εν λόγω προϊόντων, 

επηρεάζουν το βαθμό επιτυχίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και μαζί την ικανότητά 

τους να συγκεντρώσουν χρηματοδότηση.  

 Όπως προκύπτει από έρευνες σε Η.Π.Α. Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και Ε.Ε.40 η 

δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση είναι πιθανόν να οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά 

αποτυχίας αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή η εξεύρεση επαρκούς χρηματοδότησης, οδηγεί 

σε μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και απόδοσης. Τα αυξημένα ποσοστά αποτυχίας 

επίσης, μπορεί να προέρχονται και από την αρχική δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων, χωρίς 

τα οποία η επιχειρηματική προσπάθεια είναι πιθανότατα καταδικασμένη σε αποτυχία ή σε 

φτωχή απόδοση. Οι ίδιες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις υψηλής 

τεχνολογίας δεν εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας σε σχέση με τις ΜΜΕ 

γενικότερα, ούτε και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας από αυτές, η δε 

απροθυμία χρηματοδότησής τους από τους δυνητικούς επενδυτές, αποδίδεται περισσότερο 

στην αδυναμία των τελευταίων να διακρίνουν - μεταξύ των επιχειρήσεων – τις δυνητικά 

πιο ελπιδοφόρες και λιγότερο στην αντίληψη του πρόσθετου επιχειρηματικού κινδύνου 

που μπορεί αυτές να εμφανίζουν. Τα αποτελέσματα όμως των παραπάνω ερευνών δεν 

απαντούν στο ερώτημα εάν το πρόβλημα για τις καινοτομικές ΜΜΕ είναι η ελλιπής 

ζήτηση ή η ελλιπής προσφορά χρηματοδότησης. Οι δύο απόψεις που υπερισχύουν 

υποστηρίζουν, αφενός ότι υπάρχουν πολλές και σημαντικές προτάσεις που δεν μπορούν να 

υλοποιηθούν, λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος από τους επενδυτές και αφετέρου ότι οι 

επενδυτές υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να ανακαλύψουν καλές και κατάλληλες για τους 

ίδιους επιχειρηματικές προτάσεις, προκειμένου να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους.  

 Ανακεφαλαιώνουμε, λοιπόν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

καινοτομικών ΜΜΕ41: 

 Πλεονεκτήματα: α) έχουν σημαντικές δυνητικές προοπτικές ανάπτυξης, β) 

αναπτύσσονται ταχύτατα, γ) έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, δ) διαθέτουν Προσωπικό 

υψηλής ποιότητας, ε) προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές του περιβάλλοντός τους, στ) 

                                                 
40 Moore B. – “Financial constraints to the growth and development of small high-technology firms”, in 
Hughes A. and Storey D.J. (eds): “Finance and the small firm”, Routledge, London (1994)  
    Bates T. – “Entrepreneur’s human capital inputs and small business longevity”, Review of Economics and 
Statistics, vol. 72 (1990) 
41 LIFT – “Financing Innovation, A Guide”, Innovation and participation of SMEs’ programme, European 
Commissions Fifth Research Framework Programme, Luxembourg (1998)  
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διαχέουν «τεχνολογία», ζ) εάν επιτύχουν, εμφανίζουν πολύ υψηλούς ρυθμούς απόδοσης, 

η) συμβάλλουν στην επιτυχία των μεγάλων επιχειρήσεων (παρέχοντας ειδικευμένο 

Προσωπικό, τεχνογνωσία κλπ), θ) συμβάλλουν ιδιαίτερα στην απασχόληση, ι) 

δημιουργούν τις αυριανές μεγάλες επιχειρήσεις (εάν επιτύχουν και μεγεθυνθούν). 

 Μειονεκτήματα: α) είναι ευάλωτες σε έλλειψη κεφαλαίων, β) εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από την ίδια συμμετοχή, γ) εμφανίζουν ακανόνιστες και ασταθείς ταμειακές 

ροές, δ) διαθέτουν περιορισμένους πόρους για Έρευνα και Ανάπτυξη, ε) δυσκολεύονται 

(λόγω μικρού μεγέθους και απειρίας...) στη διαχείριση της γρήγορης ανάπτυξης, στ) 

εμφανίζουν μεγάλους επενδυτικούς κύκλους, ζ) στηρίζονται συνήθως σε ένα προϊόν, η) 

είναι ευάλωτες σε κυβερνητικές ρυθμίσεις και πολιτικές, θ) μικρή μόνο μειοψηφία 

κατορθώνει να παραμείνει αυτόνομη στην Αγορά σε μακροχρόνια βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

3.1. Εισαγωγή  

 Κάθε ορισμός της καινοτομίας εμπεριέχει τις έννοιες του τεχνικού νεωτερισμού 

και της χρησιμότητας. Κάθε απόφαση της επιχείρησης αναφορικά με την καινοτομία 

πρέπει να βασίζεται σε έναν συνδυασμό τεχνικής εφικτότητας και οικονομικής ζήτησης. 

Αλλά για να μπορέσει να επιτύχει το συγκεκριμένο συνδυασμό, η επιχείρηση θα πρέπει να 

εξασφαλίσει και μία τρίτη προϋπόθεση, αυτή της χρηματοδότησης, μικρής και 

βραχυχρόνιας τις περισσότερες φορές, ωστόσο πολύ ουσιώδους και με συνακόλουθο 

υψηλό δείκτη αβεβαιότητας42. 

 Η παροχή χρηματοδότησης αποτελεί ένα επιτυχές συμπλήρωμα της διαδικασίας 

έρευνας και ανάπτυξης η οποία θα επιτρέψει σε νέα προϊόντα και διαδικασίες να 

αναπτυχθούν, πέρα από την αρχική φάση της σύλληψης της ιδέας, οδηγώντας την 

επιχείρηση στην ανάπτυξη και στην επιτυχία. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται επενδυτικά 

κεφάλαια προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να καινοτομήσουν δημιουργώντας νέα 

προϊόντα που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό. 

 Τα απαιτούμενα κεφάλαια αναζητούνται από τους υπεύθυνους της επιχείρησης 

μεταξύ διαφορετικών κάθε φορά πηγών. Οι πηγές κεφαλαίου από τις οποίες εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό, αλλά και καθορίζεται τελικά η βιωσιμότητα της επιχείρησης μπορούν να 

διακριθούν σε εσωτερικές (πηγές κεφαλαίου εντός της επιχείρησης) και εξωτερικές (πηγές 

εκτός της επιχείρησης)43. Για τις μεγάλες και παλαιές επιχειρήσεις η χρηματοδότηση ενός 

καινοτομικού σχεδίου αντιμετωπίζεται συνήθως εσωτερικά με χρήση ήδη υπαρχόντων 

πόρων, ενώ, ακόμη και εάν χρειαστεί να προσφύγουν σε εξωτερική χρηματοδότηση, 

διαθέτουν τα απαραίτητα υλικά στοιχεία που θα τη διασφαλίσουν. Για τις νέες ΜΜΕ 

όμως, η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να καθυστερήσει ή ακόμη και να αποτρέψει την 

εισαγωγή του προϊόντος (ή της διαδικασίας) στην Αγορά. 

 Η ανάπτυξη των καινοτομικών ΜΜΕ που εστιάζονται στην τεχνολογία συντελείται 

σε διαδοχικά στάδια, σε καθένα εκ των οποίων οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν 

διαφορετικές χρηματοοικονομικές ανάγκες. Καθώς μία τέτοια επιχείρηση περνάει από το 

                                                 
42 Prakke F. – “The Financing of Technical Innovations” in Heertje A. (eds), “Innovation Technology and 
Finance”, European Investment Bank, pp. 71-100 (1988) 
43 Binks M. and Ennew C. – “Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business and 
Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996)   



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 44

ένα στάδιο στο άλλο, οι απαιτήσεις της  σε χρηματοδότηση και αντίστοιχα οι δυσκολίες 

πρόσβασης σε αυτήν μεταβάλλονται. 

 Οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη συγκέντρωση 

κεφαλαίων, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια εξέλιξης ενός σχεδίου, όπου η αβεβαιότητα και η 

μη παροχή επαρκούς πληροφόρησης από την επιχείρηση προς το χρηματοδότη (και 

αντίστροφα) είναι μεγάλες, καθώς, σε σύγκριση με τους συμβατικούς αντιπάλους τους, οι 

εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος ανάπτυξης και εξέλιξης του 

προϊόντος τους, αφού για να φτάσει αυτό στην Αγορά χρειάζεται συνήθως πολλαπλάσια 

δαπάνη από την αρχικώς υπολογιζόμενη.    

 Η μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο συνεπάγεται βαθμιαίες βελτιώσεις 

στις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, τόσο ως προς το ύψος και τη μορφή του 

απαιτούμενου κεφαλαίου, όσο και στο επίπεδο κινδύνου και αβεβαιότητας που εμπεριέχει 

το project. Ανάλογα με την ένταση των παραγόντων αυτών, προσελκύονται και 

διαφορετικοί τύποι επενδυτών στις εν λόγω επιχειρήσεις. Συνακόλουθα κάθε στάδιο 

ανάπτυξης ενός καινοτομικού σχεδίου απαιτεί διαφορετική μορφή χρηματοδότησης.   

 

3.2. Καινοτομία και Χρηματοοικονομική Οργάνωση 

 Οι απαιτήσεις της καινοτομικής διαδικασίας για χρηματοδότηση 

συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης οι οποίες απαιτούν τη θυσία 

σημαντικών πόρων στο παρόν ή στο άμεσο μέλλον. Οι ανάγκες για χρηματοδότηση 

διακρίνονται σε δαπάνες για: 

1. Φυσικό Κεφάλαιο 

2. Έρευνα και Ανάπτυξη  

3. Εκπαίδευση 

4. Παραγωγή (αντιμετώπιση προβλημάτων πριν και μετά τη δημιουργία του 

προϊόντος) 

5. Marketing (έρευνα αγοράς, έξοδα διαφήμισης & προώθησης, οργάνωση 

δικτύων διανομής & υπηρεσιών μετά την πώληση, τιμολογιακή πολιτική κλπ.) 

6. Περίοδος μηδενικών εσόδων. Το νέο προϊόν χρειάζεται ένα διάστημα 

τουλάχιστον 6-9 μηνών, μέχρι να δημιουργήσει ροή εσόδων προς την επιχείρηση. 

Η δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία χρηματοδότησης καινοτομίας. Ως χρηματοοικονομικό σύστημα ορίζουμε το 

δίκτυο των ιδρυμάτων και οργανισμών που συνδέουν τους κατόχους κεφαλαίων με αυτό 
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που μπορεί να τους προσδώσει αξία. Οι λειτουργίες που επιτελεί το χρηματοοικονομικό 

σύστημα διακρίνονται σε αυτές της αγοράς κεφαλαίων και σε αυτές του επιχειρηματικού 

ελέγχου, μέσω των οποίων επηρεάζεται και η καινοτομική διαδικασία. 

Ένα χρηματοοικονομικό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην 

καινοτομία με τους παρακάτω τέσσερεις τρόπους. Οι δύο πρώτοι είναι σχετικοί με την 

αγορά κεφαλαίου και οι δύο επόμενοι με τον επιχειρηματικό έλεγχο.  

1. Καθορίζοντας υψηλά επιτόκια τα Τραπεζικά Ιδρύματα αυξάνουν σημαντικά το 

κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις, αποθαρρύνοντας τελικά την προσπάθεια των νέων 

και μικρότερων εξ αυτών για εξεύρεση χρηματοδότησης των σχεδίων τους, ιδιαίτερα όταν 

τα τελευταία είναι αρκούντως καινοτομικά και ως εκ τούτου απαιτούν σημαντικά 

κεφάλαια, χωρίς από την άλλη πλευρά να προσφέρουν βέβαιες αποδόσεις.  

2. Ορίζοντας το επίπεδο του κόστους κεφαλαίου για την καινοτομία, υψηλότερα 

από το γενικό επίπεδο των επιτοκίων. Η συγκεκριμένη διάκριση γίνεται συνήθως σε βάρος 

των μικρών επιχειρήσεων οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα κεφάλαια των 

Τραπεζών, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εμφανή αδυναμία εκτίμησης της 

προοπτικής επιτυχίας του project ή της επιβίωσης της επιχείρησης στο μέλλον, ενώ 

επιπλέον δεν υπάρχουν από πλευράς των ΜΜΕ διαθέσιμες εγγυήσεις που θα 

εξασφαλίσουν τα δάνεια που χορήγησαν. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να το 

αντιμετωπίσουν και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είτε από τις Τράπεζες, είτε από την 

χρηματαγορά, όταν η εμπιστοσύνη προς αυτές παραμένει χαμηλή.   

3.  Συντελώντας στη διαμόρφωση συγκεκριμένης νοοτροπίας. Οι 

χρηματοοικονομικοί παράγοντες αξιολόγησης της επιχείρησης ή της απόδοσης του 

management, δίνουν έμφαση στους δείκτες παρούσης ή προηγούμενης κερδοφορίας της 

επιχείρησης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη μακροχρόνια προοπτική της. Αυτό 

συμβαίνει είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης, είτε λόγω της ανικανότητας τους να 

αποτιμήσουν σωστά τις υπάρχουσες ενδείξεις. Κάποιες φορές επίσης, οι managers 

επιδεικνύουν ιδιαίτερη «ευαισθησία»  στις απόψεις των ιδιοκτητών-επιχειρηματιών, 

προκεμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο απώλειας του ελέγχου της επιχείρησης που 

διοικούν, επειδή απώλεσαν την εύννοια του ιδιοκτήτη της.     

4.  Δικαιολογώντας την έλλειψη ικανότητας ή την απροθυμία των managers να 

υπερκεράσουν την αντίσταση στην αλλαγή η οποία θα ήταν προς όφελος των μετόχων. 

 Αντίθετα, το χρηματοοικονομικό σύστημα μπορεί να προάγει την καινοτομία με 

τον ορισμό χαμηλών ή ειδικών - προνομιακών για καινοτομικές επιχειρήσεις - επιτοκίων 
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δανεισμού, αξιολογώντας σε μακροχρόνιο ορίζοντα τα επιχειρηματικά σχέδια που 

εμπεριέχουν καινοτομία, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη δράση των managers που έχουν 

έφεση σ’ αυτήν. 

 Οι κύριες λειτουργίες του χρηματοοικονομικού κλάδου στο Οικονομικό Σύστημα 

είναι:  

 α) να προσφέρει προϊόντα αποταμίευσης και επένδυσης 

 β) να κατανέμει τους πόρους και 

 γ) να παρέχει μηχανισμούς πληρωμών, συναλλαγών, διευθετήσεων κλπ44  

 Οι λειτουργίες αυτές λαμβάνουν χώρα με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά, 

ανάλογα με τον τύπο οργάνωσης του Οικονομικού Συστήματος. Τα Οικονομικά 

Συστήματα στις αναπτυγμένες χώρες (και στο σύνολο των Ευρωπαικών), μπορούν να 

ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Αυτά που βασίζονται στον Τραπεζικό τομέα (Bank or 

Credit based) και αυτά που βασίζονται στην Αγορά (market-based).  

 

3.2.1. Σύστημα προσανατολισμένο στην Αγορά (capital market oriented system) 

 Σε αυτού του τύπου την οργάνωση του Οικονομικού Συστήματος ένα μεγάλο 

μέρος του μετασχηματισμού των αποταμιεύσεων σε επενδύσεις λαμβάνει χώρα στην 

ανταγωνιστική αγορά κεφαλαίου, ενώ η διαφοροποίηση των τιμών αναφορικά με το 

κόστος κεφαλαίου αποτελεί σημαντικό μηχανισμό κατανομής των πόρων. Τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα (και οι μεσάζοντες) είναι πλήρως εξειδικευμένα αλλά 

πολυάριθμα, ενώ, συνακόλουθα, οι τιμές καθορίζονται από τις δυνάμεις της Αγοράς. Οι 

επιχειρήσεις προμηθεύονται μακροχρόνια συμμετοχική χρηματοδότηση από την 

αναπτυγμένη αγορά κεφαλαίου τη στιγμή που οι Τράπεζες παρέχουν βραχυχρόνιες 

πιστώσεις ή διασυνδέουν τις επιχειρήσεις με πηγές δυνητικών κεφαλαίων. Η επίδραση του 

δανειστή στο δανειζόμενο είναι περισσότερο ανώνυμη, καθώς η ύπαρξη αναπτυγμένης 

δεύτερης (παράλληλης) αγοράς επιτρέπει στον επενδυτή να αγοράσει και να πωλήσει 

μερίδια (μετοχές), χωρίς αυτό να προυποθέτει στενή και μακροχρόνια σχέση με το 

δανειζόμενο45. 

 Τα συστήματα που βασίζονται στην Αγορά με εξωτερικό κυρίως έλεγχο και ενεργή 

ανάμειξη των χρηματοδοτών στην επιχείρηση εμφανίζονται καταλληλότερα για 

                                                 
44 Panopoulou M. – “Technological and Structural Change in the European Banking Industry”, Working 
Paper No 02-13, United Nations University, Institute for New Technologies, The Netherlands (2001) 
45 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, Aalborg University 
(1992)  
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πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών στρατηγικής, αλλά χωρίς καμία δέσμευση για τους 

χρηματοδότες η οποία θα αποτρέπει την εκδήλωση συγκεκριμένων συμπεριφορών σε 

βραχυχρόνιο ορίζοντα, με ρευστοποιήσεις επενδύσεων και αποχωρήσεις από τη 

συμμετοχή, εάν κριθεί ότι αυτή δεν τους ικανοποιεί πλέον46. 

 Το Χρηματιστήριο αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησης, ενώ λειτουργεί και 

σα μέσο για την απόκτηση επιχειρηματικού ελέγχου. Οι Τράπεζες χρησιμοποιούνται σα 

βασική πηγή κεφαλαίου κινδύνου και το κάθε δάνειο διασφαλίζεται με εγγυήσεις από την 

επιχείρηση. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι σταθεροποιητικός ελέγχοντας μεγέθη όπως η 

προσφορά χρήματος, ο πληθωρισμός κλπ., χωρίς να συμμετέχει ενεργά στην κατανομή 

των κεφαλαίων. Παραδείγματα χωρών με τέτοια οργάνωση του Οικονομικού Συστήματος 

είναι οι Η.Π.Α. και η Μ. Βρετανία. 

 

3.2.2. Σύστημα που βασίζεται στις Πιστώσεις (credit based) 

 Στα οικονομικά συστήματα αυτού του τύπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις 

Τράπεζες σαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι στενές 

και ο δανεισμός θεωρείται μέρος μίας μακρόχρονης συνεργασίας στην οποία η επιχείρηση 

έχει υποχρέωση να πληροφορεί πλήρως την Τράπεζα για τη θέση και τις προοπτικές της, 

ενώ και η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να στηρίζει την επιχείρηση σε δύσκολες γι’ αυτήν 

περιόδους.  Συστήματα που βασίζονται στις Τράπεζες έχουν κατά κύριο λόγο οι 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης όπως και αυτές της ανατολικής Ασίας. Η υπερίσχυση 

του συστήματος αυτού έγκειται σε μεγάλο βαθμό στο ρόλο της συμμετοχής. Οι 

επιχειρηματίες έχουν την τάση να θέλουν να κρατήσουν τον έλεγχο των επιχειρήσεών 

τους, γι’ αυτό και προτιμούν τις Τράπεζες ως κύρια πηγή χρηματοδότησης στις οποίες δεν 

είναι υποχρεωμένοι να εκχωρήσουν μερίδιο ή άλλα δικαιώματα επί των επιχειρήσεών 

τους. Το σύστημα αυτό είναι περισσότερο κατάλληλο για τη δημιουργία σταθερής και 

μακροχρόνιας ανάπτυξης μέσα από την εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης, προκειμένου 

να πραγματοποιηθούν επενδύσεις εστιασμένες στις ανάγκες της επιχείρησης. Από την 

άλλη πλευρά αυτό μπορεί να αυξήσει τη μονοπωλιακή δύναμη της Τράπεζας, κυρίως σε 

θέματα πληροφόρησής της για την επιχείρηση.  

                                                 
46 Canepa A., Kaivanto K. and Stoneman P. – “The Public Provision of Sales Contingent Contracts, as a 
Policy Response to Financial Constraints to Innovation in European SME’s” , Working Paper No. 04-38, 
United Nations University, Institute for New Technologies, Netherlands, (February 2004) 
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 Τα οικονομικά συστήματα αυτού του τύπου, διακρίνονται σε δύο επιμέρους 

κατηγορίες: 

 

 Α) Συστήματα βασιζόμενα στις πιστώσεις, επηρεαζόμενα από το Κράτος  

    (credit based system influenced by Government)  

 Στο σύστημα αυτό το Δημόσιο παίζει κυρίαρχο ρόλο, κυρίως μέσα από την 

ιδιοκτησία κάποιων Τραπεζών, την άμεση κατοχή αρκετών βιομηχανικών επιχειρήσεων 

αλλά και γενικότερα μέσα από τον έλεγχο της Αγοράς και των Χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων, με την εφαρμογή περιορισμών και κανόνων. Το συγκεκριμένο 

χρηματοοικονομικό σύστημα δεν είναι ιδιαίτερα σταθερό, καθώς επιβάλλεται εν μέρει από 

την Κυβέρνηση μέσω των παραπάνω κανονισμών και πρέπει να γίνει αποδεκτό από την 

αγορά. Μακροχρόνια κεφάλαια παρέχονται κατά κύριο λόγο από την αγορά δανείων, ενώ 

βασικά θέματα όπως: επιτόκια, πιστωτικά όρια, επιχορηγήσεις κλπ. ελέγχονται από το 

κράτος, το οποίο επηρεάζει τη ροή κεφαλαίων προς συγκεκριμένους τομείς 

δραστηριότητας. Αν κάτι πάει στραβά, οι δανειστές παραμένουν με τους δανειζόμενους 

και προσπαθούν να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, 

συμμετέχοντας στο management, επιβάλλοντας περιορισμούς κλπ. Ο ρόλος της αγοράς 

κεφαλαίου είναι περιορισμένος και δεν πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες μεριδίων 

(μετοχών) με μεγάλη συχνότητα. Τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά συστήματα 

κάνουν διακρίσεις έναντι της καινοτομίας, κυρίως επειδή δεν είναι ευδιάκριτα σε αυτά τα 

συστατικά της στοιχεία.   

 Τέτοια συστήματα συναντάμε στις νότιες χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία) όπου παρά τη γενικότερη απελευθέρωση τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική 

και βιομηχανική ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνητικές επιλογές. 

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και η χώρα μας, αφού μέχρι πρόσφατα οι Τράπεζες ήταν 

ο απόλυτος κυρίαρχος στην Αγορά, με ιδιαίτερα έντονη κρατική παρουσία, ενώ παρά την 

απελευθέρωση που σημειώνεται σταδιακά και τον περιορισμό του κράτους, το τελευταίο 

εξακολουθεί να διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στη χάραξη της κυβερνητικής 

πολιτικής και σε μικρότερο βαθμό της χρηματοοικονομικής πολιτικής, με θέσπιση 

ρυθμιστικών κανόνων για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. 

 

  Β) Σύστημα βασιζόμενο στις πιστώσεις, με κυριαρχία των ιδιωτικών 

χρηματοοικονομικών  ιδρυμάτων (credit based institutional system)  
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 Το σύστημα αυτό διαφέρει από το προηγούμενο στο ότι τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές κόστους κεφαλαίου, ενώ το κράτος δεν 

παρεμβαίνει και ασχολείται μόνο με τη θέσπιση γενικότερων κανόνων λειτουργίας της 

Αγοράς. Το Χρηματιστήριο έχει περιορισμένη σημασία και η πρόσβαση σε κεφάλαια και 

μερίδια δεν είναι εύκολη για τις επιχειρήσεις. Το σύστημα αυτό συναντάται κυρίως στις 

χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης (με κυριότερη τη Γερμανία) και στις χώρες της 

Ανατολικής Ασίας (Ιαπωνία, Κορέα, Ταιβάν κλπ.) ενώ και η χώρα μας κινείται από την 

προηγούμενη προς αυτή τη μορφή χρηματοοικονομικής οργάνωσης με τη διαδοχική 

κατάργηση των κρατικών περιορισμών και παρεμβάσεων. 

 Οι πιθανότητες για απόκτηση δανείου μέσω των Τραπεζών είναι περισσότερες στα 

δύο συστήματα που βασίζονται στις Πιστώσεις και για το λόγο αυτό η 

αυτοχρηματοδότηση (εάν είναι δυνατή) δε χρησιμοποιείται το ίδιο συχνά, όπως στο 

σύστημα που βασίζεται στην Αγορά, ενώ και τα δάνεια είναι περισσότερα σε σχέση με τη 

συμμετοχή, η οποία θεωρείται ως μορφή εξωτερικής χρηματοδότησης. Η μεγαλύτερη 

αναλογία δανείων προς συμμετοχές, αναβαθμίζει τη συνεισφορά των δανειστών 

(Τραπεζών) και επιτρέπει την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων ανάμεσα σε Τράπεζες και 

Επιχειρήσεις. 

Ανακεφαλαιώνοντας, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών 

συστημάτων, θα λέγαμε ότι η παροχή χρηματοδότησης από Τραπεζικά ιδρύματα, αποτελεί 

τη διαμεσολάβηση ανάμεσα στο έλλειμμα και το πλεόνασμα των οικονομικών Μονάδων, 

ενώ η χρηματοδότηση από την Αγορά, τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε δανειστή και 

δανειζόμενο. Η Τραπεζική χρηματοδότηση συνδέεται με τα δάνεια και η χρηματοδότηση 

από την Αγορά με τη συμμετοχή. Σημαντικές διαφορές υπάρχουν επίσης και ανάμεσα στις 

χώρες στις οποίες ισχύουν τα παραπάνω συστήματα, εξαιτίας των διαφορετικών 

κανονισμών, κουλτούρας, παράδοσης κλπ.47  

Γενικότερα, το σύστημα της Αγοράς εμφανίζεται περισσότερο ευνοϊκό απέναντι 

στην καινοτομική δραστηριότητα (αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς 

περιορισμούς), σε σχέση με το σύστημα που βασίζεται στις Τράπεζες48. Για παράδειγμα, 

σε περιπτώσεις καινούργιων προϊόντων τα οποία βασίζονται σε υψηλή τεχνολογία, το 

πρώτο θεωρείται προτιμότερο (π.χ. στον τομέα των Η/Υ, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 
                                                 
47 Scholtens B. – “Bank and Market-Oriented Financial Systems: Fact or Fiction?”, BNL Quarterly Review, 
no. 202,  p.320 (1997) 
48 Canepa A., Kaivanto K. and Stoneman P. – “The Public Provision of Sales Contingent Contracts, as a 
Policy Response to Financial Constraints to Innovation in European SME’s” , Working Paper No. 04-38, 
United Nations University, Institute for New Technologies, Netherlands, (February 2004) 
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έχει κατευθυνθεί προς το Χρηματιστήριο), καθώς οι Τράπεζες δεν έχουν προλάβει να 

δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με τις επιχειρήσεις αυτές, αλλά ούτε και οι τελευταίες 

έχουν προλάβει να δημιουργήσουν φήμη στην Αγορά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται 

από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα σαν projects ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου. Οι 

προαναφερθέντες τύποι χρηματοοικονομικής οργάνωσης (Αγορά – Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα) συνυπάρχουν σε κάθε χώρα και συχνά αποτελούν και τα δύο πηγές 

χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες (και τη χώρα 

μας) να υιοθετούν σε μεγάλο ποσοστό το οικονομικό σύστημα που στηρίζεται στα 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα – μεσάζοντες (Τράπεζες).  

Στη μελέτη της χρηματοδότησης της καινοτομικής διαδικασίας έχουμε να κάνουμε 

- κατά κύριο λόγο - με κεφάλαια κινδύνου (risk capital).  Ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα 

αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας λήψης απόφασης για παροχή 

κεφαλαίου και κάθε πηγή χρηματοδότησης και τύπος οικονομικού συστήματος τα 

αντιμετωπίζει διαφορετικά. Στην περίπτωση των Τραπεζών για παράδειγμα, κάθε τι 

αβέβαιο θεωρείται συνήθως απειλή και όχι ευκαιρία, καθώς αυτό που προέχει είναι η 

διατήρηση της σταθερότητας. Για το σύστημα της Αγοράς όμως, όπου υπάρχει 

μεγαλύτερη αυτονομία και πιεστικότερη αναζήτηση κερδών, η αβεβαιότητα εκλαμβάνεται 

κατά κύριο λόγο ως ευκαιρία και όχι ως απειλή.  

Ανάλογα με τον τύπο του οικονομικού συστήματος χρηματοδοτούνται και οι 

επενδύσεις των επιχειρήσεων. Τα συστήματα που βασίζονται περισσότερο στις Τράπεζες 

διευκολύνουν την κινητικότητα των πόρων, την επίβλεψη των managers των 

επιχειρήσεων, και τη διαχείριση του κινδύνου, ώστε να αναγνωρίζονται τα καλά projects. 

Τα συστήματα που βασίζονται στην Αγορά συνήθως διευκολύνουν τη διαφοροποίηση και 

την προσαρμογή των μηχανισμών διαχείρισης του κινδύνου ανάλογα με την περίπτωση. 

Το συγκεκριμένο σύστημα ενθαρρύνει την άμεση αποκάλυψη πληροφοριών προς τους 

υπόλοιπους οικονομικούς παράγοντες στην Αγορά, δυσκολεύοντας έτσι την κατοχύρωση 

και ιδιοποίηση των καινοτομικών σχεδίων και των ωφελειών που προκύπτουν από αυτά.  

Ως τελική διαπίστωση θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι είναι απαραίτητη 

μία νέα προσέγγιση της χρηματοδότησης καινοτομικών σχεδίων, η οποία θα εστιάζεται σε 

δύο βασικά σημεία: στην ανάγκη μεγαλύτερης προσφοράς κεφαλαίου κινδύνου, 

προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας και στην 

αναγνώριση της ελλιπούς πληροφόρησης ως ένα από τα σημαντικότερα αίτια της 

μειωμένης παροχής πόρων προς την ανάπτυξη καινοτομίας. Η αναγνώριση του 
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φαινομένου της ελλιπούς πληροφόρησης είναι απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν 

μηχανισμοί αντιμετώπισής του όπως και της συνεπαγόμενης από αυτό αβεβαιότητας49.     

 

3.3. Καινοτομία και Πηγές Χρηματοδότησης  

 

3.3.1 Εσωτερική Χρηματοδότηση   

 Αυτή η μορφή χρηματοδότησης προέρχεται συνήθως από κεφάλαια του ιδιοκτήτη 

– manager ή των διευθυντών της Εταιρείας ή από παρακράτηση μέρους των κερδών από 

τις Πωλήσεις της. Η εσωτερική χρηματοδότηση αποτελεί σημαντική πηγή κεφαλαίων για 

την επιχείρηση (ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια εξέλιξης ενός καινοτομικού σχεδίου), πιο 

εύκολα προσβάσιμη, ισότιμη του Τραπεζικού δανεισμού, με διαθεσιμότητα που διαφέρει 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του επιχειρηματία – 

ιδιοκτήτη. Η εσωτερική χρηματοδότηση - σε σχέση με την εξωτερική - έχει μικρότερο 

κόστος για την επιχείρηση, καθώς δεν υπάρχει κόστος διαμεσολάβησης, γεγονός που 

επιδρά θετικά στη χρηματοδότηση των επενδύσεών της50.  

 Η πηγή αυτή όμως δεν είναι διαθέσιμη στις περισσότερες καινοτομικές ΜΜΕ, 

παρά μόνο στο αρχικό στάδιο, επειδή δεν υπάρχουν σημαντικά δημιουργημένα κέρδη και 

συνεπώς εσωτερικά κεφάλαια, ενώ και όταν υπάρξουν σε μεταγενέστερο στάδιο, οι 

συνεχείς  νέες ανάγκες είναι πολλές και δεν υπερκαλύπτονται51. Οι πηγές εσωτερικής 

χρηματοδότησης (εκτός από την κατακράτηση κερδών από τις Πωλήσεις) είναι, σύμφωνα 

με την ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καινοτομία, οι ακόλουθες:  

 

3.3.1.1. Ιδρυτές και Επιχειρηματίες  

 Πρόκειται για άτομα που αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση 

την οποία είτε διευθύνουν προσωπικά (επιχειρηματίες), είτε την έχουν αναθέσει σε 

κάποιον άλλο (ιδρυτές). Έχουν συνήθως δαπανήσει από την αρχή το σύνολο της 

χρηματοδότησης το οποίο μπορούσαν να συγκεντρώσουν, καθώς επίσης και μη 

χρηματικές συνεισφορές, όπως μικρή ή καθόλου προσωπική αμοιβή, εργασία στο σπίτι, 

αποφυγή ενοικίου, παραχώρηση οικοπέδου, κτιρίου κλπ. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η 

                                                 
49 Panopoulou M. – “Technological and Structural Change in the European Banking Industry”, Working 
Paper No 02-13, p. 8-9, United Nations University, Institute for New Technologies, The Netherlands (2001) 
50 Panopoulou M. – “Technological and Structural Change in the European Banking Industry”, Working 
Paper No 02-13, p. 8, United Nations University, Institute for New Technologies, The Netherlands (2001) 
51 Binks M. and Ennew C. – “ Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business 
and Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996)    
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μείωση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των εξόδων. Πρόκειται για μία «δεξαμενή» 

κεφαλαίων που χρησιμοποιείται συνήθως πριν από όλες τις άλλες πηγές χρηματοδότησης 

και εξαντλείται επίσης πρώτη. Οι δυνητικοί επενδυτές, αναμένουν συνήθως τη σημαντική 

συνεισφορά του ιδρυτή και ιδιοκτήτη η οποία εκλαμβάνεται ως προσωπική δέσμευσή του 

στο project.  

 

3.3.1.2. Φίλοι και Οικογένεια  

 Κεφάλαια μπορούν να αντληθούν και από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. 

Αποτελούν όμως περισσότερο «χείρα βοηθείας», παρά κάποιου είδους σοβαρή επένδυση, 

γιατί δεν αποτελούν σοβαρή δυνατότητα ή χρήσιμη διασύνδεση για την επιτυχή πορεία 

των σχεδίων της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας δε θα πρέπει να βασίζεται σε αυτήν την 

πηγή κεφαλαίων για την εξέλιξη ενός σχεδίου, καθώς είναι μικρής δυναμικότητας και 

σύντομης χρονικής διάρκειας, ενώ εξαντλείται ήδη στα πολύ πρώιμα στάδια ανάπτυξης 

του εγχειρήματος.     

 

3.3.2. Εξωτερική Χρηματοδότηση   

Όταν η εσωτερική χρηματοδότηση κρίνεται ανεπαρκής για να καλύψει τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης για κεφάλαια, τότε αυτή θα πρέπει να στραφεί σε εξωτερικές 

πηγές κεφαλαίων για την απόκτηση των απαιτούμενων πόρων. Η εξωτερική 

χρηματοδότηση μπορεί να διαχωριστεί σε συμμετοχική (τυπική και άτυπη) και μη 

συμμετοχική. Ο πρώτος τύπος χρηματοδότησης προϋποθέτει την απώλεια μέρους ή και 

του συνόλου του ελέγχου της επιχείρησης, αφού μεταβιβάζονται μερίδιά της από τους 

ιδιοκτήτες προς τους χρηματοδότες, ενώ ο δεύτερος είναι λιγότερο «οδυνηρός» από αυτήν 

την άποψη, αλλά προϋποθέτει την καταβολή εγγυήσεων από τους υποψήφιους 

δανειζόμενους και γι’ αυτό είναι πιο δύσκολο να πραγματοποιηθεί.  

 

3.3.2.1. Εξωτερική Συμμετοχική Χρηματοδότηση   

 

3.3.2.1.1. Άτυποι Επενδυτές   

 Πρόκειται για ιδιώτες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εμπλοκή τους στη 

χρηματοδότηση επενδυτικών επιχειρημάτων υψηλού κινδύνου, κυρίως μικρών 

επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης. Ο στόχος τους είναι να 

επωφεληθούν από τις υψηλές αποδόσεις που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν. Σημαντικό 
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ρόλο στην απόφασή τους παίζουν επίσης το ενδιαφέρον τους για κάποιο αντικείμενο, η 

δυνατότητά τους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε μία επιχειρηματική διαδικασία, 

ακόμη και η προσωπική ευχαρίστηση52. 

 Δραστηριοποιούνται είτε αυτόνομα είτε μαζί με άλλους επενδυτές. Ο ρόλος τους 

έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και τα τελευταία χρόνια αρχίζει να εμφανίζεται όλο 

και πιο οργανωμένα στην Ευρώπη, παρέχοντας σημαντικά κεφάλαια στις μικρές 

επιχειρήσεις. Στη χώρα μας έχουν πολύ μικρή, σχεδόν ελάχιστη, παρουσία.  

 Επενδύουν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, εστιάζοντας κυρίως σε 

επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στην έδρα τους, σε αντικείμενα που διαθέτουν κάποια 

εμπειρία, ενώ αρέσκονται στη γρήγορη λήψη αποφάσεων, χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία 

και διαδικασίες που αυξάνουν το κόστος, δίνοντας έμφαση σε παράγοντες όπως η 

ποιότητα της επιχειρηματικής ομάδας, η στρατηγική της επιχείρησης στην αγορά κλπ. 

Στην επιχείρηση στην οποία θα επενδύσουν εμπλέκονται προσωπικά στη χάραξη της 

στρατηγικής της και στην ανάπτυξη της δυνητικής Αγοράς για το προϊόν της, ελέγχοντας 

όπου μπορούν τη διαδικασία, προκειμένου να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη διαχείριση της 

αβεβαιότητας53. Προς το σκοπό αυτό συνηθίζουν να καταλαμβάνουν μία θέση στο Δ.Σ., 

συνέπεια και της προηγούμενης ιδιότητας των περισσοτέρων (πρόκειται συνήθως για 

συνταξιούχους επιχειρηματίες, πρώην διευθυντές κλπ).   

 Είναι «υπομονετικοί» επενδυτές, διατηρούν την επένδυση για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ή και χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα χωρίς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα 

για την απόκτηση του ελέγχου των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν μετά την 

ολοκλήρωση του σχεδίου. Το πλεονέκτημά τους έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουν 

ανάγκη τις αποδόσεις του εγχειρήματος, καθώς διαθέτουν σημαντική οικονομική 

επιφάνεια, επενδύουν αυτόνομα και δε χρειάζεται να δώσουν αναφορά σε άλλους για τις 

οικονομικές επιλογές τους, εμφανίζοντας έτσι μεγαλύτερη υπομονή στη χρηματοδότηση. 

Σε αντάλλαγμα κερδίζουν προσωπική ικανοποίηση και ενθουσιασμό βλέποντας την 

επιλογή τους να μετουσιώνεται σε επιτυχία, αλλά και σε χρήμα βέβαια, εάν επιτύχει το 

εγχείρημά τους.  

 Οι αποφάσεις τους λαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό με κίνητρο την ευκαιρία για 

κέρδος. Θέτουν ρυθμούς απόδοσης της τάξης του 30% για τα αρχικά στάδια και 20% για 

                                                 
52 Mason C.M. and Harrison R.T. – “Informal venture capital and the financing of small and medium-sized 
enterprises”, Small Enterprise Research: The journal of SEAANZ, pp. 35-56 (1995)  
53 OECD – “Venture Capital and Innovation”  (1996) 
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οργανωμένες και συγκροτημένες επιχειρήσεις54, ενώ για όσο διάστημα τουλάχιστον 

διαρκεί το project, αναλαμβάνουν μέρος ή το σύνολο του ελέγχου της διαδικασίας 

(ενδεχομένως και της επιχείρησης…). Γι’ αυτό και παρατηρείται απροθυμία των 

επιχειρηματιών να στραφούν σε αυτού του είδους τη χρηματοδότηση, παρά μόνο αν δεν 

μπορούν να κάνουν διαφορετικά, εφόσον δεν επιθυμούν την απώλεια ελέγχου και 

γενικότερα την ανάμειξη τρίτων σε αυτήν55. 

 Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η δυσκολία εντοπισμού των συγκεκριμένων επενδυτών 

από τις επιχειρήσεις γιατί δραστηριοποιούνται συνήθως σε τοπικό επίπεδο. Ανάλογο είναι 

και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω επενδυτές καθώς δεν είναι εύκολο να 

ανακαλύψουν από μόνοι τους «ελπιδοφόρες» επενδυτικές ευκαιρίες, ούτε και 

κατάλληλους συνεργάτες με τους οποίους θα μοιραστούν τον κίνδυνο μίας επένδυσης. 

Είναι εμφανής, λοιπόν, η ύπαρξη χάσματος ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση 

τέτοιου είδους κεφαλαίων, με τους επενδυτές να επιθυμούν να προσφέρουν κεφάλαια, 

αλλά να αδυνατούν να εντοπίσουν ευκαιρίες που να ικανοποιούν τα κριτήριά τους και από 

την άλλη τους επιχειρηματίες να αναζητούν χρηματοδότηση, αλλά να αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να την εντοπίσουν.    

 

3.3.2.1.2. Η Αγορά των Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital)    

 Από τη στιγμή που μία καινοτομική ΜΜΕ (ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξής 

της) χρειαστεί σημαντικά κεφάλαια για να προχωρήσει στα σχέδιά της, ο περισσότερο 

κατάλληλος τύπος χρηματοδότησης φαίνεται να είναι η συμμετοχική χρηματοδότηση. 

Αυτή η μορφή χρηματοδότησης παρέχει στην επιχείρηση οικονομική υποστήριξη με 

αντάλλαγμα τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή με την προοπτική το χρηματικό 

δάνειο να μετατραπεί μελλοντικά σε μερίδιο στην επιχείρηση. Το σχετικά μεγάλο ρίσκο 

που υπάρχει αντισταθμίζεται με την πιθανότητα μελλοντικών υψηλών αποδόσεων56.   

 Ο όρος Venture Capital χαρακτηρίζει έναν Οργανισμό (ή αυτόνομη μονάδα), 

προετοιμασμένο να επενδύσει μακροχρόνιο κεφάλαιο κινδύνου, για την έναρξη και 

ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως σε 

τεχνολογικούς τομείς, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, οι οποίες εμφανίζουν ισχυρή 

                                                 
54 Mason C.M. and Harrison R.T. – “Informal venture capital and the financing of small and medium-sized 
enterprises”, Small Enterprise Research: The journal of SEAANZ, pp. 35-56 (1995) 
55 Binks M. and Ennew C. – “Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business and 
Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996)   
56 Freel M.S. – “The financing of small firm product innovation within the UK”, Technovation , vol. 19, pp. 
707 – 719 (1999) 
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δυνητική ικανότητα μεγέθυνσης. Στα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ανήκουν επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου, καθαρά «παθητικής» φύσης, όπου ο επενδυτής δεν έχει καμία απολύτως 

ανάμειξη στα θέματα της επιχείρησης στην οποία επενδύει. Τα κεφάλαια επιχειρηματικού 

κινδύνου αναφέρονται δε και ως «καινοτομικό κεφάλαιο», λόγω της στενής σχέσης του 

θεσμού με την καινοτομία και ιδιαίτερα με την τεχνολογία. Η ανάπτυξή τους σε νέες 

αγορές συνδέεται συνήθως με την απροθυμία του Τραπεζικού Τομέα να στηρίξει 

χρηματοδοτικά τέτοιου είδους επιχειρηματικές πρωτοβουλίες οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από έντονη αβεβαιότητα.  

 Η χρηματοδότηση που παρέχουν στις επιχειρήσεις αφορά κεφάλαια για την ίδρυση 

και εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων με νέες ιδέες, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, δηλαδή έχουν πωλήσεις και πραγματοποιούν 

κέρδη, εταιρείες που ήδη υπάρχουν και ενδιαφέρονται να τις αγοράσουν τα στελέχη που 

εργάζονται σε αυτές και τέλος χρηματοδότηση για την εξαγορά μιας επιχείρησης. Ο ρόλος 

των χρηματοδοτών αυτών δεν είναι μόνο η παροχή κεφαλαίων για το επενδυτικό σχέδιο, 

αλλά η βέλτιστη δυνατή διαχείριση του κινδύνου ο οποίος στα πρώτα στάδια του σχεδίου 

ή της επιχείρησης είναι μεγάλος57. 

 Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το φαινόμενο της παροχής κεφαλαίου 

επιχειρηματικού κινδύνου έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, παραμένει όμως σχετικά 

μικρό σε σχέση με το σύνολο των επενδύσεων. 

 Η δραστηριοποίηση των Εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, διαφέρει 

μεταξύ των χωρών, είτε λόγω των διαφορετικών δομών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

τους, είτε λόγω του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου που επικρατεί σε κάθε μία. Είναι 

όμως σαφές ότι οι επενδύσεις αυτού του είδους έχουν την τάση να συγκεντρώνονται 

κυρίως σε επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας.  

 Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας είναι συνήθως άτομα ειδικευμένα σε θέματα 

τεχνολογίας, οι οποίοι αποκτούν μερίδιο από τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν και 

παρέχουν διοικητικές συμβουλές, βοηθούν την επιχείρηση να φτάσει σε ένα ικανό επίπεδο 

και μέγεθος που θα της επιτρέψει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και, τέλος, παρέχουν 

εγγυήσεις για την ποιότητά της στους επενδυτές που ενδιαφέρνται γι’ αυτήν, μετά την 

                                                 
57 MacMillan I. and Narasihmha P. – “Characteristics distinguishing funded from unfunded business plans 
evaluated by venture capitalists”, Strategic Management Journal, vol. 8, pp. 579-585 (1987a) 
     MacMillan I.C., Zemann L. and Subbanarasimha P.N. – “Criteria Distinguishing Successful from 
Unsuccessful Ventures in the Venture Screening Process”, Journal of Business Venturing, vol. 2, pp. 123-137 
(1987b)  
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είσοδό της στην Χρηματαγορά58. Λαμβάνουν σχετικά αργές αποφάσεις μετά από 

εξονυχιστικό έλεγχο των προτάσεων και, εκτός από οικονομική βοήθεια, προσθέτουν αξία 

στην επιχείρηση την οποία χρηματοδοτούν, με τις γνώσεις και την ενεργή ενασχόλησή 

τους με αυτήν. Δεν πρόκειται συνεπώς μόνο για «ένεση κεφαλαίου», αλλά για μία εισροή 

των απαιτούμενων ικανοτήτων προκειμένου να στηθεί μία επιχείρηση και να σχεδιαστεί η 

οργάνωση, η διοίκηση και η στρατηγική της στην Αγορά59 . 

 Αναζητούν επιχειρήσεις ικανές να δημιουργήσουν υψηλούς ρυθμούς απόδοσης που 

να διαθέτουν ένα προιόν με ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά και τα 

απαραίτητα εργαλεία και άτομα που θα στελεχώσουν τη διοίκηση και διαχείριση της 

παραγωγικής διαδικασίας. Στόχοι 50% - 60% για ξεκινήματα και 30% για δημιουργημένες 

ήδη επιχειρήσεις είναι αρκετά συνηθισμένοι για καινοτομικές επιχειρήσεις, λόγω της 

αυξημένης αβεβαιότητας, ενώ σπάνια ενδιαφέρονται για επενδύσεις μικρότερες των 

300.000 ευρώ. Μέσα από την επένδυση, προσδοκούν προοπτικές μεγέθυνσης πολύ 

μεγαλύτερες από το μέσο όρο, ώστε να δικαιολογείται ο κίνδυνος που απολαμβάνουν. 

Συνήθως εμφανίζονται γεωγραφικά συγκεντρωμένες, χρηματοδοτούν επιχειρήσεις κάτω 

των 100 ατόμων και όχι άνω των 500, η διάρκεια της επένδυσης είναι 5-7 χρόνια, ενώ οι 

αποδόσεις δεν έχουν τη μορφή μετρητών αλλά κερδών κεφαλαίου στο τέλος της 

επένδυσης. Επίσης, δε συνηθίζουν να αξιώνουν την εκροή μετρητών με πληρωμή τόκου ή 

κάποιου άλλου είδους τίμημα από μέρους της επιχείρησης πριν από την έξοδό τους από 

αυτήν (αποχωρούν μετά το πέρας της διαδικασίας ανάπτυξης του project – δηλαδή στο 

στάδιο ωριμότητας της επιχείρησης).   

 Τα ιδιαίτερα αυστηρά επενδυτικά κριτήρια και οι απαιτούμενες αποδόσεις όμως 

οδηγούν αυτού του είδους τα κεφάλαια να επενδύουν σε μικρό μόνο ποσοστό των 

επιχειρήσεων που τα προσεγγίζουν, καθώς δεν προτιμούν συνήθως τη χρηματοδότηση του 

αρχικού σταδίου ενός εγχειρήματος, αλλά αρέσκονται σε επενδύσεις σε μεταγενέστερα 

στάδια, σε δημιουργημένες ήδη επιχειρήσεις καθώς και σε εξαγορές σε κλάδους που 

εμπεριέχουν μικρότερο κίνδυνο (εμπορικές επιχειρήσεις, καταναλωτικά αγαθά κλπ.)60. 

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται συχνά έντονη απροθυμία των ιδιοκτητών μικρών 

επιχειρήσεων να στραφούν στην εξωτερική συμμετοχική χρηματοδότηση για λόγους 

                                                 
58 Rothwell R. – “Industrial Innovation: Success, Strategy, Trends”, in Dodgson M. and Rothwell R (eds), 
“The Handbook of Industrial Innovation”, Edward Elgar, pp. 33-53 (1996) 
59 OECD – “Venture Capital and Innovation”  (1996) 
    OECD – “Venture Capital in Information Technologies”, OECD, Paris (1985)  
60 Binks M. and Ennew C. – “Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business and 
Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996)   
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απώλειας ελέγχου, επιτείνοντας έτσι το χάσμα χρηματοδότησης στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης.  

 Η χρηματοδότηση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και αυτή των άτυπων 

επενδυτών, όπου συνυπάρχουν, δρουν συμπληρωματικά, με τους τελευταίους να 

επενδύουν μικρότερα ποσά σε πρώιμα στάδια ενός σχεδίου, ενώ οι πρώτοι 

δραστηριοποιούνται περισσότερο στα μεταγενέστερα στάδια61. 

 Κυριότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου:  

 

Ι. Ιδιωτικά Κεφάλαια 

 Πρόκειται για κατηγορία παραπλήσια των άτυπων επενδυτών. Περιλαμβάνει 

ιδιώτες (πολύ συχνά πρώην επιχιερηματίες), οι οποίοι έχουν σημαντικά ποσά αλλά και 

ικανότητες να ριψοκινδυνέψουν την προσωπική τους περιουσία στη διαδικασία αυτή. Στην 

κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μεγάλες, παλαιές και «ευκατάστατες» επιχειρηματικές 

οικογένειες, οι οποίες παραδοσιακά αρέσκονται στη χρηματοδότηση αρχικών σταδίων 

ανάπτυξης σε πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις. 

 

ΙΙ. Επενδυτικά Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου (Εταιρείες Venture Capital) 

 Πρόκειται για ιδιώτες η Εταιρείες που συνεργάζονται σε μία ενιαία μορφή 

εταιρείας, προκειμένου να παράσχουν επενδυτικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις. Κάθε μία από 

αυτές τις Εταιρείες διοικείται από συνεταίρους που απολαμβάνουν προμήθεια επί των 

κερδών από τη διαχείριση κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και την επένδυσή τους. 

Λειτουργούν, δηλαδή, σα μεσάζοντες μεταξύ των ιδρυμάτων που παρέχουν τα χρήματα 

και των επιχειρήσεων που ζητούν χρηματοδότηση. Οι πηγές κεφαλαίου των Εταιρειών 

αυτών είναι συνήθως (ιδιαίτερα για την Ευρώπη) χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως 

Τράπεζες, Εταιρείες ασφαλειών ή διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, ιδιώτες 

επενδυτές κλπ. 

 Ο διαχωρισμός του κατόχου κεφαλαίου από το διαχειριστή τους μπορεί να 

δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, καθώς αυτοί που αποφασίζουν τελικά δεν είναι οι 

τελευταίοι αλλά οι πρώτοι, οι οποίοι εάν είναι συντηρητικής νοοτροπίας, όπως συμβαίνει 

με τις Τράπεζες, πιέζουν τις Εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, να 

                                                 
61 Freear J., Sohl J. and Wetzel W.E. – “The informal venture capital markets: milestones passed and the 
road ahead”, Paper for the 4th Entrepreneurship Research Conference, Kansas City, Missouri (1996)   
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επενδύσουν σε πιο ασφαλείς και ώριμες επιχειρήσεις και όχι σε άλλες με πιο δελεαστικές 

αλλά αβέβαιες προτάσεις. 

 Οι Εταιρείες που διαχειρίζονται τέτοιου είδους κεφάλαια φαίνεται να είναι κάτι 

πολύ περισσότερο από απλοί προμηθευτές κεφαλαίου καθώς προσφέρουν παράλληλα 

εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν62.   

 

 III. Θυγατρικές μεγάλων Εταιρειών Venture Capital  

 Μεγάλοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι δημιουργούν θυγατρικές Εταιρείες κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου οι οποίες κατέχουν σημαντικό ποσοστό της Αγοράς, με σκοπό 

τη χρηματοδότηση νέων, πολλά υποσχόμενων επιχειρήσεων, όπως συμβαίνει και στη 

χώρα μας από πολλές μεγάλες Τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Πειραιώς κλπ.)  

 

IV. Small Business Investment Corporations (S.B.I.Cs)   

 Πρόκειται για μορφή χρηματοδότησης από Εταιρείες που μπορούν να δανείζονται 

μέχρι και το τριπλάσιο του κεφαλαίου τους, με σκοπό να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και 

την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Εφαρμόζεται αρκετά στις Η.Π.Α. και 

λιγότερο στην Ευρώπη. 

 

V. Εταιρικά Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου (Corporate Venture Capital) 

 Αποτελούν μια εναλλακτική πηγή συμμετοχικής χρηματοδότησης, από εταιρία σε 

εταιρία, είτε μέσα από την απόκτηση από μία μεγάλη συνήθως εταιρεία, μειοψηφίας των 

μετοχών μιας μικρής, μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας (άμεση 

χρηματοδότηση), είτε με την παροχή κεφαλαίων προς εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων (έμμεση 

χρηματοδότηση)63.  

 Σημασία στη συγκεκριμένου τύπου χρηματοδότηση έχει ο σκοπός για τον οποίο 

πραγματοποιείται. Για την εταιρεία επενδυτή, καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε νέες 

ιδέες και δεξιότητες, στην εκτίμηση νέων δυνητικών αγορών και στην παροχή των μέσων 

για την εκμετάλλευση δυνητικά ελκυστικών αποδόσεων από τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Ανοίγει έτσι ένα «παράθυρο» στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ ουσιαστικά 
                                                 
62 Mason C.M. and Harrison R.T. – “The role of informal and formal sources of venture capital in the 
financing of technology-based SMEs in the UK” in Oakey, R.P. (ed): New technology – based firms in the 
1990s, pp. 104-124 (1994)  
63 McNally K. – “ Sources of finance for UK venture capital funds: the role of corporate investors”, 
Entrepreneurship and Regional Development, vol. (1994)  
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διενεργούν με οικονομικό τρόπο «Έρευνα και Ανάπτυξη», υπό την έννοια ότι οι μικρές 

και πιο εξειδικευμένες επιχειρήσεις θα κάνουν καλύτερη χρήση των πόρων στη διαδικασία 

αυτή64. Η χρηματοδοτούμενη εταιρεία από την πλευρά της, αποκτά μία νέα πηγή 

κεφαλαίου κινδύνου, συμβουλές σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και 

πρόσβαση στην παραγωγή, την προώθηση (marketing) και τα δίκτυα προμηθειών και 

διανομής της μεγαλύτερης επιχείρησης – χρηματοδότη. Τέτοιες «συμμαχίες» παρέχουν τη 

δυνατότητα να συνδυαστούν οι διαφορετικές δυνάμεις των μικρότερων και μεγαλύτερων 

επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη, 

που κάτω από άλλες προϋποθέσεις δε θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πλήρως.  

 Στα δυνητικά μειονεκτήματα της εταιρικής χρηματοδότησης συγκαταλέγονται η 

πιθανότητα μερικές εταιρείες να την αντιμετωπίσουν απλά σαν μία εναλλακτική μορφή 

δαπάνης για Έρευνα και Ανάπτυξη, χωρίς διάθεση για περαιτέρω χρηματοδότηση της 

επιχείρησης, ώστε να προχωρήσει στην παραγωγή του προϊόντος που σχεδιάζει. Επίσης,  

μία μεγάλη επιχείρηση με αρκετές επενδύσεις σε μικρότερες, που βρίσκονται σε αρχικό 

στάδιο, μπορεί να αποφασίσει να εστιαστεί στην ανάπτυξη μίας μόνο εξ’ αυτών, 

αφήνοντας τις υπόλοιπες με σημαντικά προβλήματα έλλειψης κεφαλαίων για τα 

μεταγενέστερα στάδια εξέλιξης του επενδυτικού τους σχεδίου. Ελλοχεύει επίσης ο 

κίνδυνος εγκλωβισμού της μικρής επιχείρησης από τις «κατευθυντήριες υποδείξεις» της 

μεγαλύτερης. 

   

3.3.2.1.3. Δημόσια Εγγραφή 

 Πρόκειται για μία άλλου είδους συμμετοχική χρηματοδότηση. Μετά από κάποιο 

διάστημα λειτουργίας, εφόσον έχει αποκτήσει ικανό μέγεθος και κατάλληλο 

επιχειρηματικό ιστορικό, προκειμένου να πληρεί τις απαιτούμενες προυποθέσεις, μία 

επιχείρηση μπορεί να στραφεί στην χρηματαγορά. Λόγω του σημαντικού σταθερού 

κόστους εισαγωγής στο χρηματιστήριο, το συγκεκριμένο είδος χρηματοδότησης δεν 

ενδείκνυται για επιχειρήσεις που έχουν σα στόχο τη συγκέντρωση μικρού κεφαλαίου. Ο 

χρόνος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που περιορίζει την πρόσβαση σε χρηματοαγορές, 

γιατί οι τιμές των μετοχών ποικίλουν διαχρονικά, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό  

από την αίσθηση που έχουν οι επενδυτές για το συγκεκριμένο κλάδο και τις συνθήκες της 

Αγοράς γενικότερα. 

 
                                                 
64 OECD – “Venture Capital and Innovation”  (1996) 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 60

3.3.2.1.4. Εξαγορές – Συγχωνεύσεις  

 Σε κάθε στάδιο εξέλιξης, μία επιχείρηση μπορεί να αποκτηθεί από κάποια 

μεγαλύτερη (εξαγορά) ή να συγχωνευτεί με κάποια άλλη (συγχώνεση), προκειμένου εκτός 

των άλλων, να αντληθούν κεφάλαια για τα επιχειρηματικά της σχέδια και να ξεπεραστούν 

διάφορα χρηματοοικονομικά εμποδια. Αν και τις περισσότερες φορές η πώληση ή η 

προσχώρηση σε μια μεγαλύτερη επιχείρηση, είναι σε γενικές γραμμές επιθυμητή, 

εντούτοις εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η εξαγοράζουσα εταιρεία 

μπορεί να μην κατανοεί τη φύση της επιχείρησης που απέκτησε και να αντιμετωπίζει 

οργανωσιακές δυσκολίες στην προσπάθειά της να την αφομοιώσει, καθώς η μεθοδολογία 

που ακολουθεί, μπορεί να περιορίζει την ανάπτυξη ή να «στραγγαλίζει» τη 

δημιουργικότητά της εξαγορασθείσας65.  

 Συνοπτικά, τα υπέρ και τα κατά της συμμετοχικής χρηματοδότησης:  

 

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α 

Ανταποδίδεται Μετοχικό Μερίδιο (και όχι μετρητά) 

Δεν προβλέπεται καταβολή εγγύησης  

Δεν καταβάλλεται τόκος 

Προστίθεται αξία στην επιχείρηση από τους έμπειρους επιχειρηματίες 

Σημειώνονται Κέρδη Κεφαλαίου (ρευστοποιώντας την επένδυση) 

Παρέχονται χρήσιμες συμβουλές και ικανότητες 

Παρέχεται δυνατότητα μακροχρόνιας επένδυσης (και προγραμματισμού) 

Μ Ε Ι Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α 

Απώλεια ελέγχου της επιχείρησης (συνήθως 25%-50%) 

Παροχή θέσης στο Δ.Σ. της επιχείρησης για τον επενδυτή 

Ισχυρή χρηματοοικονομική πειθαρχία (μηνιαία αναφορά λογαριασμών κλπ.) 

Κίνδυνος εγκλωβισμού και εκμετάλλευσης από τους χρηματοδότες 

Διανομή των Κερδών (ρευστοποιώντας την επένδυση)  

Μεγάλες απαιτούμενες αποδόσεις (συνήθως 40%-60%) 

Κίνδυνος εγκατάλειψης από τον επενδυτή, αν το κρίνει σκόπιμο 

 

                                                 
65 ACOST (Advisory Council on Science and Technology), The Enterprise Challenge: Overcoming Barriers 
to Growth in Small Firms, HMSO, London (1990) 
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 Θα πρέπει να τονιστεί ότι συμμετοχική και Τραπεζική χρηματοδότηση δεν είναι 

ανταγωνιστικές μεταξύ τους, καθώς η πρώτη χρηματοδοτεί συνήθως τις επιχειρήσεις που 

αποφεύγει να χρηματοδοτήσει η δεύτερη.  

 

3.3.2.2. Εξωτερική Μη Συμμετοχική Χρηματοδότηση   

 

3.3.2.2.1. Δανειακή Χρηματοδότηση  

 Εξαιτίας μερικών χαρακτηριστικών της συμμετοχικής χρηματοδότησης (απώλεια 

ελέγχου επιχείρησης, υψηλή προσδοκώμενη απόδοση από πλευράς του επενδυτή κλπ.), η 

μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (στην Ευρώπη τουλάχιστον), στρέφεται στην 

αναζήτηση χρηματοδότησης από τις Τράπεζες οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν την 

κυρίαρχη πηγή χρηματοδότησης.  

 Οι Τράπεζες συνήθως διενεργούν τις κοινές Τραπεζικές Εργασίες, πραγμτοποιούν 

συναλλαγές, συνάπτουν δάνεια και προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες. Αποτελούν μία 

ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στο πλεόνασμα και το έλλειμμα, ανάμεσα στον απόλυτα 

δανειζόμενο και τον απόλυτο δανειστή66. Συγκεντρώνουν χρήματα από τους καταθέτες 

στους οποίους υπόσχονται σταθερή απόδοση και τα κατευθύνουν σε διαφορετικά 

δανειακά χαρτοφυλάκια, έτσι ώστε να μπορούν να επιβλέπουν καλύτερα την απόδοση των 

επενδύσεών τους καθώς και να μειώσουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν67. Η συνεργασία 

Τράπεζας και επιχείρησης, μπορεί να περιγραφεί σαν μία σχέση εντολέα – εντολοδόχου, 

όπου η Τράπεζα (εντολέας), επενδύει στην επιχείρηση (εντολοδόχος) και για το λόγο αυτό 

αξιώνει από αυτήν να αναλάβει να φέρει εις πέρας ένα επενδυτικό σχέδιο καθώς και να 

παράξει ικανοποιητική απόδοση, ώστε να είναι σε θέση να αποπληρώσει το δάνειο. 

Προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν την συμφωνία, η Τράπεζα θα απαιτήσει την 

παροχή συγκεκριμένης πληροφόρησης από την πλευρά της επιχείρησης, ώστε να 

διασφαλίσει ότι το project είναι πραγματικά βιώσιμο, ότι μπορεί η επιχείρηση να το φέρει 

σε πέρας και ότι από τη στιγμή που η συμφωνία επικυρωθεί, η τελευταία θα 

πραγματοποιήσει τα συμφωνηθέντα, καταβάλλοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων της68.  

                                                 
66 Seward J.K. – “Corporate Financial Policy and the Theory of Financial Intermediation”, Journal of 
Finance 45, pp. 351-377 (1990)   
67 Scholtens B. – “Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs’ “, Small Business 
Economics, vol. 12, pp. 137-148 (1999) 
68 Binks M. and Ennew C. – “ Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business 
and Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996)   
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 Οι Τράπεζες λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και επιβλέποντες, καθότι είναι 

εξοικιωμένες με τη διαχείριση της εξειδικευμένης πληροφορίας και έτσι είναι περισσότερο 

εύκολο για αυτές να εξετάσουν και να επιβλέψουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, σε σχέση 

με  τους αυτόνομους κεφαλαιούχους. Επιπλέον είναι ικανές να περιορίσουν τα 

προβλήματα που προέρχονται από την εκδήλωση ευκαιριακής – καιροσκοπικής 

συμπεριφοράς. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα ανήσυχες όσο αφορά τη χρηματοδότηση 

επιχειρηματικών σχεδίων που εμπεριέχουν αβεβαιότητα, όπως οι καινοτομικές νέες ΜΜΕ, 

καθώς αυτές δε διαθέτουν φήμη, πιστοληπτική ικανότητα και υλικά στοιχεία για 

εγγυήσεις, λόγω περιορισμένου χρόνου λειτουργίας και μικρού μεγέθους.  

 Τα είδη των Τραπεζών που κυριαρχούν είναι οι εμπορικές Τράπεζες και οι 

εξειδικευμένες που παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες, ανάλογα με το σκοπό της 

λειτουργίας τους. Εξ αυτών οι περισσότερο διαδεδομένες είναι οι Τράπεζες Επενδύσεων. 

Επενδυτική Τράπεζα είναι μία επιχείρηση που λειτουργεί ως μεσάζοντας ανάμεσα σε 

αυτόν που πρόκειται να εκδώσει μετοχές και στο επενδυτικό κοινό, αγοράζοντας τις 

μετοχές και διανέμοντάς τες στους επενδυτές, κερδίζοντας από τη διαφορά τιμής αγοράς 

και πώλησης στο κοινό, ενώ παρέχουν συχνά και συμβουλές προς τις επιχειρήσεις69. Οι 

επενδυτικές Τράπεζες δεν ασχολούνται συνήθως με μικρού μεγέθους αγοραπωλησίες 

μετοχών ή με επιχειρήσεις στα πρώιμα στάδια ανάπτυξής τους και γι’ αυτό δε θα μας 

απασχολήσουν περαιτέρω. Αντίθετα, οι Τράπεζες στις οποίες μπορούν να στραφούν οι 

νέες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες για την απόκτηση κεφαλαίων είναι οι Εμπορικές 

Τράπεζες οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όλες ανεξαιρέτως τις οικονομικές 

μονάδες (νοικοκυριά, επιχειρήσεις κλπ.).  

 

3.3.2.2.2. Δημόσιος Τομέας 

 Ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της 

καινοτομίας καθώς αποτελεί, λόγω μεγέθους, καθοριστικό παράγοντα. Το κράτος μπορεί 

να χρηματοδοτήσει τις καινοτομικές επιχειρηματικές προσπάθειες είτε άμεσα με 

επιδοτήσεις, παροχές, βραβεία κλπ., είτε έμμεσα με διευκολύνσεις όπως χαμηλότερη 

φορολογία, μειωμένες εισφορές, νομολογία που υποστηρίζει τις επενδύσεις κλπ. Στις 

υποστηρικτικές πρακτικές του κράτους συγκαταλέγονται  και οι εγγυήσεις που παρέχει το 

                                                 
69 LIFT – “Financing Innovation, A Guide”, Innovation and participation of SMEs’ programme, European 
Commissions Fifth Research Framework Programme, Luxembourg (1998) 
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Κράτος στις Τράπεζες για τις χρηματοδοτήσεις που παρέχουν οι τελευταίες σε 

καινοτομικές επιχειρήσεις.  

 Εναλλακτικό τρόπο δραστηριοποίησης του δημοσίου τομέα στη χρηματοδότηση 

καινοτομίας αποτελεί η συγκρότηση εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου που 

υπάγονται σε αυτόν. Τα κεφάλαια των εταιριών αυτών προέρχονται συνήθως από τη 

συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία ενός κοινού αποθέματος 

κεφαλαίου, το οποίο στη συνέχεια διατίθεται για τη (μερική) κάλυψη του χάσματος 

χρηματοδότησης που παρατηρείται, εξαιτίας της δυνατότητας που έχουν αποκλειστικά 

ορισμένοι μόνο κλάδοι της οικονομίας να εξασφαλίζουν ιδιωτικά κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο χρηματοδοτούνται ελπιδοφόρες 

καινοτομικές επιχειρήσεις, σε κλάδους και αντικείμενα που δεν προσελκύουν ιδιαίτερα 

άλλους επενδυτές. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα 

μακροπρόθεσμα καθώς οι επιχειρήσεις μπορεί να εφησυχαστούν, εξαιτίας της εύκολης 

πρόσβαση που αποκτούν στα συγκεκριμένα προσφερόμενα κεφάλαια, λόγω της παροχής 

τους από το κράτος χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις, με συνέπεια τη μείωση διαχρονικά της 

ικανότητάς τους να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα εξωτερικά κεφάλαια για την ανάπτυξή 

τους70. 

 

3.3.2.2.3. Factoring (Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων) 

 Το συγκεκριμένο είδος χρηματοδότησης αποτελεί ένα μέσο για τη βελτίωση των 

βραχυχρόνιων ταμειακών ροών και τη μείωση των προβλημάτων που σχετίζονται με 

καθυστερημένες πληρωμές και έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες πάσχουν 

συχνά από ανεπάρκεια κεφαλαίων, οργανωτικών ικανοτήτων και ταμειακής 

ρευστότητας71. 

 Πρόκειται για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μιας εμπορικής επιχείρησης και ενός 

πρακτορείου (factor), με στόχο τη χρηματοδότηση των σημερινών και μελλοντικών 

απαιτήσεών της, ενώ προσφέρεται και σειρά από υπηρεσίες, από τις οποίες ο πελάτης 

(επιχείρηση) έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνες που εξυπηρετούν τις επιδιώξεις του 

(χρηματοδότηση, προεξόφληση απαιτήσεων, κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, διαχείριση 

                                                 
70 Mason C.M. and Harrison R.T. – “The role of informal and formal sources of venture capital in the 
financing of technology-based SMEs in the UK” in Oakey, R.P. (ed): New technology – based firms in the 
1990s, pp. 104-124 (1994) 
71 Binks M. and Ennew C. – “Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business and 
Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996)   
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καθολικού πωλήσεων και είσπραξη από χρεώστες, έλεγχος φερεγγυότητας πελατών, 

παροχή συμβουλών marketing, υπόδειξη νέων πελατών κλπ.). 

 Ο θεσμός του factoring είναι ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο, ιδιαίτερα στην 

Ελληνική αγορά, όπου παρατηρείται συνεχής επιμήκυνση των εμπορικών πιστώσεων αλλά 

και αύξηση του αριθμού των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών. Ο 

μέσος χρόνος εξόφλησης των επιχειρηματικών απαιτήσεων ξεπερνά πλέον σημαντικά το 

6μηνο, γεγονός που επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξή τους, συνεπάγεται 

αυξημένο κόστος για την επιχείρηση και επιπλέον της δημιουργεί σημαντικά προβλήματα 

ρευστότητας.  

 Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια μέσω Τραπεζικού δανεισμού, μπορούν να στραφούν στο factoring. Ακόμα και 

επιχειρήσεις που είναι σε θέση να αντλήσουν δάνεια από Τραπεζικούς οργανισμούς, 

μπορεί να προτιμήσουν το factoring, εξαιτίας των παράλληλων υπηρεσιών που προσφέρει, 

αφού δεν αυξάνει μόνο τη ρευστότητά τους, αλλά συμβάλλει και στην αντιμετώπιση 

διαχειριστικών προβλημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το factoring για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις οι οποίες πάσχουν συχνά από ανεπαρκή κεφαλαιακή και οργανωτική 

συγκρότηση, όπως επίσης και από περιορισμένη ταμειακή ρευστότητα.  

 Σημαντικό μειονέκτημα του factoring αποτελεί το υψηλό κόστος του, κυρίως όταν 

τα τιμολόγια είναι πολλά και μικρής σχετικά αξίας, καθώς και το γεγονός ότι δεν παρέχει 

δυνατότητα χρηματοδότησης σε ξένο νόμισμα με πιθανόν χαμηλότερα επιτόκια. Τέλος, σε 

κάποιες περιπτώσεις, επικρατεί η αντίληψη ότι η προσφυγή στο factoring αποτελεί 

ομολογία οικονομικής αδυναμίας από μία επιχείρηση, λόγω ενδεχόμενης δυσκολίας 

πρόσβασής της στο Τραπεζικό σύστημα.   

 

3.3.2.2.4. Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση)  

 Πρόκειται για μία μορφή χρηματοδότησης, εναλλακτικής και συμπληρωματικής 

του παραδοσιακού δανεισμού. Συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του Τραπεζικού δανεισμού 

και τη μίσθωση κεφαλαιουχικών αγαθών. Είναι μία μέθοδος χρησιμοποίησης του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από μισθωτές για ορισμένη χρονική περίοδο έναντι 

καταβολής περιοδικής αμοιβής (μισθώματος), ενώ έχει συμφωνηθεί ότι - μετά από 

συγκεκριμένη καταβαλλόμενη αξία - το μίσθιο μπορεί να περιέλθει στην ιδιοκτησία του 

μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί. Μηχανολογικός εξοπλισμός πάσης φύσεως, μηχανήματα 

γραφείου, Η/Υ, αυτοκίνητα κλπ. είναι μερικά μόνο από τα κεφαλαιουχικά αγαθά που 
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μπορεί να προμηθευτεί μία επιχείρηση με τη βοήθεια της συγκεκριμένης μορφής 

χρηματοδότησης, μισθώνοντας και όχι αγοράζοντάς τα, με τον εκμισθωτή των αγαθών να 

αναλαμβάνει ακόμη και τη συντήρησή τους. 

 Η χρηματοδοτική μίσθωση έχει αναπτυξιακό και εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα. 

Αναπτυξιακό, γιατί προσφέρει στο μισθωτή μία εναλλακτική ή συμπληρωματική επιλογή, 

χωρίς να υποκαθιστά τον παραδοσιακό δανεισμό, με αποτέλεσμα να μπορεί να καλύπτει 

τις επενδυτικές του ανάγκες και εκσυγχρονιστικό γιατί δίδεται η δυνατότητα στην 

Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, να προμηθεύει στο μισθωτή σύγχρονο και διαρκώς 

ανανεωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.  

 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του leasing είναι ότι καθίσταται εφικτή η κάλυψη 

ολόκληρης της επένδυσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να εκταμιεύσει 

άμεσα το σύνολο ή μέρος της αξίας του εξοπλισμού που επιθυμεί να προμηθευτεί, 

παρακάμπτοντας έτσι το σκόπελο της μη ύπαρξης επαρκών ιδίων κεφαλαίων (ιδιαίτερα 

σημαντικό πρόβλημα για τις καινοτομικές ΜΜΕ). Επίσης, το κόστος του εξοπλισμού είναι 

γνωστό εκ των προτέρων, ενώ η αποπληρωμή του γίνεται σε προβλεπόμενη βάση.  

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν 

μπορούν με τη διαδικασία αυτή να αποκτήσουν ή να εκσυγχρονίσουν το μηχανολογικό 

τους εξοπλισμό βελτιώνοντας την παραγωγική τους δραστηριότητα. Σημαντικά επίσης 

είναι τα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία υπερβαίνουν εκείνα του κοινού δανεισμού.  

 Μειονέκτημα του Leasing μπορεί να θεωρηθεί το μεγαλύτερο συγκριτικά κόστος 

του σε σχέση με το δανεισμό μέσω παραδοσιακής χρηματοδότησης. Λαμβανομένων 

υπόψη όμως των φορολογικών καθεστώτων κάθε χώρας τα οποία αντιμετωπίζουν 

προνομιακά το leasing καθώς και τις περισσότερο απλουστευμένες διαδικασίες του, το 

μειονέκτημα του υψηλότερου κόστους αντισταθμίζεται σημαντικά.   

 

3.4. Πηγές Χρηματοδότησης και Στάδια Κύκλου Ζωής Επιχείρησης  

 Όταν μιλάμε για στάδια ανάπτυξης ενός καινοτομικού σχεδίου, αναφερόμαστε 

ουσιαστικά στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, στην πορεία δηλαδή που ακολουθείται από 

τη σύλληψή του ως ιδέα μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Αυτή η πορεία ανάπτυξης ενός 

τέτοιου σχεδίου μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά και απλουστευμένα ως εξής: α) σύλληψη 

και συγκεκριμενοποίηση, β) εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης, γ) σχεδιασμός project, 

δ) ανάπτυξη και δοκιμή του πρωτοτύπου, ε) κατασκευή, στ) προώθηση (marketing) και 

πωλήσεις.  Τις περισσότερες φορές η καινοτομική διαδικασία είναι αφενός μη γραμμική 
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και αφετέρου δυναμική (μη στατική), καθώς παρεμβάλλονται και πολλοί άλλοι 

παράγοντες, προβλέψιμοι και μη72. Εξελίσσεται και διαφοροποιείται διαχρονικά, ανάλογα 

με την εξέλιξη πολλών και διαφορετικών καταστάσεων (αβεβαιότητα, χρηματοδότηση, 

τεχνική αποτελεσματικότητα, κλπ.) και ανάλογα με το είδος και το στάδιο ανάπτυξης του 

project73.  

 Ακολουθώντας τον κύκλο ζωής ενός καινοτομικού προϊόντος (ή επιχείρησης), 

διακρίνουμε τα εξής στάδια ανάπτυξης:  

1. Προ-εναρξιακό Στάδιο 

2. Ξεκίνημα 

3. Αρχική Επέκταση  

4. Εδραιωμένη Μεγέθυνση  

 

3.4.1. Προ-Εναρξιακό Στάδιο  

 Στο στάδιο αυτό74 η επιχείρηση δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί. Έχει απλώς 

διαμορφωθεί μία ιδέα από τον επιχειρηματία την οποία προσπαθεί να σχηματοποιήσει75. 

Είναι η περίοδος της σύλληψης, συγκρότησης και οργάνωσης της επιχειρηματικής ιδέας 

και της καταγραφής των σχετικών λεπτομερειών σε μία σειρά76. Τα αρχικά μοντέλα των 

προϊόντων ερευνώνται, σχεδιάζονται και πραγματοποιείται μελέτη σκοπιμότητας για την 

τεχνική βιωσιμότητα του προϊόντος. Στη συνέχεια η καινούργια ιδέα αρχίζει να 

συγκεκριμενοποιείται, ενώ πραγματοποιείται και μία αρχική εκτίμηση της εμπορικής 

βιωσιμότητάς του, μέσα από τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς. 

 Οργανισμοί που μπορεί να λειτουργούν ως θερμοκοιτίδες ιδεών (π.χ. 

Πανεπιστήμια) αποτελούν πολλές φορές για τον υποψήφιο επιχειρηματία που μπορεί να 

εργάζεται σε αυτούς, αφετηρία για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, παρέχοντάς 

του σημαντική πληροφόρηση αλλά και διευκολύνσεις77. Πρόκειται για την περίπτωση 

όπου ο υποψήφιος επιχειρηματίας απασχολείται σε κάποιο ερευνητικό κέντρο π.χ. ενός 
                                                 
72 Dodgson M. and Rothwell R.- “ Financing Early – Stage Innovation in Small Firms”, Paper presented to 
European Conference  (1989)   
73 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, Aalborg University 
(1992) 
74 Χρησιμοποιούμε τον ορισμό του ΟΟΣΑ (1996): “pre-start-up” καθώς θεωρούμε ότι αναφέρεται σε κάθε 
ενέργεια της καινοτομίας που προηγείται του ξεκινήματος του εγχειρήματος 
75 LIFT – “Financing Innovation, A Guide”, Innovation and participation of SMEs’ programme, European 
Commissions Fifth Research Framework Programme, Luxembourg (1998) 
76 Scholtens B. – “Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs’ ”, Small Business 
Economics, vol. 12, pp. 137-148 (1999) 
77 Prakke F. – “The Financing of Technical Innovations” in Heertje A. (eds), “Innovation Technology and 
Finance”, European Investment Bank, pp. 71-100 (1988) 
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Πανεπιστημίου και αναπτύσσει την καινοτομία που σκέφτηκε είτε στην εργασία του, είτε 

στον ελεύθερο χρόνο του στο σπίτι. 

 Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό για μία καινοτομική επιχείρηση, καθώς σε 

αυτό πραγματοποιείται η πρώτη σχεδίαση και επιπλέον τίθενται οι βάσεις στις οποίες θα 

στηριχθεί η ανάπτυξη του όλου εγχειρήματος. Χαρακτηρίζεται όμως από μεγάλη 

αβεβαιότητα για τον περιορισμό της οποίας απαιτείται συγκέντρωση επαρκούς τεχνικής 

και εμπορικής πληροφόρησης, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο 

(business plan), βάσει του οποίου θα επιδιωχθεί να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των 

επόμενων 

 Στο στάδιο αυτό αναδύεται η επιχειρηματική ιδέα, ξεκινά η διαδικασία έρευνας και 

ανάπτυξης, πραγματοποιείται μία πολύ αρχική εκτίμηση της βιωσιμότητας του προϊόντος 

στην αγορά (εμπορική εφικτότητα) 78. Αυτό το στάδιο απαιτεί χρόνο πλέον του ενός έτους, 

επένδυση πλέον των 300.000 ευρώ και ο βαθμός αποτυχίας είναι ιδιαίτερα υψηλός (μπορεί 

να φτάσει μέχρι και το 70%)79. Ο καινοτόμος επιχειρηματίας εργάζεται συνήθως σε 

κάποιον άλλον οργανισμό και αναπτύσσει την ιδέα παράλληλα με την εργασία του ή στον 

ελεύθερο χρόνο του. Διεξάγει μία πρώτη γενική έρευνα αναφορικά με το υπό δημιουργία 

προϊόν πριν ξεκινήσει η συγκρότηση της παραγωγικής διαδικασίας. Απαιτούνται 

περιορισμένα κεφάλαια που συνήθως καλύπτονται από προσωπικά κεφάλαια του 

επιχειρηματία (αποταμιεύσεις και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων) και του 

συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος.  

 Η χρηματοδότηση της ιδέας μπορεί επίσης να καλυφθεί από - χωρίς υποχρέωση 

επιστροφής - παροχές είτε του δημόσιου τομέα (τοπικές αρχές, κυβέρνηση, Ε.Ε. κλπ), είτε 

από τον επιχειρηματικό κόσμο (εμπορικές-βιομηχανικές επιχειρήσεις, ερευνητικά 

ιδρύματα κλπ.). Όσο η ιδέα σχηματοποιείται, το project οργανώνεται καλύτερα, 

διαμορφώνονται οι πρώτες εκτιμήσεις για τις πιθανότητες επιτυχίας και αρχίζουν να 

δραστηριοποιούνται περισσότερες πηγές κεφαλαίων κινδύνου. Αναλυτικά: 

 Άτυποι Επενδυτές:  Στο στάδιο αυτό πραγματοποιούν τις εναρκτήριες επενδύσεις 

τους στην τεχνολογία οι οποίες αυξάνονται, όταν το σχέδιο (ή η επιχείρηση) συγκροτηθεί. 

                                                 
78 Scholtens B. – “Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs’ “, Small Business 
Economics, vol. 12, pp. 137-148 (1999) 
79 Prakke F. – “The Financing of Technical Innovations” in Heertje A. (eds), “Innovation Technology and 
Finance”, European Investment Bank, pp. 71-100 (1988)  
    Scholtens B. – “Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs’ “, Small Business 
Economics, vol. 12, pp. 137-148 (1999) 
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Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να έχει τη μορφή δανείου μετατρέψιμου σε μετοχικό 

κεφάλαιο, εάν και όταν δημιουργηθεί πλήρως η Εταιρεία. 

 Venture Capital:  Σε περίπτωση που φορέας της ιδέας είναι μία ήδη 

σχηματοποιημένη εταιρεία η οποία αναζητά πρόσθετο αρχικό κεφάλαιο για ένα 

συγκεκριμένο πλέον σχέδιο είναι πολύ πιθανόν να εμπλακούν τότε και κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου. Επειδή όμως στο στάδιο αυτό υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για 

την επιτυχία του εγχειρήματος, τα συγκεκριμένα κεφάλαια δε θα εμπλακούν μέχρις ότου 

συγκεκριμενοποιηθεί η ιδέα. Αντιμετωπίζουν σοβαρά μόνο ένα ποσοστό 10% από τις 

προτάσεις που τους υποβάλλονται, ενώ όταν αναμειχθούν, ενεργούν σα συνεργάτες, 

ιδιαίτερα εάν διαθέτουν τεχνική και επιχειρηματική εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων 

σχεδίων.     

 

 3.4.2.. Ξεκίνημα (Start Up)  

 Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση αρχίζει να συγκροτείται προκειμένου να φέρει σε 

πέρας το σχέδιό της. Καθώς έχει εξασφαλιστεί ως ένα βαθμό στο προηγούμενο στάδιο η 

τεχνική εφικτότητα του προϊόντος, ξεκινά η ανάπτυξή του ενώ παράλληλα οργανώνεται η 

διαδικασία προώθησής του, προχωρώντας σε νέα έρευνα αγοράς για να διαπιστωθεί - 

ολοκληρωμένα πλέον - η εμπορική του βιωσιμότητα. Εννοείται πως δε γίνεται ακόμη 

λόγος για Πωλήσεις. Όλες οι νέες επιχειρήσεις (και όχι μόνο οι καινοτομικές) 

συμπορεύονται με τον κίνδυνο, ενώ και τα ποσοστά αποτυχίας τους είναι αρκετά υψηλά 

στο στάδιο αυτό, εξαιτίας της αβεβαιότητας που κυριαρχεί αναφορικά με τα ποσοστά 

επιτυχίας του σχεδίου (ή της επιχείρησης).   

 Η επιχείρηση δε θα χρειαστεί στο στάδιο αυτό να δημιουργήσει το τελικό 

πρωτότυπο του προϊόντος που αναπτύσσει, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει σε συνεχή 

διαδικασία ανατροφοδότησης και βελτίωσης του σχεδιασμού του, μέχρι το προϊόν να 

κριθεί ότι είναι έτοιμο για κυκλοφορία. Όσο πιο καινοτομικό είναι ένα προϊόν, τόσο 

μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η διαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής του. Είναι 

μάλλον απίθανο στο στάδιο αυτό να υπάρξει πλήρως συγκροτημένο επιχειρηματικό 

σχέδιο, καθότι αυτό θα αρχίσει να διαμορφώνεται όταν η δυνητική αγορά για το προϊόν 

γίνει πιο ευδιάκριτη και πιο συγκεκριμένη. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης θα αρχίσει 

σταδιακά να εμφανίζεται συνήθως γύρω από το αριθμητικά περιορισμένο «εξειδικευμένο» 

Προσωπικό, το οποίο θα πάρει στην κατοχή του κάποιες μετοχές από την Εταιρεία που 

πιθανότατα θα δημιουργηθεί. Αυτές αποτελούν μια μορφή κατοχής ιδιοκτησίας, η οποία 
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δίνεται  ως αντάλλαγμα για τους σχετικά χαμηλούς μισθούς που συνήθως απολαμβάνει 

λόγω των περιορισμένων χρηματοδοτικών πηγών. 

 Ο τυπικός βαθμός αποτυχίας της εναρκτήριας φάσης μιας επιχείρησης, 

υπολογίζεται περίπου σε 30% κατά μέσο όρο. Προκύπτει ότι για κάθε 10 νέες 

καινοτομικές ΜΜΕ, 2 αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιτυχείς, 5 βιώσιμες χωρίς αξιοσημείωτη 

επιχειρηματική πορεία και 3 αποτυγχάνουν καταλήγοντας σε γενική εκκαθάριση. Τα 

ποσοστά αποτυχίας βέβαια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον ορισμό του πληθυσμού 

και την επιλογή του δείγματος. Γενικότερα πάντως, η επιτυχία και η αποτυχία θα πρέπει να 

εκληφθούν  ως συνακόλουθα της φύσης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξής τους. 

 Το στάδιο  αυτό περιλαμβάνει εγχειρήματα (ή επιχειρήσεις) που έχουν 

δημιουργηθεί πριν από μικρό χρονικό διάστημα και οι οποίες δεν πραγματοποιούν ακόμη 

πωλήσεις. Συγκροτείται όμως η ομάδα εργασίας και εξετάζεται η εμπορική βιωσιμότητα 

του προϊόντος με τη διεξαγωγή μίας πρώτης οργανωμένης έρευνας αγοράς. Η οργανωτική 

δομή της επιχείρησης αρχίζει σιγά-σιγά να δημιουργείται γύρω από το αριθμητικά 

περιορισμένο προσωπικό, ωστόσο οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν, καθώς δεν 

υφίσταται ακόμη βιώσιμο στην αγορά προϊόν. Όσο πιο καινούργια και καινοτομική είναι 

μία ιδέα, τόσο πιο δύσκολη είναι συνήθως η εκτίμηση της δυνητικής αγοράς, του χρονικού 

ορίζοντα ανάπτυξης του προϊόντος, της μελλοντικής ροής εισοδήματος κλπ80.  

 Οι ανάγκες για κεφάλαια είναι ιδιαίτερα αυξημένες, αφού απαιτείται κεφάλαιο 

κίνησης (πάγια έξοδα, πληρωμές μισθών, αγορά εξοπλισμού, έξοδα προώθησης κλπ.) και 

έρευνας, αλλά δεν υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η απόκτησή 

του. Οι ίδιοι πόροι, καθώς και αυτοί της οικογένειας και του συγγενικού και φιλικού 

περιβάλλοντος, έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εξαντληθεί.   

 Δημόσιος Τομέας: Παρέχει - χωρίς υποχρέωση επιστροφής – χρηματοδότηση, 

προκειμένου να καλυφθεί το κόστος έναρξης και κεφαλαίου των καινοτομικών ΜΜΕ.  

 Άτυποι Επενδυτές: Εμπλέκονται στο project, παρέχοντας στην επιχείρηση 

κεφάλαια, συμβουλές και βοήθεια στην πράξη. Αυτή η πηγή κεφαλαίου είναι περισσότερο 

κατάλληλη στις περιπτώσεις που απαιτούνται σχετικά μικρού μεγέθους κεφάλαια ή το 

project δεν αφορά σε τομείς υψηλής τεχνολογίας που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση.  

 Venture Capital: Ένα μικρό μόνο ποσοστό από τα κεφάλαια αυτού του είδους, 

είναι πρόθυμο να χρηματοδοτήσει την εναρκτήρια φάση ενός σχεδίου, μια και τα 
                                                 
80 Bank of England – “The Financing of Technology-Based Small Firms”, Report (1996) 
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κεφάλαια αυτά ενδιαφέρονται κυρίως για τη χρηματοδότηση μεγάλων deals. Ωστόσο όταν 

το πράξουν, λόγω εμπειρίας και της συμμετοχής τους τις περισσότερες φορές στο 

management του project, παρέχουν στην επιχείρηση – πέρα από τα κεφάλαια – τις 

ικανότητές τους στη διοίκηση και την εξειδίκευσή τους σε θέματα σχετικά με τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης.     

 Εταιρική Χρηματοδότηση: Είναι πιθανόν στο στάδιο αυτό να υπάρξει διαθέσιμη 

χρηματοδότηση από εμπορικές – βιομηχανικές επιχειρήσεις που ψάχνουν ένα «παράθυρο» 

περαιτέρω βελτίωσης και ανάπτυξης των προϊόντων τους καθώς και την απόκτηση 

τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Αυτές 

οι επιχειρήσεις αποτελούν συνήθως δυνητικούς αγοραστές μίας νέας επιχείρησης και είναι 

πολύ πιθανόν να δραστηριοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν ένα σχέδιο αρχίζει 

να παρουσιάζει ελπιδοφόρες προοπτικές. 

 Τράπεζες: Αποτελούν την κύρια πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των νέων 

(συμβατικών) ΜΜΕ, ωστόσο εμφανίζονται ιδιαίτερα απρόθυμες να χρηματοδοτήσουν την 

εναρκτήρια περίοδο μίας καινοτομικής επιχείρησης. Η Έρευνα και Ανάπτυξη είναι μη 

συγκεκριμενοποιημένη διαδικασία και συνεπώς, η σύνδεση Ε & Α και εμπορικής 

επιτυχίας, δεν μπορεί να αξιολογηθεί από τις Τράπεζες. Επιπλέον οι Τράπεζες 

δυσκολεύονται να εκτιμήσουν τον κίνδυνο που εμπεριέχεται σε μία τέτοια χρηματοδότηση 

και να αναγνωρίσουν την ανάγκη μιας επιχείρησης γι’ αυτήν. Το εγχείρημα είναι ακόμη 

αβέβαιο, καθώς υπόσχεται μεν σημαντική δυνητική απόδοση (εάν πετύχει) αλλά 

εμπεριέχει και μεγάλο βαθμό αποτυχίας. Η ανάληψη υψηλού ρίσκου με πιθανότητα 

υψηλής ανταμοιβής δε συνάδει με τη λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος, 

πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση των αποταμιεύσεων των καταθετών. 

Συνεπώς, εάν εκδηλώσουν κάποιο ενδιαφέρον, αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη 

διασφάλιση του δανείου που θα χορηγήσουν (με υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης) και όχι στη βάση μελλοντικών προσδοκιών.    

  

3.4.3. Αρχική Επέκταση / Ανάπτυξη (Expansion)  

 Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση αρχίζει τη διαδικασία εισόδου της στην Αγορά. Η 

ιδέα έχει μετουσιωθεί πλέον σε προϊόν (ή διαδικασία) και ξεκινά η εμπορευματοποίησή 

του81. Το project προχωρά και μαζί του μεγαλώνει και επεκτείνεται και η επιχείρηση, 

                                                 
81 LIFT – “Financing Innovation, A Guide”, Innovation and participation of SMEs’ programme, European 
Commissions Fifth Research Framework Programme, Luxembourg (1998) 
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δημιουργώντας παράλληλα αρχείο επιτυχημένων προσπαθειών (track records)82. Έχει 

ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του τελικού προϊόντος, έχει αναπτυχθεί πλήρως η γραμμή 

παραγωγής, πραγματοποιούνται ήδη Πωλήσεις ενώ μπορεί να σημειώνονται και τα πρώτα 

κέρδη, τα οποία όμως δεν είναι επαρκή για να καλύψουν τις ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές 

ανάγκες της επιχείρησης, αναφορικά με την οργάνωση της μαζικής παραγωγής του 

προϊόντος και της προώθησής του στην Αγορά. Παρά το γεγονός όμως ότι η παραγωγή 

έχει ξεκινήσει και η επιχείρηση έχει ήδη το προϊόν της στην Αγορά, η ίδια εξακολουθεί να 

μην τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης και αποδοχής από την Αγορά, να μη διαθέτει 

οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και σε πολλές περιπτώσεις να μη διαθέτει ακόμη 

ανταγωνιστική κατασκευαστική ικανότητα. Αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά 

χρειάζονται αρκετά χρόνια για να επιτευχθούν και σαφέστατα απαιτούν πολλαπλάσια 

χρηματοδότηση από αυτήν των προηγουμένων σταδίων.  

 Στο στάδιο αυτό καθίσταται  εμφανές ότι εάν η επιχείρηση έχει δημιουργήσει έναν 

επιτυχημένο συνδυασμό επιτυχημένης παρουσίας στην Αγορά και ανταγωνιστικότητας 

του προϊόντος της, μειώνει σημαντικά την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο αποτυχίας.  

 Παρά τη σχετικά αυξημένη βεβαιότητα που χαρακτηρίζει το στάδιο αυτό αρκετές 

επιχειρήσεις δε θα προχωρήσουν στο επόμενο (την Εδραιωμένη Μεγέθυνση), καθώς 

μπορεί να μην υπάρχει κίνητρο από την πλευρά του επιχειρηματία ή να θεωρούνται 

ιδιαίτερα δυσβάσταχτες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάτι τέτοιο. Τέλος, είναι 

πολύ πιθανόν, να υπάρξει κάποια αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, 

συνήθως με τη συμμετοχή μιας μεγαλύτερης επιχείρησης σε αυτήν (ή της εξαγοράς της 

από μία μεγαλύτερη) η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο.  

 Στο στάδιο αυτό η ιδέα έχει μετουσιωθεί σε προϊόν (ή διαδικασία) και έχει 

ξεκινήσει η εμπορευματοποίησή της. Η επιχείρηση έχει αρχίσει να αποκτά τη θέση της 

στην αγορά, σημειώνονται οι πρώτες πωλήσεις και ίσως τα πρώτα κέρδη. Η αβεβαιότητα 

και η πιθανότητα αποτυχίας έχουν μειωθεί σημαντικά, τόσο για το εγχείρημα όσο και για 

την ίδια την επιχείρηση, καθώς όσο μεγαλώνει και επεκτείνεται αρχίζει να δημιουργεί 

φήμη και αρχείο επιτυχημένων προσπαθειών (track records) 83. Οι ανάγκες για κεφάλαια 

εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς η επιχείρηση έχει ανάγκη από οργάνωση και 

προώθηση του προϊόντος (δίκτυο πωλήσεων, marketing κλπ.), διαδικασίες που απαιτούν 

                                                 
82 Scholtens B. – “Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs’ ”, Small Business 
Economics, vol. 12, pp. 137-148 (1999) 
83 Scholtens B. – “Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs’ “, Small Business 
Economics, vol. 12, pp. 137-148 (1999) 
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αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν (αν ολοκληρωθούν) και πολλαπλάσια των 

προηγούμενων σταδίων χρηματοδότηση84. Παράλληλα η μεγαλύτερη πρόκληση για την 

επιχείρηση είναι η ανάπτυξη μιας δεύτερης γενιάς προϊόντων (συμπληρωματικά ή 

βελτιωμένα σε σχέση με τα υπάρχοντα ή και εντελώς καινούργια), δραστηριότητα που 

απαιτεί επίσης μεγάλες ποσότητες κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο βέβαια συχνά απαιτεί 

μετασχηματισμό της εσωτερικής δομής της επιχείρησης, εξέλιξη ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη 

και γι’ αυτό είναι λίγοι οι χρηματοδότες που θα θελήσουν να εμπλακούν σε μία τέτοια 

διαδικασία. Καθώς οι απαιτήσεις για κεφάλαια είναι ιδιαίτερα αυξημένες, οι ιδιώτες 

αυτόνομοι επενδυτές, συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να εμπλακούν 

στη διαδικασία χρηματοδότησης, ενώ όσοι χρηματοδότησαν ήδη την επιχείρηση στα 

προηγούμενα στάδια, επιλέγουν τη διατήρηση του μεριδίου τους και περιμένουν να 

ωφεληθούν από την περαιτέρω ανάπτυξη της. Έτσι η επιχείρηση στρέφει το ενδιαφέρον 

της για χρηματοδότηση στις υπόλοιπες πηγές κεφαλαίου κινδύνου.   

 Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου: Τα κεφάλαια αυτού του είδους αρέσκονται 

στη χρηματοδότηση διαδικασιών (ή επιχειρήσεων) που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο 

ανάπτυξης, καθώς η αβεβαιότητα είναι μειωμένη και ο κίνδυνος απώλειας των κεφαλαίων 

τους περιορισμένος. Σε κάποιες περιπτώσεις εκδηλώνεται ενδιαφέρον για αλλαγή στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας επιχείρησης, με συμμετοχή μιας μεγαλύτερης στο κεφάλαιό 

της ή την εξαγορά της από μια μεγαλύτερη, ιδιαίτερα εάν η τελευταία δραστηριοποιείται 

σε συναφή κλάδο. 

 Τράπεζες: Παρά τη σημαντική μείωσης της αβεβαιότητας ελάχιστες Τράπεζες είναι 

διατεθειμένες να εξετάσουν την περίπτωση χρηματοδότησης του project (ή της 

επιχείρησης) στο στάδιο αυτό, καθώς τα υλικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης δεν 

είναι ακόμη επαρκή, ώστε να ικανοποιούν τις συνήθεις απαιτήσεις εγγυήσεων που θέτουν 

οι δανείστριες. Στο στάδιο αυτό χρηματοδότηση προσφέρουν κυρίως οι Επενδυτικές 

Τράπεζες, ενώ οι χρηματοδοτήσεις αυτές στρέφονται επιλεκτικά προς τις προτάσεις 

εκείνες που φαντάζουν περισσότερο κερδοφόρες και σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  

 Η διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ Εταιρείας παροχής κεφαλαίων επιχειρηματικού 

κινδύνου και Τράπεζας συνοψίζεται στο ότι η πρώτη χρηματοδοτεί Ιδέες ενώ η δεύτερη 

χρηματοδοτεί Πωλήσεις. Η Τράπεζα μπορεί να εκτιμήσει την εμπορική βιωσιμότητα μιας 

επιχείρησης, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει όχι μόνο το προιόν (ή υπηρεσία) αλλά και το 
                                                 
84 Bank of England – “The Financing of Technology-Based Small Firms”, Report (1996) 
    Prakke F. – “The Financing of Technical Innovations” in Heertje A. (eds), “Innovation Technology and 
Finance”, European Investment Bank, pp. 71-100 (1988) 
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management,  το marketing, τη χρηματοδότηση και γενικότερα όλες τις ικανότητες της, 

από τη στιγμή που η επιχείρηση έχει αρχίσει να μετατρέπει το αρχικό επιχειρηματικό 

σχέδιο και τα προϊόντα (ή υπηρεσίες) που προέκυψαν από την υλοποίησή του, σε 

Πωλήσεις85. 

 Δημόσια Εγγραφή: Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση ενδεχομένως να αποφασίσει την 

είσοδό της στο Χρηματιστήριο, ως ένα μέσο λήψης πρόσθετων κεφαλαίων. Η επιδίωξή 

της αυτή (αν πραγματοποιηθεί τελικά), είναι προτιμότερο να κατευθυνθεί προς τις «νέες 

αγορές», οι οποίες δεν έχουν τόσο αυστηρούς περιορισμούς όσο οι κύριες χρηματαγορές 

(NASDAG, EASDAQ Παράλληλη Αγορά ΧΑΑ κλπ.), εκμεταλλευόμενη έτσι τη 

μεγαλύτερη προθυμία που υπάρχει σήμερα για επένδυση σε νέες τεχνολογικές και 

καινοτομικές επιχειρήσεις.  

 

3.4.4. Εδραιωμένη Μεγέθυνση 

  Το στάδιο αυτό  θεωρείται από κάποιους86 ως μετάβαση της επιχείρησης στην 

ωριμότητα (ώριμη μεγέθυνση), ενώ άλλοι87 την αντιμετωπίζουν σαν ένα στάδιο πριν την 

ωριμότητα που αποτελεί το τελευταίο και απόλυτο στάδιο εξέλιξης ενός σχεδίου ή μίας 

επιχείρησης, προσέγγιση που υιοθετείται και στην παρούσα εργασία.  

 Σ’ αυτό το στάδιο, το project (ή η επιχείρηση) αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς 

έχοντας προσελκύσει σημαντικό αριθμό πελατών, παράγοντας ποιοτικά αξιόλογο και 

εμπορικά αναγνωρίσιμο προϊόν και σημειώνοντας σημαντικά έσοδα. Εχει δημιουργήσει 

ήδη τις βάσεις για τη διαφοροποίηση του προϊόντος και του πελατολογίου της και κινείται 

πλέον προς άλλες κατευθύνσεις, όπως ο σχεδιασμός δεύτερης γενιάς προιόντων 

(διαφορετικών ή συνοδευτικών του αρχικού), η είσοδος σε νέες Αγορές, η σύναψη 

συνεργασιών, η πραγματοποίηση εξαγορών κλπ.88. Η επιχείρηση καταβάλλει περαιτέρω 

προσπάθεια προκειμένου να αναπτύξει ένα ανταγωνιστικό σύστημα παραγωγής και να 

εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακας. 

 Ο διαχωρισμός των σταδίων ανάπτυξης αποτελεί απαραίτητο στοιχείο, καθώς 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το project (ή η επιχείρηση), 

παρουσιάζει διαφορετικές χρηματοοικονομικές ανάγκες και προσεγγίζει (αλλά και 

προσεγγίζεται) από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.  

                                                 
85 Reed J. and Moreno G.  – “The Role of Large Banks in Financing Innovation”  p. 459 (1986)  
86 π.χ. Christensen, Scholtens κλπ. 
87 π.χ. Prakke, Roberts κλπ. 
88 Bank of England – “The Financing of Technology-Based Small Firms”, Report (1996) 
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 Στο στάδιο αυτό, η επιχείρηση αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, 

συναλλάσσεται με σημαντικό αριθμό πελατών, παράγει συνήθως ποσότητα και ποικιλία 

προϊόντων, ενώ καταβάλλει περαιτέρω προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακας. Οι πωλήσεις 

κινούνται ανοδικά και τα έσοδα είναι σημαντικά και ικανά για να καλύψουν την 

πλειονότητα (ή και το σύνολο) των οικονομικών αναγκών της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, 

εμφανίζονται συνεχώς νέες εμπορικές ευκαιρίες (εξαγορά μικρότερης επιχείρησης, 

ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών κλπ.) για την εκμετάλλευση των οποίων 

χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση. Επίσης επιζητείται φθηνότερη «ενδιάμεση» 

χρηματοδότηση89 η οποία μπορεί να απαιτεί συνδυασμό κεφαλαίων Τραπεζών και Venture 

Capital. Οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκουν πλέον σχετικά εύκολα κεφάλαια 

προκειμένου να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, οι εναλλακτικές επιλογές 

είναι πολλές, ενώ εκδηλώνουν ενδιαφέρον όλες σχεδόν οι πηγές χρηματοδότησης (εκτός 

των ιδιωτών, λόγω του ύψους των κεφαλαίων που απαιτούνται), μια και η αβεβαιότητα 

έχει ελαχιστοποιηθεί, η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί και πλέον διαθέτει τις απαιτούμενες 

εγγυήσεις για τη λήψη δανείου.    

 Η περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης η οποία συνεπάγεται τη διεύρυνση της 

τεχνολογικής της βάσης και την ανάπτυξη της ικανότητας αντικατάστασης κάθε γενιάς 

προϊόντων της με μία επόμενη, οδηγεί τελικά στο τελευταίο στάδιο, στην «Ωριμότητα», 

στο οποίο είτε έχουν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν και υπάρχουν σημαντικά κεφάλαια, 

είτε επιδιώκεται προσέλκυση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου. Ακόμη και τότε 

όμως, οι τιμές των μετοχών των καινοτομικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από 

εξαιρετική υψηλή αστάθεια, αντικατοπτρίζοντας τις προαναφερθείσες αβεβαιότητες 

σχετικά με την κερδοφορία τους90. Πολλές καινοτομικές επιχειρήσεις εμφανίζονται συχνά 

«υποκεφαλαιοποιημένες», λόγω της απροθυμίας του ιδιοκτήτη τους να παραχωρήσει 

μερίδια. Ο υπερβολικός φόβος των επιχειρηματιών – ιδιοκτητών για τυχόν απώλεια του 

ελέγχου της επιχείρησης (μέσα από τη χρηματοδότηση με αντάλλαγμα την παραχώρηση 

μεριδίων) αποτελεί συνήθως το πιο σημαντικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης 

της επιχείρησης.  

                                                 
89 Bridge Finance:  Χρηματοδότηση της προετοιμασίας της επιχείρησης, προκειμένου να εισαχθεί στο 
Χρηματιστήριο.  Πρόκειται για τη χρηματοδότηση της μετάβασής της από ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε 
επιχείρηση με μετόχους.  
90  Prakke F. – “The Financing of Technical Innovations” in Heertje A. (eds), “Innovation Technology and 
Finance”, European Investment Bank, pp. 71-100 (1988) 
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 Μετά το στάδιο της εδραιωμένης επένδυσης και της ωριμότητας ενδεχομένως να 

ακολουθήσει η εξαγορά ή η συγχώνευση της επιχείρησης, με σκοπό τη συγκέντρωση 

δυνάμεων προκειμένου η τελευταία να επιβιώσει στον ανταγωνισμό ή κάποιες φορές για 

να αποκτήσει «πρόσβαση» σε νέα προϊόντα.   

 

 3.4.5. Πηγές Χρηματοδότησης και Στρατηγική της Επιχείρησης  

 Αποφασιστικής σημασίας ζήτημα για την επιχείρηση είναι η εξασφάλιση των 

απαραίτητων πόρων. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις 

χρηματοοικονομικές ανάγκες που δημιουργεί η υλοποίηση των σχεδίων τους και να 

προσεγγίσουν ανάλογα κάθε φορά τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις 

τις περισσότερες φορές ακολουθούν συγκεκριμένη «ιεράρχηση» στη διαδικασία 

δανεισμού τους διαχρονικά, ξεκινώντας από την πιο κοντινή πηγή (οικογένεια) και  

καταλήγοντας σε πιο εξειδικευμένες μορφές χρηματοδότησης, όπως οι Τράπεζες και τα 

Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου.  

 Η πιο σημαντική φάση για την επιχείρηση είναι το ξεκίνημα (start up), όπου τα ίδια 

κεφάλαια δεν επαρκούν, ούτε υπάρχουν  κέρδη ελλείψει προϊόντος. Η πιθανότητα 

απώλειας ελέγχου δρα αποτρεπτικά στην αναζήτηση εξωτερικού χρηματοδότη, 

στρέφοντας την επιχείρηση προς άλλου είδους πηγές (φίλοι, συγγενείς κλπ.). Εάν οι 

χρηματοοικονομικές ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν, τότε καταφεύγουν διαδοχικά σε 

εξωτερικές πηγές κεφαλαίων, όπως οι Τράπεζες, προτιμώντας τη βραχυπρόθεσμη από τη 

μακροχρόνια χρηματοδότηση, οι άτυποι επενδυτές και τέλος η συμμετοχική 

χρηματοδότηση (Venture Capital). Η επιλογή εξαρτάται πολλές φορές από το στάδιο 

ανάπτυξης του προϊόντος και την ύπαρξη ή μη Πωλήσεων και Ιδίων Κεφαλαίων. 

 Η ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές, οδηγούν σε μείωση του κύκλου ζωής του 

προϊόντος, ενώ η καινοτομική διαδικασία που απαιτείται για το μετασχηματισμό και την 

ανασυγκρότηση του, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις, απαιτεί συνήθως 

μεγάλα ποσά κεφαλαίου με αβέβαιη μακροχρόνια αποπληρωμή. Με την πάροδο του 

χρόνου η αβεβαιότητα μεταβάλλεται, με συνέπεια τη διαφοροποίηση των – κάθε φορά 

κατάλληλων – χρηματοοικονομικών πηγών.  

 Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, όταν η αβεβαιότητα είναι υψηλή και η έλλειψη 

εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να παραχωρήσει η επιχείρηση εμφανής, η 

πρόσβαση σε φορείς χρηματοδότησης όπως Τράπεζες, Εταιρείες κεφαλαίων 

επιχειρηματικού κινδύνου, Αγορές Κεφαλαίου κλπ. είναι περιορισμένη. Οι επιχειρήσεις 
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στο στάδιο αυτό βασίζονται σε εσωτερικές πηγές κεφαλαίου, οι οποίες οταν είναι 

περιορισμένης «δυναμικότητας», οδηγούν σε προβλήματα ρευστότητας, καθώς στα αρχικά 

στάδια τα έσοδα είναι είτε περιορισμέν είτε ανύπαρκτα. 

 Αν η επιχείρηση καταφέρει να διανύσει τα αρχικά και αβέβαια στάδια με επιτυχία, 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανιστούν αρκετοί υποψήφιοι χρηματοδότες ή ακόμη και 

υποψήφιοι αγοραστές, είτε της τεχνογνωσίας και του δικαιώματος παραγωγής του 

προιόντος είτε και της ίδιας της επιχείρησης. Ακόμη και αν επιβιώσει όμως, μετά την 

παρέλευση των πρώτων (αβέβαιων) σταδίων της εξέλιξής της, δε είναι σίγουρο ότι θα 

επιτύχει τελικά. Οι περισσότερες θα καταλήξουν στην αρχή του τρίτου σταδίου απλώς να 

επιβιώνουν και ελάχιστες θα μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω με ταχείς ρυθμούς.   

 Στους πίνακες που ακολουθούν, απεικονίζονται συνοπτικά και σχηματικά τα 

στάδια ανάπτυξης ενός καινοτομικού σχεδίου (ή επιχείρησης), οι χρηματοδοτικές ανάγκες 

που δημιουργούνται σε καθένα από αυτά καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης κάθε 

σταδίου. 

 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 77

 

 Αναφορικά με τον κύκλο ζωής του προϊόντος, όπως διαφαίνεται και στο διάγραμμα 

που ακολουθεί, στο πρώτο στάδιο, η αβεβαιότητα που κυριαρχεί  αναφορικά με την 

επιτυχία του προιόντος και την αποδοχή του από την αγορά  είναι πολύ υψηλή, ωστόσο 

ακολουθεί φθίνουσα πορεία όσο κατευθυνόμαστε προς το (τελευταίο) στάδιο της 

ωριμότητας. Ακόμη και τότε όμως, δεν εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος καθυστερήσεων, 

βελτιώσεων ή αντιγραφών του προϊόντος από ανταγωνιστές, ο οποίος δημιουργεί 

χρηματοοικονομικές πιέσεις στην επιχείρηση ή ζημίες (στην περίπτωση της αντιγραφής). 

Αντίστροφη, εννοείται, είναι η πορεία των χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχείρησης. 
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 Στο επόμενο διάγραμμα, απεικονίζονται συνοπτικά οι κατηγορίες 

χρηματοοικονομικών αναγκών που απαιτούνται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός 

καινοτομικού προϊόντος (ή επιχείρησης), ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα στάδια του 

κορεσμού και της φθίνουσας πορείας, στο τέλος των οποίων το προϊόν βαίνει προς 

αντικατάσταση.  
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 Οι διαφορετικές κατηγορίες κεφαλαίου κινδύνου αποτελούν τους δεσμούς μίας 

ιδιότυπης αλυσίδας, η οποία ξεκινάει από την προ-εναρξιακή χρηματοδότηση και 

καταλήγει στην εισαγωγή μιας εταιρείας στο Χρηματιστήριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

4.1. Εισαγωγή  

 Για να υπάρξει αγορά κεφαλαίων κινδύνου, θα πρέπει να πληρούνται πρώτα 

κάποιες προϋποθέσεις, όπως η αφθονία προσφοράς καινοτομικών επενδυτικών σχεδίων 

από επιχειρηματίες και ένας επαρκής αριθμός δυνητικών χρηματοδοτών. Επιπροσθέτως, 

θα πρέπει να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση στη διάθεση όλων όσοι συμμετέχουν στη 

συγκεκριμένη Αγορά. Αν και οι προϋποθέσεις αυτές σπάνια πληρούνται, εντούτοις 

χρηματοδότες εξακολουθούν να υπάρχουν στην Αγορά, έτοιμοι να διαθέσουν τα κεφάλαιά 

τους σε νέα ελπιδοφόρα ξεκινήματα που θα αυξήσουν το εισόδημά τους και θα 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας91, ενώ από την άλλη πλευρά, φαίνεται να 

υπάρχει σημαντική ζήτηση κεφαλαίων κινδύνου, καθώς οι ΜΜΕ που αναπτύσσουν 

καινοτομία και προχωρούν στην υλοποίηση ανάλογων επενδυτικών σχεδίων αυξάνουν 

συνεχώς. 

 

4.2. Χάσμα Χρηματοδότησης 

 Η αυξημένη ζήτηση κεφαλαίων σε συνδυασμό με τη μεγάλη προσφορά τους θα 

αρκούσαν – σύμφωνα με το νόμο προσφοράς και ζήτησης – να θέσουν σε λειτουργία τους 

μηχανισμούς της αγοράς, προκειμένου να επέλθει η επιθυμητή ισορροπία στην αγορά 

κεφαλαίων κινδύνου. 

 Αντί αυτού, στην Αγορά εμφανίζεται χάσμα χρηματοδότησης, το οποίο είναι 

αποτέλεσμα διάστασης των δύο παραπάνω δυνάμεων. Από τη μία πλευρά οι 

επιχειρηματίες ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να βρουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν 

τα σχέδιά τους, ενώ από την άλλη υπάρχουν πολλοί τυπικοί και άτυποι επενδυτές που θα 

ήθελαν να παράσχουν κεφάλαια και γι’ αυτό και αναζητούν καλές και επικερδείς 

προτάσεις και ευκαιρίες για να τοποθετήσουν τα χρήματά τους (ή είναι  διατεθειμένοι να 

παράσχουν χρηματοδότηση, αν πρόκειται για χρηματοδοτικά ιδρύματα), αλλά δεν 

μπορούν να τις εντοπίσουν.   

                                                 
91 Bachher J. – “Venture Capitalists’ Investments Criteria in Technology -  Based New Ventures”,  Institute 
for Innovation Research, University of Waterloo  (2000) 
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 Τα αίτια της μη αυτόματης ικανοποίησης των δύο αυτών δυνάμεων πηγάζουν από 

την ατελή λειτουργία της Αγοράς. Οι κάτοχοι ή διαχειριστές κεφαλαίων κινδύνου 

παραπονούνται ότι δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων που να 

εμπεριέχουν προτάσεις υψηλής τεχνολογίας, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για να 

χρηματοδοτηθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι περισσότεροι επιχειρηματίες να 

δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν κεφάλαια κινδύνου, ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση 

των αρχικών σταδίων ανάπτυξης, που οι πιθανότητες αποτυχίας είναι μεγάλες, καθώς οι 

χρηματοδότες εμφανίζονται απρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν αυτά τα στάδια92.  

 Ο λόγος είναι συνήθως ο υψηλότερος κίνδυνος που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις 

αυτές, εξαιτίας της ιδιαίτερα αβέβαιης έκβασης του εγχειρήματος και της δυσκολίας 

εκτίμησης της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, καθώς οι χρηματοδότες ισχυρίζονται ότι 

λίγες είναι οι περιπτώσεις επενδύσεων που φαίνεται να έχουν προοπτικές. Τράπεζες και 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου δεν είναι θετικά διακείμενοι για επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία, ενώ και οι άτυποι επενδυτές προτιμούν να 

απέχουν. Από την άλλη, το κόστος εκτίμησης και παρακολούθησης είναι συνήθως τέτοιο 

που αποτρέπει τους χρηματοδότες να αναλάβουν τη χρηματοδότηση μικρής κλίμακας 

επενδυτικών σχεδίων93.  

 Έρευνα για τις χώρες της Ε.Ε. 94, έδειξε ότι η χρηματοοικονομική κοινότητα 

χαρακτηρίζει ως καθοριστικό παράγοντα της απροθυμίας της για επενδύσεις σε 

καινοτομικές επιχειρήσεις, την απουσία επιχειρηματιών εφοδιασμένων με τις απαραίτητες 

διοικητικές ικανότητες, προκειμένου να οδηγήσουν το αρχικό στάδιο σε επιτυχία. Ακόμη 

όμως και να μπορέσουν να ανεβρεθούν χρηματοδότες, παρατηρείται συνήθως έντονη 

απροθυμία των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων να εμπλακούν σε σημαντικό δανεισμό, 

στρεφόμενοι σε εξωτερική συμμετοχική χρηματοδότηση, για να μην προχωρήσουν σε 

μερική παραχώρηση του ελέγχου της επιχείρησης που συνεπάγεται συνήθως αυτού του 

είδους η χρηματοδότηση95. 

                                                 
92 ACOST (Advisory Council on Science and Technology), The Enterprise Challenge: Overcoming Barriers 
to Growth in Small Firms, HMSO, London (1990) 
93 Binks M. and Ennew C. – “Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business and 
Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996) 
94 Storey D.J. & Tether B.S. – “New technology-based firms in the European Union: an introduction” – 
Research Policy, vol. 26, pp. 933-946 (1998)    
95 Mason C.M. and Harrison R.T. – “The role of informal and formal sources of venture capital in the 
financing of technology-based SMEs in the UK” in Oakey, R.P. (ed): New technology – based firms in the 
1990s, pp. 104-124 (1994)  
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 Επιπρόσθετα, στα αρχικά στάδια της εξέλιξης και ανάπτυξης των καινοτομικών 

ΜΜΕ, ο επιχειρηματίας ψάχνει για έναν χρηματοοικονομικό συνεργάτη με ιδιαίτερη 

εξειδίκευση, τόσο τεχνική και τεχνολογική, όσο και επιχειρηματική στην τοπική του 

κοινωνία, κάτι που δύσκολα ενδεχομένως θα καταφέρει να βρει. Επίσης οι επιχειρήσεις 

υποστηρίζουν ακόμη ότι τόσο οι τυπικοί όσο και οι άτυποι επενδυτές δε μπορούν να 

εντοπιστούν εύκολα, λόγω έλλειψης δίαυλων προσέγγισης και επικοινωνίας. Έτσι, λόγω 

του σημαντικού χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την επαφή με τον επενδυτή, την 

εξέταση του σχεδίου από αυτόν και την έναρξη της ροής κεφαλαίων από αυτόν προς την 

επιχείρηση, οι περισσότεροι επιχειρηματίες προτιμούν να στραφούν (αρχικά) σε άλλες 

πηγές χρηματοδότησης όπως οι φίλοι ή οι συνεργάτες96. 

Επίσης, η έλλειψη εξωτερικής χρηματοδότησης, οφείλεται στην έλλειψη γνώσης 

αναφορικά με την τεχνολογία, από μέρους των χρηματοοικονομικών φορέων, στην 

έλλειψη εμπειρίας από πλευράς τους όσον αφορά την ενασχόλησή τους με εγχειρήματα 

υψηλής τεχνολογίας και στην είσπραξη-επίτευξη μεγάλων αμοιβών και αποδόσεων από 

επενδύσεις τους σε συμβατικούς κλάδους της Οικονομίας με τους οποίους (σε περίπτωση 

που πρόκειται για Τράπεζες) είναι σαφώς ιδιαίτερα εξοικειωμένοι.      

 

4.3. Χαρακτηριστικά της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α)  

 Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ε&Α που εμπεριέχονται στην 

καινοτομική διαδικασία: α) οι μη ειδικότητες, β) οι υστερήσεις, γ) το υψηλό κόστος και δ) 

η αβεβαιότητα. 

 Η μη ειδικότητα (ή μη συγκεκριμενικότητα) αναφέρεται τόσο στο προϊόν όσο και 

στην επιχείρηση. Η Ε&Α δεν συγκεκριμενοποιείται σε ένα προϊόν, ούτε και συνδέεται 

αποκλειστικά με αυτό, αλλά τροφοδοτεί ποικιλία τελικών προϊόντων, οδηγώντας σε 

τεχνολογικές συνέργιες ή οικονομίες εύρους.  Η Ε&Α επίσης δεν είναι συγκεκριμένη ούτε 

ως προς την επιχείρηση, δημιουργώντας έτσι εξωτερικές οικονομίες και προβλήματα 

κυριότητας. Η περιορισμένη χρήση της σε ένα προϊόν, επιτρέπει στην επιχείρηση να 

επιμερίζει το κόστος της σε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, ενώ η χαμηλή 

                                                 
96 Mason C.M. and Harrison R.T. – “The role of informal and formal sources of venture capital in the 
financing of technology-based SMEs in the UK” in Oakey, R.P. (ed): New technology – based firms in the 
1990s, pp. 104-124 (1994)  



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 83

συγκεκριμενοποίησή της σε μία επιχείρηση μπορεί να σηματοδοτεί χαμηλό ή αδύναμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια την επιχείρηση, αναφορικά με την Ε&Α97 

 Οι υστερήσεις είναι βασικό γνώρισμα της δραστηριότητας Ε&Α, δεδομένου ότι 

μία ερευνητική προσπάθεια απαιτεί συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει 

(εάν μπορέσει τελικά) να ενσωματωθεί σε εμπορικές δραστηριότητες, μια και μπορεί να 

δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στην πορεία (κίνδυνος απώλειας ιδιόκτητης 

γνώσης, αύξηση κόστους, αβεβαιότητα κλπ.) τα οποία θα είναι καθοριστικά της έκβασης 

του καινοτομικού εγχειρήματος. Από την άλλη πλευρά πάλι, η πρωτιά σε μία καινοτομία 

δε σημαίνει απαραίτητα και μονοπωλιακά οφέλη. Πολλές φορές αυτοί που έπονται του 

πρωτοπόρου, οι αντιγραφείς δηλαδή της τεχνολογίας, αντιμετωπίζουν λιγότερα και 

μικρότερης έντασης προβλήματα αβεβαιότητας, υστερήσεων και μη ειδικοτήτων, με 

αποτέλεσμα να σημειώνουν καλύτερα αποτελέσματα από τον πρωτοπόρο, όπως διδάσκει 

συχνά η ιστορία. 

 Το κόστος και η συνακόλουθη δέσμευση πόρων δημιουργούν σημαντικά 

προβλήματα στις επιχειρήσεις, διαφορετικά σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται προκειμένου να επιβάλλουν τα καινούργια (δικά τους) 

τεχνικά standards στην Αγορά. Ακόμη και εάν κυριαρχήσει ένα πρότυπο στη Αγορά, δε 

σημαίνει ότι θα υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση από τους καταναλωτές, καθώς είτε μπορεί 

να μην υπάρχει, είτε να μην είναι ακόμη αναπτυγμένη Αγορά για το νέο προϊόν. Έτσι, 

ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικούς κλάδους, έχουν να 

αντιμετωπίσουν αφενός το κόστος που σχετίζεται με τη δραστηριότητα Ε&Α και αφετέρου 

ένα επιπλέον κόστος που σχετίζεται με τη διαφήμιση κλπ. προκειμένου να αυξηθεί η 

γνώση των καταναλωτών γύρω από το προϊόν, συμπαρασύροντας και τη συνολική ζήτηση 

γι’ αυτό σε ανοδική τροχιά98. Για αρκετούς κλάδους, το κόστος ανάπτυξης και προώθησης 

νέων προϊόντων, φτάνει συχνά το δεκαπλάσιο ή εικοσαπλάσιο του αρχικού κόστους για 

Ε&Α, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εμποδίων εισόδου νέων επιχειρήσεων στο 

συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας ή ακόμη και συνέχιση της λειτουργίας τους. Τα 

παραπάνω προβλήματα επιδεινώνονται εάν το κόστος Ε&Α ξεπερνά την εσωτερική 

χρηματοδοτική ικανότητα της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν διάφοροι φραγμοί 

στη δυνατότητα της επιχείρησης να εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση των 

επενδυτικών της σχεδίων.  
                                                 
97 Βερναρδάκης Ν. - «Οικονομική της Τεχνολογίας», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου 
Πατρών, Εκδόσεις «Τυπωθήτω» (2006)  
 98 Sutton J. – “ Sunk Costs and Market Structure”, Cambridge:  MIT Press 
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 Η αβεβαιότητα είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που επηρεάζει δυσμενώς τη 

χρηματοδότηση μιας καινοτομικής προσπάθειας, στο στάδιο της έρευνας. Ελάχιστες φορές 

δραστηριότητες της Ε&Α χρηματοδοτούνται από εξωτερικά – σε σχέση με την επιχείρηση 

– κεφάλαια, καθώς αυτές στο σύνολό τους αναλώνουν εσωτερικούς πόρους της 

επιχείρησης. Η αβεβαιότητα θα μειωθεί μόνο μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία 

και παροχή πληροφόρησης από την επιχείρηση προς τους δυνητικούς χρηματοδότες και 

την Αγορά, αλλά αυτό μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της επιχείρησης (αντιγραφή, μίμηση κλπ.). Μεγάλης σπουδαιότητας θέμα 

αποτελεί η δυνατότητα κατοχύρωσης της καινοτομικής διαδικασίας και των προϊόντων 

της, η οποία όμως, ακόμη και εάν πραγματοποιηθεί, δεν εξασφαλίζει τη μη διαρροή της 

τεχνογνωσίας προς τους ανταγωνιστές. Το σύστημα των «πατεντών» ενισχύει μεν την 

δυνατότητα οικειοποίησης των ωφελειών που προκύπτουν για την επιχείρηση, ως 

αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας και πληροφόρησης που αντλεί μέσα από τη δική της 

διαδικασία Ε&Α, ωστόσο δεν μπορεί να αποτρέψει τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της 

πληροφορίας, μέσα από διάφορα κανάλια όπως η μετακίνηση εργαζομένων99.   

 Πολλές φορές η αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε αισιόδοξη πρόβλεψη 

αναφορικά με το κόστος της Ε&Α και τις χρονικές υστερήσεις της, καθώς δεν υπάρχει 

(είτε δεν μπορεί να υπάρξει) εκτίμηση για τα προβλήματα και τα απρόσμενα γεγονότα που 

μπορούν να συμβούν στην πορεία της έρευνας, λειτουργώντας έτσι αποτρεπτικά για τους 

υποψήφιους χρηματοδότες. Η αβεβαιότητα δημιουργεί επίσης υποκαταστάσεις μεταξύ 

χρόνου και κόστους, οδηγώντας συνήθως σε σημαντική αύξηση του τελευταίου, 

προκειμένου να μειωθεί ο πρώτος. 

 Σε όσο πιο αρχικό στάδιο βρίσκεται ένα project, τόσο μεγαλύτερης σημασίας είναι 

οι υστερήσεις, οι αβεβαιότητες και οι μη-ειδικότητες στη διαδικασία κατανομής των 

πόρων. Γι’ αυτό και σε πολλές περιπτώσεις, η βασική έρευνα χρηματοδοτείται είτε από 

ίδια κεφάλαια, είτε από το κράτος, μέσω δημοσίων ερευνητικών Ιδρυμάτων και 

Πανεπιστημίων, από τα οποία διαχέεται στη συνέχεια στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, όσο 

κινούμαστε από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα προς την ανάπτυξη και την 

τελική παραγωγή, οι επιπτώσεις των παραγόντων αυτών μειώνονται.100 

 

 

                                                 
 99 Freeman Ch – “The Economics of Industrial Innovation” – Frances Pinter (Publishers), London (1982) 
100 Freeman Ch – “The Economics of Industrial Innovation” – Frances Pinter (Publishers), London (1982) 
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4.4. Χαρακτηριστικά των Νέων Καινοτομικών ΜΜΕ  

 Οι καινοτομικές επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρού και μεσαίου μεγέθους, εμφανίζουν 

έλλειψη εργαζομένων με γνώσεις που να συνδέουν την επιχείρηση με την Αγορά. Τέτοια 

άτομα (όταν υπάρχουν) προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην ανάπτυξη μιας καινοτομικής 

επιχείρησης, παρέχοντας στους δυνητικούς επενδυτές την άτυπη διαβεβαίωση ότι έχουν 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχία των σχεδίων τους, περιορίζοντας έτσι την 

αβεβαιότητα και, συνακόλουθα,  καθιστώντας ευκολότερη την επένδυση101. Η αδυναμία 

των στελεχών των επιχειρήσεων να καταστήσουν κατανοητές στους υποψήφιους 

χρηματοδότες τη στρατηγική, τις πρακτικές και τις μεθόδους τους, αναφορικά με το 

εγχείρημά τους, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης από μέρους των 

υποψήφιων χρηματοδοτών, οδηγούν σε αύξηση του κόστους  (οικονομικού και χρονικού) 

που θα επωμιστούν οι τελευταίοι, προκειμένου να εκτιμήσουν την εμφανιζόμενη από την 

επιχείρηση τεχνολογία και τις δυνητικές οικονομικές δυνατότητες που θα τους προσδώσει 

η χρηματοδότησή της.  

 Επιπρόσθετα, οι καινοτομικές επιχειρήσεις, όταν προσεγγίζουν μία πηγή 

χρηματοδότησης, ουσιαστικά ζητούν κεφάλαια με τη μορφή προκαταβολής, έναντι 

μελλοντικών Πωλήσεων και Κερδών, καθώς δεν υπάρχει μέχρι ώρας διαμορφωμένο 

προϊόν. Πολλές φορές μάλιστα, απαιτούνται μεγάλες χρονικές περίοδοι προκειμένου να 

φτάσουμε στην εμπορική εκμετάλλευση κάποιας καινοτομίας (αν τελικά αυτή επιτευχθεί). 

Παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις συνεχείς μεταβολές στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών, ο κύκλος ζωής που χαρακτηρίζει τα καινοτομικά (και όχι 

μόνο) προϊόντα, έχει συρρικνωθεί και τα προϊόντα υπόκεινται σε γρήγορη απαξίωση. Το 

γεγονός αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρή περίοδο κυκλοφορίας του προϊόντος στην 

αγορά, μικρό διάστημα πιθανής κυριαρχίας του σε αυτή και κατά συνέπεια μικρό 

περιθώριο για πραγματοποίηση κερδών και τελικά απόσβεσης της αρχικής επένδυσης. 

Αυτό δρα αποτρεπτικά στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών, ιδιαίτερα σε σχέδια που 

συνεπάγονται υψηλό κόστος και μακρά περίοδο ανάπτυξης.  

 Τέλος, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο καινοτομικός κύκλος 

(σύλληψη της ιδέας ενός προϊόντος, ανάπτυξη πρωτοτύπου, παραγωγή προϊόντος, διάθεσή 

του στην αγορά κλπ.), είναι πιθανόν να απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση κάποιου 

επιμέρους κομματιού του, η αδυναμία χρηματοδότησης του οποίου, μπορεί να οδηγήσει 

                                                 
101 Bank of England – “The Financing of Technology-Based Small Firms”, Report  (2001)  
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στην αποτυχία ολόκληρου του εγχειρήματος.Το ενδεχόμενο αυτό, όπως είναι φυσικό, 

αυξάνει το κόστος αλλά και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος χρηματοδότης102.  

 Ένας ακόμη λόγος που αποτελεί εμπόδιο στην χρηματοδότηση των νέων 

καινοτομικών ΜΜΕ, είναι το σχετικά μικρό μέγεθος των επενδύσεων στην τεχνολογία, 

γεγονός που καθιστά τη διαχείρισή τους από τους χρηματοδότες περισσότερο δαπανηρή σε 

σχέση με την αναμενόμενη αλλά και αβέβαιη απόδοση, δημιουργώντας έτσι μία σχέση 

κινδύνου – ανταμοιβής, καθόλου ελκυστική για τον επενδυτή103.  

 

4.5. Χρηματοδότηση Καινοτομίας και μέγεθος Επιχείρησης 

 Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη χρηματοδότηση μιας 

καινοτομικής επιχείρησης, φαίνεται να είναι το μέγεθός της, με τις μεγαλύτερες να 

εμπνέουν περισσότερη σιγουριά (αναφορικά με τη διασφάλιση των κεφαλαίων που 

επενδύονται σε αυτές) και να προσελκύουν πιο εύκολα χρηματοδότηση. Αντίθετα, οι 

νεώτερες και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, εμφανίζουν σημαντικό μειονέκτημα στο θέμα 

αυτό. Τα αίτια αυτής της ανισότητας οφείλονται σε παράγοντες όπως: 

 α) Η κουλτούρα της μικρής επιχείρησης και της ομάδας διοίκησής της σε θέματα 

οργάνωσης, παραγωγής, τεχνολογίας κλπ., δε συμβαδίζει με την αντίστοιχη των Τραπεζών 

και των Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου. 

 β) Όσο μεγαλύτερη η επιχείρηση, τόσο μικρότερη αστάθεια παρατηρείται στους 

ρυθμούς ανάπτυξης και τα κέρδη της, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν 

διαφοροποιημένα προϊόντα και πελατολόγια ευρείας διασποράς, σε αντίθεση με τις 

μικρότερες που βασίζονται σε συγκεκριμένο αριθμό πελατών και ολιγάριθμα προϊόντα, με 

αποτέλεσμα να είναι περισσότερο ευάλωτες σε μη αναμενόμενες αλλαγές του οικονομικού 

περιβάλλοντος104. 

 γ) Για τις μικρές επιχειρήσεις υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος αποτυχίας, καθώς – 

λόγω μεγέθους – αναλαμβάνουν συνήθως ένα μόνο εγχείρημα, χωρίς να έχουν τη 

δυνατότητα επιμερισμού του κινδύνου, πρακτική που ακολουθούν οι μεγαλύτερες. Ο 

κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος από την ύπαρξη συνήθως ελλιπούς οργάνωσης και 

μικρότερης ηγετικής ομάδας, η οποία βασίζεται στην ικανότητα λίγων μόνο ατόμων ή και 

                                                 
102 Bank of England – “The Financing of Technology-Based Small Firms, Report  (2001)  
103 Symeonidis G – “Innovation, Firm Size and Market structure: Schumpeterian Hypothesis and Some New” 
, Themes, Economics Dept., WP 161, OECD, Paris (1996) 
104 ACOST (Advisory Council on Science and Technology), The Enterprise Challenge: Overcoming Barriers 
to Growth in Small Firms, HMSO, London (1990) 
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μόνο του ιδιοκτήτη τους105. Οι χρηματοδότες που παρακολουθούν τα δεδομένα αυτά, 

γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που εμπλακούν στη χρηματοδότηση μιας τέτοιας επιχείρησης, 

θα πρέπει να συνεισφέρουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και με την παροχή συμβουλών και 

καθοδήγησης αναφορικά με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Αυτό το στοιχείο μπορεί να 

αποτελεί πρόκληση για ιδιώτες επενδυτές που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση, ωστόσο 

για τα μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τις εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικού 

κινδύνου αποτελεί επιπλέον κόστος (σε χρόνο και χρήμα) και συχνά οδηγεί στην αποφυγή 

της χρηματοδότησης. 

 δ) Οι ΜΜΕ, λόγω μικρού μεγέθους και περιορισμένης ισχύος, αντιμετωπίζουν 

σημαντικό πρόβλημα προστασίας των σχεδίων τους από τους ανταγωνιστές, σε σχέση με 

τις μεγάλες που διαθέτουν ισχύ, εμπειρία κλπ., μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα για 

κυριαρχία στην Αγορά, καθιστώντας κατά συνέπεια πιο εύκολη τη χρηματοδότησή 

τους106. 

 ε) Οι μικρές επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

μέρος από την ανεξαρτησία τους, αποφεύγοντας να δώσουν λεπτομέρειες στους 

υποψήφιους χρηματοδότες για τα σχέδιά τους. Αυτό δημιουργεί ασύμμετρη πληροφόρηση 

(έλλειμμα πληροφόρησης) προς τους τελευταίους και οδηγεί σε δυσκολίες στη 

χρηματοδότηση τους που μπορεί να φτάσουν από την ακύρωση της εξαγοράς τους από 

μεγαλύτερες εταιρείες, μέχρι την πλήρη αποτυχία και διάλυσή τους107. 

 στ)  Οι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις δε διαθέτουν συνήθως σημαντικά υλικά 

περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις για τη 

διασφάλιση των παρεχόμενων κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό, ειδικότερα για την περίπτωση 

του Τραπεζικού δανεισμού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην 

προσέλκυση χρηματοδότησης. 

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι καινοτομικές ΜΜΕ αντιμετωπίζονται 

διαφορετικά από τους χρηματοδότες, συγκρινόμενες με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

αντιμετωπίζοντας υψηλότερα επιτόκια δανεισμού, ενώ, προκειμένου να αποτελέσουν 

δελεαστικούς επενδυτικούς στόχους, πρέπει να προσφέρουν υψηλά δυνητικά επίπεδα 

απόδοσης. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι βρίσκονται πάντοτε σε μειονεκτική θέση. Με 

                                                 
105 Freel M.S. – “The financing of small firm product innovation within the UK”, Technovation , vol. 19, p. 
709 (1999) 
106 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, Aalborg University  
(1992) 
107 ACOST (Advisory Council on Science and Technology), The Enterprise Challenge: Overcoming Barriers 
to Growth in Small Firms, HMSO, London (1990) 
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σωστή στρατηγική πολλά από τα μειονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν πλεονεκτήματα των μικρών, οι οποίες – λόγω του μικρότερου 

μεγέθους και βαθμού γραφειοκρατίας – μπορούν να είναι πιο ευέλικτες στις συμφωνίες και 

τις κινήσεις τους, να παίρνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα αποφάσεις για έκτακτα 

προβλήματα, αλλαγές, βελτιώσεις κλπ.   

 

4.6. Αβεβαιότητα 

 Η αβεβαιότητα αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της καινοτομικής 

διαδικασίας, από την αρχή μέχρι το στάδιο εισαγωγής στην Αγορά. Η απόφαση για την 

ανάπτυξη ενός καινοτομικού σχεδίου περιλαμβάνει μία εκ των προτέρων πρόβλεψη της 

τεχνικής και εμπορικής επιτυχίας του. Για να αποφασιστεί δε η χρηματοδότησή του, θα 

πρέπει οι εκτιμήσεις χρηματοδότη και χρηματοδοτούμενου να συγκλίνουν, εάν όχι να 

συμπίπτουν. Σε περιπτώσεις καινοτομικών σχεδίων όμως, τέτοιου είδους προβλέψεις είναι 

πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν, καθώς τίποτα δε θεωρείται δεδομένο και ακόμη και 

μεγάλες και ισχυρές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν.  

Τα στοιχεία γύρω από τα ποσοστά αποτυχίας των καινοτομικών σχεδίων είναι ιδιαίτερα 

ασαφή, όπως ασαφής είναι και ο ορισμός κάθε φορά του λόγου της αποτυχίας. Στην 

καινοτομική διαδικασία βέβαια, η επιτυχία της επιχείρησης δε συνεπάγεται απαραίτητα 

την αποτυχία των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Υπάρχουν Αγορές στις οποίες είναι πιθανόν 

να επιτύχουν πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις και Αγορές που μόνο μία επιχείρηση 

επιτυγχάνει, ενώ όλες οι υπόλοιπες αποτυγχάνουν. Ακόμη και εάν μία επιχείρηση 

δραστηριοποιείται μόνη της σε μία Αγορά, δε σημαίνει ότι τελικά θα επιτύχει, λόγω των 

ιδιαίτερα αβέβαιων χαρακτηριστικών που εμπεριέχει η καινοτομική διαδικασία.   

 Το αποτέλεσμα καινοτομικών σχεδίων με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, δεν 

μπορούν να προβλεφτούν επακριβώς από καμία επιχείρηση, καθώς αυτό που μπορεί να 

αναγνωριστεί εκ των υστέρων, δεν μπορεί να διαγνωστεί εκ των προτέρων.  

 Βέβαια, δεν εμπεριέχουν όλες οι καινοτομικές προσπάθειες τον ίδιο βαθμό 

αβεβαιότητας. Το πρόβλημα  με την αβεβαιότητα είναι ότι, σε αντίθεση με τον κίνδυνο, 

είναι μη μετρήσιμη. Δεν μπορεί δηλαδή να προσμετρηθεί εκ των προτέρων, αποτελώντας 

ανασταλτικό παράγοντα, σε αντίθεση με τους προβλέψιμους ή μετρήσιμους κινδύνους. Η 

αβεβαιότητα που σχετίζεται με τα στάδια ανάπτυξης ενός καινοτομικού σχεδίου, 

διακρίνεται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες. 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 89

 α) Γενική επιχειρηματική αβεβαιότητα: Αφορά όλες εκείνες τις αποφάσεις που 

έχουν να κάνουν με μελλοντικά δεδομένα. Για τον υπολογισμό των πιθανών 

αποτελεσμάτων τους, συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ένας βαθμός προεξόφλησης, 

προκειμένου να εκτιμηθεί το μελλοντικό εισόδημα και οι δαπάνες για το project. Όταν 

πρόκειται δε για καινοτομικά σχέδια, τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς οι επιπτώσεις 

είναι μεγαλύτερες, δεδομένου ότι, εκτός του μεγαλύτερου βαθμού αβεβαιότητας, ο χρόνος 

που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν είναι αρκετά μεγαλύτερος των συνηθισμένων 

επενδύσεων (λόγω των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης κλπ.), με αποτέλεσμα να 

συμβαίνει το ίδιο και με την έναρξη της ροής εσόδων. Επιπλέον, οι προβλέψεις 

καθίστανται περισσότερο δυσκολότερες σε όσο πιο πρώιμο στάδιο του σχεδίου 

βρισκόμαστε, με αποτέλεσμα την αδυναμία της εκτίμησης και συνεπώς της προεξόφλησής 

τους108.    

 β) Τεχνική ή Τεχνολογική αβεβαιότητα: Αφορά τα μη ορατά τεχνολογικά 

προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο και το κόστος ανάπτυξης ενός 

project109. Μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του προϊόντος, μέσα από 

συνεχείς δοκιμές, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί επακριβώς η 

έκβαση της διαδικασίας πριν την ολοκλήρωσή της, ειδάλλως δε θα ήταν πραγματικά 

καινοτομική. Πολλές φορές, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μπορεί να προκύψουν 

ανυπέρβλητα προβλήματα, προερχόμενα συχνά από τα προηγούμενα επίπεδα έρευνας της 

επιχείρησης. Η τεχνική αβεβαιότητα είναι ο βαθμός απόδοσης κάτω από ορισμένες 

συνθήκες καθώς και το επίπεδο κόστους στο οποίο μπορεί αυτή να επιτευχθεί. Βρίσκεται 

συνεχώς στο προσκήνιο, καθώς η καινοτομία θα πρέπει να ικανοποιεί διάφορα τεχνικά 

κριτήρια, χωρίς από την άλλη πλευρά να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ανάπτυξης και 

παραγωγής.  

 γ) Αβεβαιότητα της Αγοράς: Αναφέρεται στις δυσκολίες πρόβλεψης του είδους, 

της έντασης και της συχνότητας του ανταγωνισμού στην Αγορά, τις αντιδράσεις των 

πελατών κλπ. Ακόμη και στην περίπτωση που ένα προϊόν έχει φτάσει στο στάδιο της 

διάθεσης στην αγορά, μπορεί να παρουσιάσει σημαντικά προβλήματα, τα οποία οριακά 

μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στην απόσυρσή του. Σε πολλές περιπτώσεις, τεχνικά 

επιτυχημένα προϊόντα δεν κατόρθωσαν να επιβιώσουν εμπορικά, επειδή δε συνάντησαν 

την προσδοκώμενη αποδοχή από τους καταναλωτές. Ακόμη όμως και μετά την εισαγωγή 
                                                 
108 Freeman Ch. – “The Economics of Industrial Innovation” – Frances Pinter (Publishers), London (1982) 
109 Littler D. – “Marketing and Innovation”, in Dodgson and Rothwell (eds), The Handbook of Industrial 
Innovation, Edward Elgar, UK, pp. 293-300 (1996) 
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του προϊόντος στην Αγορά, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να είναι σημαντική, καθώς δεν 

μπορούν να προβλεφθούν οι αντιδράσεις των ανταγωνιστών που ενδεχομένως θα εισάγουν 

παρόμοια προϊόντα στην Αγορά. Επίσης, εάν η επιχείρηση επιλέξει να εισάγει το προϊόν 

της και σε άλλες Αγορές, προσδοκώντας με την ενέργειά της αυτή σημαντική αύξηση των 

Πωλήσεών της, είναι προφανές ότι η αβεβαιότητα θα αυξηθεί, για να ελαχιστοποιηθεί 

τελικά όταν το προϊόν (ή η επιχείρηση) περάσει στο στάδιο της ωριμότητας. 

Στο παρακάτω διάγραμμα, απεικονίζεται η σχέση Αβεβαιότητας, Χρηματοοικονομικών 

αναγκών και Πωλήσεων σε σχέση με τα Στάδια Ανάπτυξης ενός καινοτομικού προϊόντος 

(ή επιχείρησης) 110.       

 

 
 

 Όπως προκύπτει από το διάγραμμα, οι πορείες της Τεχνολογικής αβεβαιότητας και 

της αβεβαιότητας της Αγοράς δεν είναι ταυτόσημες.  

 Η πρώτη ακολουθεί συνεχή φθίνουσα κατεύθυνση καθ’ όλη την πορεία ανάπτυξης 

του σχεδίου, καθώς – όσο προχωρά το εγχείρημα - συγκεκριμενοποιούνται όλο και 

                                                 
110 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, p. 119, Aalborg 
University  (1992) 
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περισσότερο τα τεχνικά στοιχεία, χωρίς όμως ποτέ να εξαλείφεται, παραμένοντας απλά σε 

χαμηλά επίπεδα.  

 Αντίθετα, η δεύτερη είναι αρχικά υψηλή, στη συνέχεια φθίνει, ωστόσο παραμένει 

σημαντική, μέχρι την εισαγωγή του προϊόντος στην Αγορά. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει 

μεγάλη χρονική υστέρηση ανάμεσα στην έναρξη της παραγωγής, την εισαγωγή του 

προϊόντος στην Αγορά και την έλευση της επιχείρησης στο «νεκρό σημείο» (το χρονικό 

σημείο στο οποίο τα έσοδα από τις Πωλήσεις του προϊόντος, ισοσκελίζουν τις Δαπάνες 

παραγωγής του). Καθώς ο σχεδιασμός του προϊόντος πλησιάζει προς την τελική του 

μορφή, η αβεβαιότητα της Αγοράς μειώνεται και θα περιοριστεί μάλιστα ακόμη 

περισσότερο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν εισαγωγής ανταγωνιστικών 

προϊόντων σε αυτήν.  Η μείωση της αβεβαιότητας είναι ακόμη μεγαλύτερη, κατόπιν της 

σημαντικής αύξησης των Πωλήσεων και τη συλλογή θετικών απόψεων για το προϊόν, από 

μέρους των καταναλωτών. Όμως ακόμη και μια πιθανή επέκταση της παραγωγής, για 

παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε αισθητή αύξηση της αβεβαιότητας, ασχέτως εάν το 

προϊόν είναι ήδη επιτυχημένο εμπορικά. 

 Τέλος, στο στάδιο της ωριμότητας, η αβεβαιότητα για την Αγορά φθίνει 

σημαντικά, χωρίς όμως να εξαλείφεται.  

 Συνοψίζοντας για τα είδη αβεβαιότητας, θα λέγαμε ότι κατά την ανάπτυξη ενός 

νέου προϊόντος, οι αβεβαιότητες είναι εμφανείς σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ενώ 

σημαντική είναι και η φθορά των ιδεών όσο προχωράει η ανάπτυξή τους, με αποτέλεσμα 

τη σταδιακή εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού σχεδίων, πριν καταφέρουν να φτάσουν στο 

τελικό στάδιο της εμπορικής εκμετάλλευσης. Το κόστος από την αποτυχία ενός 

καινοτομικού σχεδίου, δε συμπεριλαμβάνει μόνο την αρχική επένδυση για την ανάπτυξη 

και προώθησή του στην Αγορά, αλλά και το κόστος που έχει να κάνει με τη δυνητική 

ζημιά που θα υποστεί η επιχείρηση σε σχέση με τους διανομείς, τους προμηθευτές και 

τους πελάτες της σε μία ενδεχόμενη αποτυχία. Το οικονομικό κόστος σε αυτή την 

περίπτωση, μπορεί να είναι τεράστιο, καθώς θα έχει να αντιμετωπίσει την ικανοποίηση 

προσυμφωνηθέντων όρων, τη μεγάλη διαρροή πελατών, τη δημιουργία αρνητικής εικόνας 

στην Αγορά κλπ.  

 Αυτό που χαρακτηρίζει τους επιτυχημένους καινοτόμους επιχειρηματίες είναι η 

ικανότητα να εντοπίζουν και να διαχωρίζουν τα «αποτυχημένα» σχέδια από την αρχή, από 

τα στάδιο ακόμη της έρευνας, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειες σε χρόνο και κεφάλαια.  
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 Η μη μετρήσιμη αβεβαιότητα επίσης, αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα 

στην προσπάθεια της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί, καθώς ακόμη και στις περιπτώσεις 

που η αβεβαιότητα είναι σχετικά περιορισμένη, πολύ δύσκολα θα χρηματοδοτηθεί το 

αρχικό στάδιο ανάπτυξης ενός καινοτομικού σχεδίου από εξωτερικές πηγές κεφαλαίου.  

 Επίσης, διαφορετική αβεβαιότητα και διαφορετικές συνεπώς πιθανότητες 

χρηματοδότησης χαρακτηρίζουν τις καινοτομίες προϊόντος και διαδικασίας. Οι πρώτες 

ενέχουν συνήθως μεγαλύτερη αβεβαιότητα από τις δεύτερες, καθώς εμπλέκονται συχνά 

στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προκειμένου να εισέλθουν σε καινούργιες Αγορές ή να 

εξοικειώσουν τις υπάρχουσες με το νέο προϊόν. Οι καινοτομίες διαδικασίας αντίθετα, 

στοχεύουν κυρίως στην ελαχιστοποίηση του κόστους ενώ μικρή είναι η συνεισφορά τους 

στη διαφοροποίηση του προϊόντος111. 

 Τέλος, η αβεβαιότητα σα μεταβλητή σπάνια συμπεριλαμβάνεται στα θεωρητικά 

και πρακτικά υποδείγματα ως παράγοντας επίδρασης στη λήψη απόφασης π.χ. από μία 

Τράπεζα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Ο 

λόγος είναι συνήθως η δυσκολία στη μέτρηση και ποσοστικοποίηση της, ώστε να ενταχθεί 

μαζί με τις υπόλοιπες ποσοτικές μεταβλητές.  

     

4.7. Κίνδυνος 

 Η ανάπτυξη μιας καινοτομίας, εμπεριέχει σημαντικό κίνδυνο για τους δυνητικούς 

χρηματοδότες, που έχει να κάνει με την πιθανότητα αποτυχίας διαφόρων διαδικασιών της 

καινοτομικής διαδικασίας και κατά συνέπεια, με την αδυναμία αποπληρωμής του 

κεφαλαίου (αν πρόκειται για Τράπεζα) ή απώλειας των κεφαλαίων (αν πρόκειται για 

Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου). Κάθε επιχειρηματική απόφαση εμπεριέχει κίνδυνο. 

Όσο περισσότερες είναι οι άγνωστες παράμετροι, τόσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο 

κίνδυνος. Ειδικά για μία επένδυση που έχει τεχνολογικό προσανατολισμό, υπάρχει 

πάντοτε η πιθανότητα το έργο να αποδειχτεί τεχνικά ανέφικτο ή (πιο συχνά) το κόστος 

επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων να είναι υπερβολικά υψηλό.  

 Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι η πιθανή απώλεια ολόκληρης της επένδυσης σε 

κάποιο σχέδιο. Ο κίνδυνος αυτός είναι αποδεκτός όταν σταθμιστεί με τα οφέλη που 

αναμένονται από το σχέδιο, εφόσον αυτό αποδειχτεί τελικά επιτυχημένο. Τα 

                                                 
111 Freel M.S. – “The financing of small firm product innovation within the UK”, Technovation , vol. 19,     
p. 710  (1999) 
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αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση του κινδύνου, αποτελούν βασική 

παράμετρο αξιολόγησης της ελκυστικότητας κάθε επιχειρηματικού σχεδίου112. 

 Η διαδικασία αντιμετώπισης του κινδύνου διαμορφώνεται από το κοινωνικό 

περιβάλλον. Ο κίνδυνος όμως δεν αποτελεί ένα αντικειμενικό στοιχείο, εξωτερικό του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος που μπορεί να υπολογιστεί με βάση πιθανότητες και 

υποδείγματα, αλλά δημιουργείται από τα ίδια τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τα 

στελέχη τους κατά τη διαδικασία εκτίμησης ενός σχεδίου και με βάση τη συμπεριφορά 

των υπολοίπων παραγόντων, τόσο του οικονομικού όσο και του δικού τους 

περιβάλλοντος, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι, αναφορικά με το δανεισμό 

των νέων καινοτομικών ΜΜΕ, το ρίσκο ορίζεται από τους Τραπεζικούς, μέσα από τη 

διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του σχεδίου και λήψης απόφασης για τη 

χρηματοδότησή του.   

 Ανάλογα με τον τύπο του χρηματοοικονομικού συστήματος, υπάρχει διαφορετική 

αντιμετώπιση του κινδύνου που προκύπτει από επενδυτικά σχέδια. Τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα που λειτουργούν με βάση τον «αγοραίο» τύπο οργάνωσης (market type), τείνουν 

να εξωτερικεύσουν τον κίνδυνο όσο περισσότερο μπορούν, μεταφέροντάς τον στους 

πελάτες. Αντίθετα, αυτά που είναι οργανωμένα σε πιο ιεραρχική -  γραφειοκρατική και 

συνεργατική δομή, μπορούν να αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο εκ των προτέρων και, 

επομένως, εστιάζονται περισσότερο στη διαχείριση και τον έλεγχο του εσωτερικευμένου 

κινδύνου.  

 Εξωτερίκευση του κινδύνου με μεταφορά του στους πελάτες, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αφενός με την επιδερμική αποτίμηση (και ίσως τελικά με την απόρριψη) 

μεμονωμένων αιτήσεων δανεισμού και αφετέρου με τη χρήση του επιτοκίου – έναντι του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου – προκειμένου τα υποβαλλόμενα αιτήματα, να τιμολογηθούν 

ανάλογα με τον κίνδυνο που εμπεριέχουν. Επίσης, η αντιστάθμιση του κινδύνου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε με δανεισμό βραχυχρόνιου χρονικού ορίζοντα (αντί του 

μακροχρόνιου δανεισμού), είτε με την απαίτηση από την Τράπεζα περισσότερων 

εγγυήσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί, απεικονίζονται σχηματικά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι καινοτομικές επιχειρήσεις, σε σχέση με τους υποψήφιους επενδυτές, 

προβλήματα που πηγάζουν από τον κίνδυνο που εμπεριέχουν οι ίδιες, ως αυθύπαρκτες 

μορφές οργάνωσης και δραστηριότητας, ενώ γίνεται και διάκριση του κινδύνου σε 
                                                 
112 Βερναρδάκης Ν., Ραφαηλίδης Α., Τσελεκίδης Γ., «Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνολογική 
Συσσώρευση: Η περίπτωση της Ελλάδας», Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ (τελική 
έκθεση) (2001)  
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εσωτερικό (I-Internal) ή εξωτερικό (Ε-External), ανάλογα με το αν οφείλεται σε 

παράγοντες εντός ή εκτός της επιχείρησης.  

 
 Οι περιπτώσεις του κινδύνου που αναφέρονται στον πίνακα, περιγράφουν την 

κατάσταση που προκύπτει όταν κάποιος ή κάποιοι από τους παράγοντες που είχαν 

υπολογιστεί εκ των προτέρων, δε λειτούργησε σωστά, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό. 

 Οι έννοιες της αβεβαιότητας και του κινδύνου δεν είναι ταυτόσημες. Η 

αβεβαιότητα χαρακτηρίζει μία κατάσταση στην οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί τι 

πρόκειται να συμβεί, καθώς αυτό που προτείνεται είναι κάτι νέο, μη δοκιμασμένο, δεν 

υπάρχει προηγούμενη εμπειρία από αυτό κλπ. Αντίθετα, στην περίπτωση του κινδύνου, 

έχει συγκεκριμενοποιηθεί η εξέλιξη της διαδικασίας, η οποία υπάρχει κίνδυνος να μην 

επιτύχει. Ο κίνδυνος περιγράφει μία κατάσταση στην οποία η μελλοντική πιθανότητα 

μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί σε ποσοτικούς όρους, ενώ στην περίπτωση της 

αβεβαιότητας, το μέλλον είναι άγνωστο και επομένως αδύνατον να ποσοστικοποιηθεί.  

 Η αβεβαιότητα (σε κάθε της μορφή) και ο κίνδυνος αποτελούν τα πιο σημαντικά 

εμπόδια για την προσέλκυση χρηματοδότησης για τα καινοτομικά σχέδια. Τα Κεφάλαια 

Κινδύνου αντιμετωπίζουν πολύ επιφυλακτικά οποιοδήποτε εγχείρημα εμπεριέχει 

σημαντικό κίνδυνο και αβεβαιότητα, με αποτέλεσμα την αποφυγή παροχής 

χρηματοδότησης. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο στην περίπτωση που αναφερθούμε στις 

παραδοσιακές συντηρητικές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι Τράπεζες, οι οποίες στην 
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προσπάθειά τους να μετριάσουν τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα, ακολουθούν πολλές 

φορές λανθασμένες πρακτικές αξιολόγησης των καινοτομικών προτάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  

 

5.1. Εισαγωγή  

 Το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καινοτομικές επιχειρήσεις, 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κενό δανειακής χρηματοδότησης στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξής τους, όταν οι απαιτήσεις σε Κεφάλαιο Κίνησης είναι αυξημένες. Μεγάλο 

ποσοστό καινοτομικών ΜΜΕ στρέφεται στη δανειακή χρηματοδότηση, προκειμένου να 

αντλήσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να υλοποιήσει τα σχέδιά του.  

 Το γενικότερο κλίμα που αφορά στην καινοτομία είναι σαφώς καλύτερο στις 

αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες προσπαθούν συνεχώς να οδηγούν τους τεχνολογικούς 

κλάδους. Στην παγκόσμια αγορά αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον η περίπτωση 

ανάμειξης των Τραπεζών στα πρώτα κιόλας στάδια ενός καινοτομικού σχεδίου. Οι Η.Π.Α.  

και η Ιαπωνία εμφανίζουν εντελώς διαφοροποιημένη δομή – σε σχέση με την Ευρώπη – 

στην αγορά δανείων προς νέες καινοτομικές επιχειρήσεις, με μεγαλύτερη προσφορά 

επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και ευρύτερη επιχειρηματική κουλτούρα. Το γεγονός αυτό 

έχει οδηγήσει στην εμφάνιση αρκετών Τραπεζών που ειδικεύονται στην παροχή δανείων 

προς καινοτομικές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη η κατάσταση εμφανίζεται αρκετά 

διαφορετική. Πολύ μικρός αριθμός Τραπεζών δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, 

συναντώντας σημαντικές δυσκολίες να δραστηριοποιηθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να αποκτήσουν την απαιτούμενη 

γνώση (ώστε να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη αγορά), λόγω της διαφορετικής 

κουλτούρας και του νομικού πλαισίου ανάμεσα στα κράτη της Ε.Ε. Οι Ευρωπαϊκές 

Τράπεζες χρηματοδοτούν με αρκετή ευκολία εξαγορές και συγχωνεύσεις, εισαγωγές στο 

χρηματιστήριο, επεκτάσεις παραγωγής κλπ. αλλά σπάνια αρχικά στάδια ανάπτυξης ενός 

καινοτομικού εγχειρήματος και σχεδόν ποτέ ερευνητικά – πρώιμα στάδια και μάλιστα 

νέων σχετικά επιχειρήσεων.  

 Ασχέτως της επικρατούσας κατάστασης στα διεθνή χρηματοοικονομικά 

συστήματα και χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία των Venture Capital, η πιο σημαντική 

πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης εξακολουθεί να αποτελεί το Τραπεζικό σύστημα. Η 

Τραπεζική χρηματοδότηση είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερη σε σύνολο αξίας από τα 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ενώ στοιχεία για τις μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες 
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(Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία) αλλά και για τις Η.Π.Α. και Ιαπωνία, έδειξαν ότι η 

χρηματοδότηση των καινοτομικών ΜΜΕ πραγματοποιείται κυρίως από τον Τραπεζικό 

τομέα, μέσω βραχυχρόνιου δανεισμού113. Παρά τις προσπάθειές τους όμως τα τελευταία 

χρόνια, όλες έχουν να επιδείξουν πολύ φτωχή παρουσία σε αρχικά στάδια 

χρηματοδότησης.  

 

5.2. Νέες Καινοτομικές ΜΜΕ και Συμμετοχική Χρηματοδότηση  

 Τα πλεονεκτήματα των Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου (και κατ’ επέκταση 

μειονεκτήματα των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων), είναι η μεγάλης χρονικής διάρκειας 

δέσμευση που αναλαμβάνουν, απέναντι στις επιχειρήσεις προς τις οποίες επενδύουν τα 

κεφάλαιά τους (σε αντιδιαστολή με τις Τράπεζες που είναι εστιασμένες σε βραχυχρόνιες 

δεσμεύσεις), η προσφορά πρόσθετης χρηματοδότησης όποτε χρειαστεί, η ενεργή 

συμμετοχή τους στην επιχείρηση και στο στρατηγικό management, προσφέροντας 

πολύτιμες συμβουλές και εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες – σε περίπτωση διαφορετικού 

τύπου χρηματοδότησης – θα πρέπει να αναζητηθούν και να αγοραστούν με πρόσθετο 

κόστος.  

 Οι διαχειριστές όμως των συγκεκριμένων κεφαλαίων εμφανίζονται απρόθυμοι να 

χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που είναι εστιασμένες στην καινοτομία και σίγουρα όχι 

χωρίς σημαντικό αντάλλαγμα. Η απροθυμία αυτή πηγάζει από την αντίληψη ότι 

εμπεριέχουν μεγαλύτερο ρίσκο από τις υπόλοιπες προτάσεις, γεγονός που οδηγεί στην 

αξιολόγησή τους με αυστηρότερα κριτήρια σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των Κεφαλαίων προτιμούν να εμπλακούν σε επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε - μετά την πλήρη ανάπτυξή τους – στάδια, προκειμένου να πεισθούν να 

επενδύσουν.  

 Πολύ λίγες είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ιδιαίτερα αυστηρά επενδυτικά 

κριτήρια που θέτουν οι πηγές συμμετοχικής χρηματοδότησης (κυρίως τα Κεφάλαια 

Επιχειρηματικού Κινδύνου), με πρώτο τα απαιτούμενα επίπεδα απόδοσης. Αποδόσεις της 

τάξης του 50%-60% το χρόνο για επιχειρήσεις ή εγχειρήματα που βρίσκονται στο 

ξεκίνημά τους και 30% για τις επιχειρήσεις που είναι σε μεταγενέστερα στάδια, 

θεωρούνται δεδομένες και είναι προαπαιτούμενες στην περίπτωση αυτή. Επιπρόσθετα, οι 

περισσότεροι επενδυτές δεν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν σε επενδύσεις μικρότερες 

των 3,5 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως του σταθερού κόστους αποτίμησης και επίβλεψης, ενώ 
                                                 
113 Bank of England – “The Financing of Technology-Based Small Firms”, Report  (2001)  



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 98

εάν πρόκειται για νέες καινοτομικές ΜΜΕ, για τις οποίες υπάρχει σημαντική επιπλέον 

αβεβαιότητα (λόγω τεχνολογίας κλπ.), ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να καταβάλλει 

πρόσθετο κόστος, προκειμένου να εκτιμήσει προσεκτικά την τεχνολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί και τις πιθανότητες επιτυχίας του προϊόντος στην Αγορά.  

 Παράλληλα, η άμεση εμπλοκή του επενδυτή στην επιχείρηση που χρηματοδοτεί 

(σύνηθες φαινόμενο) συνεπάγεται σημαντικό κόστος σε χρόνο και χρήμα (π.χ. πρόσθετη 

εργασία, απασχόληση ειδικών κλπ.). Οι μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντικούς 

περιορισμούς για έναν υποψήφιο χρηματοδότη, λόγω του χαμηλού εισοδήματος (της 

χαμηλής απόδοσης) που μπορούν να προσφέρουν αλλά και της σχετικής απροθυμίας (ή 

και αδυναμίας) τους να εκδίδουν μερίδια.  

 Τέλος, πολλές φορές παρατηρείται δυσκολία στην «έξοδο» του επενδυτή από μία 

επένδυση σε μία νέα καινοτομική επιχείρηση, αφενός γιατί απαιτείται σημαντικό χρονικό 

διάστημα πριν να είναι έτοιμη και αφετέρου γιατί μπορεί να μην υπάρχει οργανωμένη 

αγορά για πωλήσεις μεριδίων τέτοιου είδους.  

 Τα προαναφερθέντα, οδηγούν τους επενδυτές αυτού του είδους, στην πολύ 

προσεκτική εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που τους υποβάλλονται και στην 

επιλογή τελικά μιας μικρής μειοψηφίας αυτών, προκειμένου να τις χρηματοδοτήσουν. 

Σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. 114, μόνο ένα ποσοστό γύρω στο 4% 

των υποβληθέντων αιτημάτων καταφέρνει τελικά να προσελκύσει χρηματοδότηση, ενώ το 

75,5% των αιτημάτων απορρίπτονται από το πρώτο κιόλας στάδιο εξέτασης και τα 

υπόλοιπα στα επόμενα στάδια. Φαίνεται συνεπώς να υπάρχει σημαντικό χρηματοδοτικό 

κενό από την πλευρά της προσφοράς, καταρρίπτοντας έτσι την αντίληψη που εμφανίζει 

αυτή την πηγή χρηματοδότησης ως τη βέλτιστη για τις καινοτομικές ΜΜΕ.  

 Η έλλειψη διαθεσιμότητας κεφαλαίων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην 

ανάπτυξη καινοτομικών σχεδίων από μέρους των νέων ΜΜΕ, καθώς τα Κεφάλαια 

Επιχειρηματικού Κινδύνου εστιάζονται κυρίως σε εξαγορές, συγχωνεύσεις, σπάνια σε 

χρηματοδοτήσεις και μάλιστα πάνω από ένα επίπεδο ποσού. Χάσμα όμως δημιουργείται 

και από την πλευρά της ζήτησης, καθώς οι ιδιοκτήτες των νέων καινοτομικών ΜΜΕ, δεν 

προσφεύγουν στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, καθώς οι περισσότεροι 

αντιμετωπίζουν την απαιτούμενη παραχώρηση μεριδίου της επιχείρησής τους στους 

δυνητικούς χρηματοδότες της, ως μία μορφή απώλειας ελέγχου της επιχείρησης τους και 

συνακόλουθα την αποφεύγουν. Ο επενδυτής – μέσα από την ανάληψη του management ή 
                                                 
114 OECD – “Venture Capital and Innovation”  (1996) 
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του ελέγχου των αποφάσεων της επιχείρησης – προσπαθεί να μειώσει το ρίσκο της 

επένδυσής του, προσφέροντας ως αντάλλαγμα συμβουλές και κεφάλαια, προκειμένου να 

βοηθήσει στην επιτυχή ανάπτυξη του προϊόντος. Επίσης, η έξοδος των επενδυτών από την 

επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη μεταπώλησή της σε κάποια μεγαλύτερη, 

είτε με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, εξέλιξη την οποία δεν επιθυμεί συνήθως ο 

επιχειρηματίας, ενώ και η έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων από την πλευρά των 

χρηματοδοτών, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την κατανόηση των δυνητικών 

ευκαιριών του σχεδίου. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ 

καταφεύγουν σε Τραπεζικά δάνεια τα οποία φαντάζουν ως η περισσότερο προσιτή 

λύση115. 

 

 5.3. Νέες Καινοτομικές ΜΜΕ και Τράπεζα  

 Στοιχεία από μεγάλες Ευρωπαϊκές χώρες, τις Η.Π.Α. και Ιαπωνία, έδειξαν ότι η 

χρηματοδότηση των μικρών καινοτομικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται κυρίως από τον 

Τραπεζικό τομέα116. Έρευνες117 έδειξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις όταν πρόκειται να 

χρηματοδοτήσουν καινοτομικά σχέδια, είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν 

βραχυχρόνια χρηματοδότηση από δανειακά κεφάλαια και όχι μακροχρόνια από 

συμμετοχές.  

 Τα παραπάνω συνηγορούν στην κυριαρχία του Τραπεζικού τομέα στη 

χρηματοδότηση των καινοτομικών επιχειρήσεων, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας 

όπου αποτελούν την κύρια - μη ιδιωτική - πηγή χρηματοδότησης καινοτομικών σχεδίων. 

Οι Τράπεζες θεωρούν το δανεισμό των ΜΜΕ ως ένα σημαντικό κομμάτι του 

χαρτοφυλακίου τους, λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους που προσφέρουν, καθώς το 

κόστος των προσφερόμενων κεφαλαίων είναι σχετικά υψηλότερο αυτών που χορηγούνται 

στις μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω διαφοράς στον πιστωτικό κίνδυνο. Επιπρόσθετα, οι 

επιχειρήσεις αυτές δε διαθέτουν συνήθως διαπραγματευτική ισχύ, ώστε να είναι σε θέση 

να πιέσουν την Τράπεζα προκειμένου να πετύχουν καλύτερους όρους δανεισμού. Η 

επικρατούσα θέση των Τραπεζών είναι ότι δεν απαιτείται να καταβληθεί ιδιαίτερη 

                                                 
115 Dosi G. (1991) – «Τεχνική Αλλαγή και Βιομηχανικός Μετασχηματισμός: Τα πρότυπα της βιομηχανικής 
δυναμικής στο Εθνικό Σύστημα   Καινοτομιών», Αναστάσιος Γιαννίτσης (ed), «Οικονομική Θεωρία και 
Τεχνολογία», εκδόσεις Gutenberg, (Αθήνα 1991), σελ. 91-132 
116 Bank of England – “The Financing of Technology-Based Small Firms”, Report  (2001) 
117 Freel M.S. – “The financing of small firm product innovation within the UK”, Technovation , vol. 19, p. 
710  (1999) 
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προσπάθεια προκειμένου οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να προσεγγιστούν, καθώς, μη 

έχοντας άλλη διέξοδο για εξεύρεση κεφαλαίων, θα καταλήξουν αναγκαστικά σ’ αυτές. 

 

5.4. Πλεονεκτήματα Τραπεζικής Χρηματοδότησης  

 Ι. Δεν συνεπάγεται απώλεια ιδιοκτησίας: Το βασικό μειονέκτημα της συμμετοχικής 

χρηματοδότησης που αυτομάτως καθίσταται βασικό πλεονέκτημα των Τραπεζών είναι η 

συμμετοχή στην επιχείρηση. Οι πηγές συμμετοχικής χρηματοδότησης, δεν αποτελούν 

γενναιόδωρους οικονομικούς παράγοντες αλλά ιδιαίτερα απαιτητικούς επενδυτές, με 

αξίωση ανάληψης αρμοδιοτήτων που μπορεί να φτάσουν μέχρι και την εξ’ ολοκλήρου 

διαχείριση της επιχείρησης. Από την άλλη, οι επιχειρηματίες ευελπιστούν να διατηρήσουν 

το project υπό τον έλεγχό τους για να καρπωθούν τα αντίστοιχα οφέλη, εμφανιζόμενοι 

ιδιαίτερα απρόθυμοι να μεταβιβάσουν μέρους του ελέγχου σε εξωτερικούς επενδυτές118.  

 Τα Τραπεζικά ιδρύματα από την άλλη, αν και παρέχουν δανειακά κεφάλαια, δε 

συνηθίζουν να ακολουθούν τέτοια πολιτική και επομένως η καταφυγή των επιχειρήσεων 

σε αυτά, δε συνεπάγονται απώλεια ιδιοκτησίας, παρά μόνο σε περίπτωση αποτυχίας του 

σχεδίου, όπου η Τράπεζα αναλαμβάνει πολλές φορές την εκποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, προκειμένου να αποπληρωθεί το δάνειο που η ίδια είχε 

παραχωρήσει.  

 ΙΙ. Μέγεθος – Στελέχη: Οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα διαφόρων μορφών (διοικητικά, τεχνολογικά, νομικά, οικονομικά, marketing 

κλπ.), στα οποία θα πρέπει να ανταπεξέλθουν, εάν επιθυμούν να επιτύχουν στα σχέδιά 

τους. Ολόκληρο όμως το φάσμα των παραπάνω υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 

παρασχεθεί από Εταιρείες Κεφαλαίου Κινδύνου ή πολύ περισσότερο από Ιδιώτες.  

 Οι Τράπεζες αντίθετα (και ιδιαίτερα οι μεγάλες), έχουν τη δυνατότητα να 

καλύψουν σημαντικό κομμάτι των υπηρεσιών αυτών, παρέχοντας παράλληλα 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς διαθέτουν σημαντικό αριθμό νομικών, οικονομολόγων, 

επιχειρηματικών συμβούλων καθώς και εξειδικευμένα τμήματα και θυγατρικές. 

Παράλληλα παρέχουν ασφάλεια και διαχείριση κινδύνου (risk management), υπηρεσίες 

πολύ σημαντικές για μία νέα και μικρή επιχείρηση που ασχολείται με αβέβαια 

εγχειρήματα. Ο Τραπεζίτης που χρηματοδοτεί μία επιχείρηση, παίζει κατά κάποιο τρόπο 

το ρόλο του χρηματοοικονομικού «φύλακα». Σε περιπτώσεις δε όπου το εγχείρημα και οι 

                                                 
118 Myers S. and Majluf  N. – “Corporate financing and investment decisions when firms have innovation that investors 
do not have”, Journal of Financial Economics, Vol. 12, pp. 187-222 
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ικανότητες του επιχειρηματία είναι ιδιαίτερα αβέβαια, οι μεγάλες εμπορικές Τράπεζες, 

λόγω της μεγαλύτερης πληροφόρησης που έχουν και των οικονομιών κλίμακας που 

απολαμβάνουν, φαίνεται ότι μπορούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο πιο 

αποτελεσματικά119. Δε θα πρέπει τέλος να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι περισσότερες 

Εταιρείες συμμετοχικής χρηματοδότησης βασίζονται στις Τράπεζες, καθώς οι τελευταίες 

τις «προμηθεύουν» με ικανά στελέχη που διαθέτουν διοικητική εμπειρία, τα οποία τις 

βοηθούν να αξιολογήσουν τις επιχειρήσεις στις οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν.  

 ΙΙΙ. Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικών Προϊόντων: Οι Τράπεζες μπορούν να 

αναπτύξουν καινοτομικά προϊόντα (ή και υπηρεσίες), με στόχο αφενός να υποστηρίξουν 

την επέκταση των καινοτομικών επιχειρήσεων και αφετέρου, μέσα από αυτή τη 

διαδικασία, να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους, διασφαλίζοντας σημαντικό 

μερίδιο αγοράς. Οι υπηρεσίες αυτές (π.χ. ευέλικτα δάνεια προσαρμοζόμενα στις ιδιαίτερες 

ανάγκες κάθε επιχείρησης, κλαδικά δάνεια κλπ.) αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για 

κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Η χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης ενός 

καινοτομικού σχεδίου, μέσα από καινούργιες χρηματοοικονομικές τεχνικές και προϊόντα, 

είναι ίσως η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, κατά τη διαδικασία υποστήριξης της καινοτομίας. Οι τεχνικές αυτές αποτελούν 

συχνά το εφαλτήριο για την ανάπτυξη αρκετών εφαρμογών που θα αποβούν πιθανότατα 

ιδιαίτερα χρήσιμες στις Τράπεζες μελλοντικά. Επιπρόσθετα, οι Τράπεζες - μέσα από όλο 

αυτά – συγκεντρώνουν εξειδικευμένη γνώση στην αποτίμηση και επίβλεψη περίπλοκων 

projects, όπως τα καινοτομικά, αποκτώντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση 

του κινδύνου.120 

 ΙV. Παροχή καθημερινών υπηρεσιών: Παράλληλα με τα χρηματοδοτικά προϊόντα 

οι Τράπεζες εκτελούν επίσης και τις συνηθισμένες Τραπεζικές εργασίες όπως: καταθέσεις, 

χορηγήσεις καρνέ ιδιωτικών επιταγών, εκδόσεις πιστωτικών καρτών, επενδύσεις, 

διαχείριση χαρτοφυλακίου, ασφάλειες, εισαγωγές, εξαγωγές κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές, 

αποτελούν σημαντική διευκόλυνση στη χρηματοοικονομική λειτουργία μίας επιχείρησης, 

η οποία με αυτόν τον τρόπο έχει συγκεντρωμένα όλα τα χρηματοοικονομικά της ζητήματα 

σε ένα μόνο σημείο, επιλύοντας έτσι και το πρόβλημα του περισσότερου χρόνου που θα 

απαιτούσε η διευθέτησή τους, εάν δε μπορούσαν να διευθετηθούν όλα στον ίδιο τόπο.   

                                                 
119 Berger A., Klapper L. and Udell G – “The Ability of Banks to Lend to Infomationally Opaque Small 
Businesses”, Finance and Economic Discussion Series (2001)  
120 Panopoulou M. – “Technological and Structural Change in the European Banking Industry”, Working 
Paper No 02-13, p. 8, United Nations University, Institute for New Technologies, The Netherlands (2001) 
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 V. Συχνή / Τοπική παρουσία: Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι οι 

Τράπεζες βρίσκονται σχεδόν παντού γύρω μας, σε κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη, με 

περισσότερα πολλές φορές από ένα υποκαταστήματα. Έτσι, καθίσταται ιδιαίτερα εφικτή η 

επαφή του  νέου επιχειρηματία με κάποια από αυτές, προκειμένου να συζητήσει την 

πρότασή του. Αντίθετα, οι περισσότερες από τις υπόλοιπες πηγές κεφαλαίων είναι 

συγκεντρωμένες στα μεγάλα αστικά κέντρα και ως εκ τούτου, ιδιαίτερα δύσκολο να 

ανευρεθούν και να προσεγγιστούν. Με βάση τα παραπάνω, οι Τράπεζες φαίνεται να 

αποτελούν την πιο προσιτή και ικανοποιητική πηγή χρηματοδότησης για τις καινοτομικές 

ΜΜΕ, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκονται αυτές.121 Στοιχεία από διάφορες χώρες122, 

δείχνουν ότι οι μικρότερες και οι τοπικού χαρακτήρα Τράπεζες φαίνεται να μπορούν να 

δημιουργήσουν πιο εύκολα συνεργασία με τις μικρές, τοπικές επιχειρήσεις, σε σχέση με 

τις μεγαλύτερες (διεθνείς) Τράπεζες, καθώς διαθέτουν πληρέστερη γνώση και κατανόηση 

των συνθηκών της περιοχής. Επίσης, μία μικρή Τράπεζα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον 

έλεγχο και την επίβλεψη μίας επιχείρησης (σε σχέση με μία μεγάλη), επειδή το ύψος του 

δανείου που θα της χορηγήσει αποτελεί σημαντικότερο κομμάτι του χαρτοφυλακίου της, 

λόγω του μικρού της μεγέθους. Οι περισσότερες Ελληνικές Τράπεζες εντάσσονται σε 

αυτήν την κατηγορία.   

 

5.5. Μειονεκτήματα Τραπεζικής Χρηματοδότησης  

 Ι. Νοοτροπία: Οι Τράπεζες (κυρίως οι μεγαλύτερες) χαρακτηρίζονται από έντονο 

συντηρητισμό στο θέμα του δανεισμού γενικότερα. Όταν μάλιστα πρόκειται για νέες και 

μικρού σχετικά μεγέθους επιχειρήσεις που ασχολούνται με αβέβαια καινοτομικά σχέδια, 

τότε η συμπεριφορά τους γίνεται ακόμη περισσότερο «φοβική». Συνηθίζουν να τις 

χαρακτηρίζουν ως υψηλού κινδύνου και να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα επιφυλακτικά την 

παροχή δανείων προς αυτές. Αυτή η αποστροφή του κινδύνου (Risk Aversion) τις οδηγεί 

στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με επιβολή όμως δυσβάσταχτων όρων προς τις 

τελευταίες, καθώς πολιτική των Τραπεζών αποτελεί η προσπάθεια εξωτερίκευσης του 

κινδύνου στο μέγιστο βαθμό, με τη μεταφορά του στους πελάτες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να απαιτούν συχνά διαφορετική τιμολόγηση και χρονική διάρκεια δανείου 

από αυτή που επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να 
                                                 
121 Philpott T. – “Banking and new technology small firms: a study of  information exchanges in the 
financing relationship” in Oakey R (eds), New Technology -  Based Firms in the 1990’s, Paul Chapman 
Publishing, London, pp.68-80 (1994) 
122 Bannock G. and Partners, “Venture Capital and the Equity Gap”, Commissioned by National Westminster 
Bank, London  (1991) 
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ζητηθεί επιπλέον και διασφάλιση του δανείου από πηγές που δε σχετίζονται με την 

επιχείρηση και την παραγωγική διαδικασία, όπως η προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη 

κλπ. 

 ΙΙ. Εγγυήσεις – Αποδόσεις: Το ότι η επιχείρηση δανειζόμενη από την Τράπεζα δεν 

υφίσταται απώλεια ιδιοκτησίας και δεν υποχρεούται σε μεγάλες αποδόσεις προς τον 

προμηθευτή κεφαλαίων, δε σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα, καθώς 

οι Τράπεζες αξιώνουν την  πληρωμή υψηλών σχετικά τόκων, καθώς και την καταβολή 

εγγυήσεων, συχνά μεγαλύτερης αξίας από το χορηγούμενο δάνειο, προκειμένου να 

διασφαλιστεί το κεφάλαιό τους. Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τα πρώιμα στάδια 

ανάπτυξης των καινοτομικών επιχειρήσεων όπως ο χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης του 

προϊόντος, η αποδοχή του ή μη από την Αγορά κλπ., καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση 

των μελλοντικών ροών εισοδήματος. Οι Τράπεζες που θα εκδηλώσουν την επιθυμία να 

εμπλακούν σε κάποιο από αυτά τα στάδια, τείνουν να διασφαλίσουν επαρκώς τα δάνεια 

που θα χορηγήσουν υποθηκεύοντας περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων και 

αδιαφορώντας σε μεγάλο βαθμό για τις μελλοντικές προσδοκίες των τελευταίων. Οι 

εγγυήσεις βέβαια εμφανίζουν και προβλήματα όπως η δυσκολία υπολογισμού της αξίας 

τους, το κόστος διαχείρισης των διαδικασιών που έχουν σχέση μ’ αυτές κλπ. Το 

σημαντικότερο όμως πρόβλημα με τις εγγυήσεις είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται ως μέτρο 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου και της αβεβαιότητας των καινοτομικών 

επιχειρημάτων, αλλά αποτελούν κάποιου είδους αντιστάθμιση των δυνητικών απωλειών 

για τις Τράπεζες, οι οποίες αποστρεφόμενες τον κίνδυνο, τη χρησιμοποιούν σε μεγάλη 

κλίμακα123. Η έλλειψη υλικών στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

εγγυήσεις, αποτελεί συχνά ανυπέρβλητο εμπόδιο στην παροχή χρηματοδότησης προς 

καινοτομικές επιχειρήσεις, καθώς οι Τράπεζες εμφανίζουν έντονη προκατάληψη απέναντι 

στον κίνδυνο.  

 ΙΙΙ. Χρόνος λήψης απόφασης: Οι Τράπεζες – λόγω μεγέθους – εμφανίζονται τις 

περισσότερες φορές αρκετά δυσκίνητες και δέσμιες γραφειοκρατικών -  χρονοβόρων 

διαδικασιών, αναφορικά με την παροχή δανειακών κεφαλαίων, ιδιαίτερα εάν τα τελευταία 

είναι μεγάλου ύψους και χορηγούνται σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα. Ο χρόνος είναι 

καθοριστικός παράγοντας στην καινοτομική διαδικασία και μία μικρή καθυστέρηση 

μπορεί να οδηγήσει ένα project σε πλήρη αποτυχία. Για τις περισσότερες από τις 

                                                 
123 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment with Asymmetric Information”, International Journal of 
Bank Marketing, vol. 12, p 25 (1994) 
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καινοτομικές επιχειρήσεις η ταχύτητα λήψης κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχία και τη διατήρησή τους σε ανταγωνιστική θέση, καθώς τους επιτρέπει να 

εκμεταλλευτούν μία σημαντική ευκαιρία που παρουσιάζεται στην Αγορά. 124 Σήμερα οι 

Τράπεζες, παρότι έχουν αναπτύξει ταχύτατες διαδικασίες δανειοδότησης ιδιωτών και 

παλαιών επιχειρήσεων (ακόμη και σε 24 ώρες), εξακολουθούν να τηρούν χρονοβόρες 

διαδικασίες αξιολόγησης για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εγχειρήματα που εμπεριέχουν 

το στοιχείο της αβεβαιότητας και του κινδύνου, όπως τα καινοτομικά, ιδιαίτερα αν αυτά 

αναπτύσσονται από νέες ΜΜΕ, χωρίς φήμη και υλικά στοιχεία για εγγυήσεις.  

 IV. Έλλειμμα Γνώσης: Οι Τράπεζες δε διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό σε 

θέματα τεχνολογίας, ώστε να εκτιμήσουν σωστά την κάθε πρόταση και να αξιολογήσουν 

τις πιθανότητες επιτυχίας της, γεγονός που επιδρά αρνητικά στη λήψη θετικής απόφασης 

για χρηματοδότηση. Στις επιχειρήσεις γενικότερα φαίνεται να κυριαρχεί υποσυνείδητα η 

αίσθηση ότι οι Τράπεζες δε διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες, προκειμένου να 

αποτιμήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο και δη καινοτομικό, που εμπεριέχει επιπλέον μη υλική 

τεχνολογία. Αντίθετα, προτιμούν επιχειρήσεις που προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα 

συμπαγές, πλήρως οργανωμένο και προγραμματισμένο οικονομικά project. Για το λόγο 

αυτό απαιτούν συνήθως πληροφόρηση για χρηματοοικονομικά στοιχεία (προβλεπόμενο 

ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης κλπ.), παρά το γεγονός ότι αυτά συνήθως δεν μπορούν 

να εξασφαλίσουν ικανή πρόβλεψη για τις δυνητικές χρηματικές ροές. Ίσως τελικά αυτή η 

αμυντική, αποστρεφόμενη το ρίσκο, στάση των Τραπεζών να είναι η βασική αιτία που η 

καινοτομική πρόοδος εγκλωβίζεται σε χαμηλά επίπεδα.  

 

5.6. Μέθοδος Αξιολόγησης 

 Κατά την αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης που εμπεριέχουν καινοτομία οι 

Τράπεζες κινούνται συνήθως στα πλαίσια δύο αξόνων προσέγγισης, αντίθετων μεταξύ 

τους, της απόδοσης εισοδήματος και της απόδοσης κεφαλαίου. Στην πρώτη περίπτωση, η 

απόφαση για παροχή δανείου θα ληφθεί με βάση την προσδοκώμενη ροή κερδών από το 

project και θα εστιάζει στις προοπτικές του σχεδίου (ή της επιχείρησης). Αν η ροή αυτή 

κριθεί επαρκής για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών του δανείου και για τη 

δημιουργία ενός επιπλέον περιθωρίου για εγγύηση, η χρηματοδότηση πιθανότητα θα 

πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, η προσέγγιση της απόδοσης κεφαλαίου δίνει έμφαση στην 

                                                 
124 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, p. 119, Aalborg 
University  (1992) 
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αξία της εγγύησης που είναι διαθέσιμη στο δανειστή σε περίπτωση αποτυχίας του 

εγχειρήματος και εστιάζεται περισσότερο στα συσσωρευμένα περιουσιακά στοιχεία των 

ατόμων και των επιχειρήσεων και λιγότερο στις προοπτικές του σχεδίου.  

 Η μέθοδος που συνήθως ακολουθείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις, με μεγαλύτερη κλίση προς την 

πλευρά της απόδοσης κεφαλαίου. Αποδίδει βέβαια σημασία στη δυνητική βιωσιμότητα 

μιας επιχείρησης και στις προοπτικές της, στην αξιοπιστία της σε όλους τους τομείς καθώς 

και στους οικονομικούς δείκτες απόδοσής της (κερδοφορία, ρευστότητα κλπ.). 

Μεγαλύτερη όμως σημασία φαίνεται να προσελκύει η εξέταση των περιουσιακών 

στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιθανές εγγυήσεις, η διερεύνηση της 

έκτασης των απαιτήσεων που μπορεί να εγείρουν πιθανοί τρίτοι επί των παραπάνω 

περιουσιακών στοιχείων και η αξία τους, σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή απαξίωσή τους. Εάν οι διαθέσιμες εγγυήσεις είναι 

ανεπαρκείς για να δικαιολογήσουν το δάνειο και παράλληλα υπάρχει έλλειψη 

πληροφόρησης σχετικής με την επιχείρηση, είναι πιθανή η μη χρηματοδότηση του 

σχεδίου. 125   

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, Τράπεζες και Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου, 

αποτελούν τις δύο επικρατέστερες πηγές χρηματοδότησης για τις καινοτομικές 

επιχειρήσεις. Οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές χρηματοδότησης, 

οι οποίες πηγάζουν από τα διαφοροποιημένα κίνητρα που έχει ή κάθε μία. Σκοπός της 

επένδυσης των Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου είναι η βέλτιστη δυνατή 

ανάπτυξη της επιχείρησης, μέσα από την επιτυχία του εγχειρήματος που έχει αναλάβει, 

καθώς η επιτυχία της επιχείρησης θα σημάνει και επιτυχία της επένδυσης, οδηγώντας σε 

υψηλές αποδόσεις και άνοδο της αξίας της στην Αγορά και συνεπώς της αξίας των 

μεριδίων που κατέχει ο επενδυτής. Σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η επιχείρηση φτάσει να 

διαπραγματεύεται δημόσια, ο τελευταίος θα αποκομίσει οφέλη, πολλαπλάσια της αρχικής 

επένδυσης.  

 Αντίθετα, οι Τράπεζες κινούμενες με γνώμονα τη διασφάλιση των κεφαλαίων τους 

(που αποτελούν και κεφάλαια των αποταμιευτών τους), αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία 

κυρίως στην παροχή των απαραίτητων εγγυήσεων για τη διασφάλιση του δανείου, σε 

περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος, όπως: υλικά στοιχεία της επιχείρησης, 

                                                 
125 Binks M. and Ennew C. – “Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business 
and Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996) 
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περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία και της ομάδας διοίκησης κλπ. ενώ ασχολούνται 

λιγότερο με μη χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά και ποιοτικούς παράγοντες. Από 

αυτούς περισσότερο εξετάζουν τη φήμη της επιχείρησης (δηλαδή την εικόνα που εκπέμπει 

στην Αγορά, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του επιχειρηματία, τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε σχέση με τους δανειστές της κλπ.)    

 

5.7. Κριτήρια Αξιολόγησης 

 Από τη στιγμή που μια επιχείρηση προσφύγει σε μία Τράπεζα για απόκτηση 

χρηματοδότησης, η τελευταία θα εξετάσει μια σειρά από παράγοντες που θεωρεί ότι 

πρέπει να πληρούνται, προκειμένου η πρώτη να χρηματοδοτηθεί. Κάθε Τραπεζικό 

σύστημα, ανάλογα με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται και το χρηματοοικονομικό 

σύστημα στο οποίο εντάσσεται, ακολουθεί διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης. Όπως έχει 

καταστεί σαφές από τα προαναφερόμενα, το μεγαλύτερο βάρος στη διαδικασία 

αξιολόγησης, συνηθίζεται να αποδίδεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

δευτερευόντως σε όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι ένα κριτήριο με 

πολύ μεγάλη βαρύτητα για την παροχή χρηματοδότησης από μία Τράπεζα είναι η 

αβεβαιότητα που εμπεριέχεται σε μία πρόταση.  

 

 Ι. Στάδιο Επένδυσης 

 Το στάδιο ανάπτυξης του σχεδίου στο οποίο καλείται να συμμετάσχει ο επενδυτής 

(το Τραπεζικό σύστημα στην προκειμένη περίπτωση), αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

τη λήψη απόφασης για επένδυση. Η προσέλκυση χρηματοδότησης είναι περισσότερο 

πιθανή σε στάδια μεταγενέστερα του ιδιαίτερα αβέβαιου αρχικού, ενώ όσο πιο πρώιμο 

είναι το στάδιο ανάπτυξης ενός σχεδίου, τόσο περισσότερο βέβαιη είναι η αποχή της 

Τράπεζας από τη χρηματοδότηση. Κύρια επιδίωξη ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

είναι η διασφάλιση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό των κεφαλαίων που χορήγησε. 

Κατά συνέπεια, οι Τράπεζες, αποστρεφόμενες τον κίνδυνο, είναι ιδιαίτερα φειδωλές στη 

χρηματοδότηση αβέβαιων σχεδίων και μάλιστα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, καθώς 

θεωρούνται ιδιαίτερα ριψοκίνδυνα. Αν τελικά επιτύχουν, η ανταμοιβή (απόδοση) μπορεί 

να είναι σημαντική, ωστόσο πιθανή αποτυχία μπορεί να σημάνει την απώλεια των 

πάντων.126  

                                                 
126 Reed J. and Moreno G.  – “The Role of Large Banks in Financing Innovation ” (1986)  
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 Εξάλλου, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, με 

περιορισμένα υλικά περιουσιακά στοιχεία και κύρια δραστηριότητα την Έρευνα και 

Ανάπτυξη καινοτομίας, χρειάζονται συχνές εισροές μικρών ποσοτήτων κεφαλαίου για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό το χαρακτηριστικό όμως δε συνάδει με αυτό που συνήθως 

η Τράπεζα επιθυμεί να παράσχει. 

 ΙΙ. Μέγεθος της προβλεπόμενης επένδυσης (κόστος) 

 Το μέγεθος της απαιτούμενης χρηματοδότησης για ένα σχέδιο, αποτελεί συχνά 

πηγή προβλημάτων για το χρηματοδότη. Οι Τράπεζες συνήθως αποφεύγουν να δανείζουν 

υπέρογκα ποσά, ιδιαίτερα εάν αυτά προορίζονται για αβέβαια σχέδια καινοτομικών ΜΜΕ, 

τα οποία είναι δύσκολο να καλυφθούν από εγγυήσεις των επιχειρήσεων και συνεπώς δε 

μπορεί να διασφαλιστεί η αποπληρωμή τους. Από την άλλη, αποφεύγονται και οι πολύ 

μικρές προτάσεις, καθώς ακόμη και εάν υπόσχονται ένα πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης 

(επιτόκιο), αυτό δε θα μεταφραστεί τελικά σε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Οι μικρές 

επενδύσεις, απαιτούν την ίδια διαδικασία αποτίμησης με τις κατά πολύ μεγαλύτερες. Το 

κόστος εκτίμησης και επίβλεψης είναι σταθερό, είτε πρόκειται για μικρή επένδυση, είτε 

για μεγάλη, ενώ ο χρηματοδότης θα πρέπει να δαπανήσει τον ίδιο χρόνο και κόστος στη 

διαχείριση της επένδυσης. Έτσι, οι μικρότερες από ένα ορισμένο μέγεθος επενδύσεις, θα 

έχουν μικρή σχετικά συνεισφορά στη συνολική απόδοση των κεφαλαίων του 

χρηματοδότη. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι κυρίαρχο σε όλες τις νέες καινοτομικές 

ΜΜΕ, αφού λόγω μεγέθους προχωρούν συνήθως σε μικρές επενδύσεις.  

 ΙΙΙ. Χρονική διάρκεια επένδυσης 

 Ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου και ο απαιτούμενος χρόνος ενασχόλησης της 

Τράπεζας με το εγχείρημα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την απόφαση παροχής 

χρηματοδότησης. Οι Τράπεζες γενικότερα προτιμούν τις γρήγορες συναλλαγές που 

διαρκούν σχετικά μικρό διάστημα. Προτιμούν να χρηματοδοτούν λιγότερο κερδοφόρα 

εγχειρήματα με μικρότερο χρονικό ορίζοντα (5-7 έτη, το περισσότερο), παρά πολλά 

υποσχόμενα σχέδια, μακροχρόνιας όμως διάρκειας. Όσο πιο σύντομος είναι ο χρόνος 

ολοκλήρωσης ενός εγχειρήματος, τόσο περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας θεωρείται ότι 

έχει και, κατά συνέπεια, τόσο περισσότερο πιθανή είναι η χρηματοδότησή του από την 
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Τράπεζα. Οι τελευταίες επιδιώκουν την απεμπλοκή τους από ένα εγχείρημα, αμέσως μόλις 

αντιληφθούν ότι αυτό έχει αβέβαιη χρονική διάρκεια. 127  

 

 IV. Εξασφάλιση αποπληρωμής δανείου 

 Το βασικότερο μέλημα κάθε Τράπεζας, αποτελεί η διερεύνηση της ικανότητας της 

επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο που θα της χορηγήσει, καθώς και η διασφάλιση 

των χρημάτων της με άλλον τρόπο, στην περίπτωση που η επιχείρηση δε θα μπορέσει 

τελικά να το πράξει. Ο ρόλος της διασφάλισης μέσα από την παροχή εγγυήσεων είναι 

διττός. Αφενός μειώνει την έκθεση των Τραπεζών σε προτάσεις υψηλού 

χρηματοοικονομικού κινδύνου και αφετέρου λειτουργεί ως κίνητρο για τους 

επιχειρηματίες, να προσπαθήσουν περισσότερο, για να δημιουργήσουν μεγάλες αποδόσεις, 

οι οποίες θα αποπληρώσουν ευχερώς το δάνειο που έλαβε η επιχείρησή τους, ώστε να μη 

γίνει χρήση των εγγυήσεων και συνακόλουθα να μην υπάρξει απώλεια περιουσιακών 

στοιχείων.  

 Οι Τράπεζες για να μπορέσουν να διασφαλίσουν στο μέγιστο βαθμό τα κεφάλαιά 

τους (που αποτελούν ως ένα βαθμό κεφάλαια των αποταμιευτών), εξετάζουν πρώτα απ’ 

όλα τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης (ρευστότητα, κερδοφορία ) και την 

προσωπική οικονομική κατάσταση του επιχειρηματία, ώστε να διαπιστώσουν την 

οικονομική επιφάνεια και πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειζομένου. Στα 

πλαίσια της διαδικασίας αυτής, αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα προηγούμενα δάνεια 

που πιθανόν έχει συνάψει η επιχείρηση και την πορεία αποπληρωμής τους, καθώς και στο 

εάν υπάρχουν επιβαρύνσεις σε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία. 128   

 Εφόσον διαπιστωθεί ότι η χρηματοοικονομική εικόνα αλλά και η φήμη που 

ακολουθεί τον επιχειρηματία και την επιχείρηση είναι θετική, οι Τράπεζες θα περάσουν 

στο επόμενο στάδιο που είναι η σύναψη συμβολαίων και συμβάσεων για τη διασφάλιση 

της χρηματοδότησης. Με βάση τις τελευταίες ποσότητα υλικών στοιχείων του 

επιχειρηματία και της επιχείρησης, τουλάχιστον ίσης χρηματικής αξίας με το δάνειο που 

πρόκειται να χορηγηθεί, δεσμεύονται από την Τράπεζα, αποτελώντας τις εγγυήσεις της 

χρηματοδότησης και εκποιούνται από την ίδια, σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος, 

προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια του κεφαλαίου. Με  την παροχή εγγύησης, ο 
                                                 
127 Philpott T. – “Banking and new technology small firms: a study of  information exchanges in the 
financing relationship” in Oakey R (eds), New Technology -  Based Firms in the 1990’s, Paul Chapman 
Publishing, London, pp.68-80 (1994) 
128 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment with Asymmetric Information”, International Journal of 
Bank Marketing, vol. 12, p 25 (1994) 
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επιχειρηματίας, παρέχει στον χρηματοδότη μία εκ των προτέρων πληρωμή, η οποία 

διατηρεί αναλλοίωτη τη χρηματοοικονομική ισχύ του, καθώς ο τελευταίος μπορεί – σε 

περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος - να απαλλοτριώσει υπέρ του την εγγύηση της 

επιχείρησης.129 

 Οι διάφορες μορφές εγγυήσεων περιλαμβάνουν εμπορεύματα, εξοπλισμό, ακίνητα 

κλπ., χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εγγυήσεις αφορούν αποκλειστικά σε υλικά στοιχεία 

της επιχείρησης, καθώς ορισμένες φορές αυτές μπορεί να αφορούν σε «άυλα» στοιχεία της 

επιχείρησης, όπως η απόκτηση κυριότητας σε δικαιώματα ιδιοκτησίας. 

 Όσο πιο μικρή και νέα είναι μία επιχείρηση, τόσο πιο δύσκολο είναι να διαθέτει 

υλικά περιουσιακά στοιχεία, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για επιχείρηση που 

στηρίζεται στο άυλο κεφάλαιο, όπως οι καινοτομικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή 

εξετάζεται η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων στο όνομα του επιχειρηματία και η 

δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ως προσωπικές εγγυήσεις. Οι Τράπεζες προτιμούν τη 

λήψη εγγυήσεων, γιατί έτσι ελαχιστοποιούν τις απώλειες σε περίπτωση αποτυχίας. 130 Με 

δεδομένη όμως την έλλειψη υλικών περιουσιακών στοιχείων από μία νέα καινοτομική 

επιχείρηση, περιορίζεται σημαντικά η πιθανότητα χρηματοδότησης και κατά συνέπεια ο 

ρυθμός δυνητικής ανάπτυξης της εν λόγω επιχείρησης.  

 

 V. Φήμη και Ιστορικό επιτυχημένων προσπαθειών (Track Record) 

 Οι χρηματοδότες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο εάν η Επιχείρηση ή η Διοίκησή 

της διαθέτει διαμορφωμένη θετική φήμη και ιστορικό προηγούμενων επιτυχημένων 

προσπαθειών. Η ύπαρξη ενός τέτοιου ιστορικού, αποτελεί κάποιου είδους «ένδειξη» ότι η 

επιχείρηση είναι αξιόπιστη και ικανή να φέρει σε πέρας με επιτυχία τα εγχειρήματα που 

αναλαμβάνει και φαντάζει συνεπώς σαν μία καλή τοποθέτηση χρημάτων. Εάν ο 

επιχειρηματίας έχει δημιουργήσει καλή εικόνα στην Αγορά, τότε είναι πιο εύκολο να 

πείσει τους χρηματοδότες να του παράσχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Οι νέες και μικρές 

επιχειρήσεις όμως δεν έχουν προλάβει να δημιουργήσουν την απαραίτητη «φήμη», με 

αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη χρηματοδότηση. 131 

                                                 
129 Bester H. – “Screening vs Rationing  in Credit Markets with Imperfect Information”, American Economic 
Review, 75, pp. 850-855 (1985)  
130 Cresenta  F., Chakraborty A. & MallicK R. – “The importance of Being Known:  Relationship Banking 
and Credit Limits, Finance / Economics Working Paper archive at WUSTL (2002), Downloads:  
http://netec.wustl.edu/adnetec-cgi-bin/nep?urn=RePEc:wpa:wuwpfi:0209007  
131 Scholtens B. – “Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs’ “ Small Business 
Economics, vol. 12, pp. 137-148 (1999) 
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 Η έλλειψη προηγούμενου αρχείου επιτυχημένων προσπαθειών από πλευράς 

επιχειρήσεων που μόλις ξεκινούν τη δραστηριότητά τους, σε συνδυασμό με την 

εξειδικευμένη γνώση και πληροφόρηση που απαιτείται προκειμένου να γίνει κατανοητή 

κάθε νέα τεχνολογία, αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερο προσεκτική αποτίμηση της 

επιχείρησης και του επενδυτικού της σχεδίου από κάθε πλευρά. Το γεγονός αυτό αυξάνει 

σημαντικά το κόστος επηρεάζοντας συνακόλουθα και την τελικά απόφαση της Τράπεζας 

για χρηματοδότηση. Οι Τράπεζες γενικότερα συνδέουν άμεσα την αξία μιας 

επιχειρηματικής πρότασης με τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τη 

φήμη της στην Αγορά και κυρίως με προηγούμενες επιτυχημένες προσπάθειες που έχει 

πραγματοποιήσει. Οι περισσότερες Τράπεζες στη χώρα μας (αλλά και σε άλλες χώρες), 

χρηματοδοτούν με βάση την εικόνα του δανειζομένου στην Αγορά και δευτερευόντως με 

βάση το σχέδιο που έχει καταστρώσει.  

 

 VI. Ικανότητες της Ανώτερης Διοίκησης  

 Οι ικανότητες του επιχειρηματία ή της ομάδας Διοίκησης μίας επιχείρησης, 

αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για την απόφαση ενός επενδυτή να 

χρηματοδοτήσει μία καινοτομική (και όχι μόνο) επιχείρηση, είτε πρόκειται για 

συμμετοχική, είτε για ιδρυματική χρηματοδότηση.  Η εμπειρία και οι ικανότητες της 

ανώτερης διοίκησης συντελούν όχι απλά στην αποφυγή της αποτυχίας, αλλά και στη 

γενικότερη επιτυχημένη ανάπτυξη μιας επιχείρησης.132 

 Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους χρηματοδότες, είναι η ύπαρξη νέων 

ιδεών για προϊόντα ή υπηρεσίες που θα αλλάξουν τον τρόπο που ζουν και εργάζονται οι 

άνθρωποι. Οι ιδέες αυτές όμως δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, εάν δεν υπάρχει η 

κατάλληλη ομάδα ανθρώπων που θα το πραγματοποιήσει. Σχεδόν πάντα κάθε λάθος που 

συμβαίνει, οφείλεται στην επιλογή λάθος ανθρώπων και όχι λάθος ιδεών. Οι περισσότεροι 

επιχειρηματίες δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στο να εμφανιστούν με μία καλή 

στρατηγική, αλλά συνήθως χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή βοήθεια στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή των μεθόδων εκείνων που θα καταστήσουν την αρχική τους ιδέα επιτυχημένη 

μακροχρόνια. 133 

                                                 
132 Bachher J. – “Venture Capitalists’ Investments Criteria in Technology -  Based New Ventures”,  Institute 
for Innovation Research, University of Waterloo  (2000) 
133 Rock A. – “Strategy vs tactics from a venture capitalist”, Harvard Business Review, 65 (6), pp. 63-67 
(1987) 
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 Οι Τράπεζες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο προφίλ του επιχειρηματία και της 

Διοικητικής Ομάδας, ενώ εξετάζονται ακόμη το επίπεδο μόρφωσης, η επιστημονική τους 

κατάρτιση, οι ικανότητές τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του εγχειρήματος και 

κατ’ επέκταση της επιχείρησης κλπ. Αυτό που ικανοποιεί ιδιαίτερα τις Τράπεζες είναι η 

ύπαρξη μιας σωστής και ισορροπημένης ομάδας διοίκησης, αποτελούμενης από ικανούς 

managers με γνώσεις και ειδίκευση σε τεχνικά θέματα και σε θέματα marketing, με 

εμπειρία στη βιομηχανία, διοικούμενους από ένα δραστήριο και ικανό άτομο με υψηλά 

προσόντα και, εάν είναι δυνατόν, με ήδη υπάρχουσα καριέρα στο χώρο. Ο επιχειρηματίας 

θα πρέπει να έχει την ικανότητα να οργανώσει – σε συνεργασία με την ανώτερη διοίκηση 

– το σχεδιασμό της επιχειρηματικής στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί και να 

μπορέσει να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα στην επιχείρησή του. 134 Ωστόσο, η πιθανή 

υψηλή επιστημονική ποιότητα, ικανότητα και κατάρτιση των διαχειριστών μιας 

επιχείρησης, δε συνεπάγεται απαραίτητα και την ύπαρξη ικανοτήτων διαχείρισης και 

προώθησης ενός προϊόντος. Η απουσία τέτοιων ικανοτήτων μάλιστα αποτελεί φαινόμενο 

ιδιαίτερα συχνό σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, αποθαρρύνοντας περαιτέρω τους 

υποψήφιους χρηματοδότες. Η αξιολόγηση της ομάδας διοίκησης μιας επιχείρησης, είναι 

μία δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα εάν η πρώτη δεν έχει να επικαλεστεί προηγούμενη 

επιτυχημένη εμπειρία σε ανάλογα εγχειρήματα. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται 

υπόψη  η «ποιότητα» και η προηγούμενη εμπειρία του επιχειρηματία. 

 

 VII. Δέσμευση του επιχειρηματία και της Ομάδας Διοίκησης στο εγχείρημα  

 Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση ενός καινοτομικού σχεδίου, 

είναι η προσωπική δέσμευση του επιχειρηματία και της Ομάδας Διοίκησης σ’ αυτό, η 

οποία πρέπει να επιζητείται, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά με συνεισφορά 

σημαντικών προσωπικών οικονομικών πόρων και εργασίας. Πρόκειται για έναν 

παράγοντα που λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψιν από την πλευρά των Τραπεζών. Η 

αφοσίωση από τους ιδρυτές της επιχείρησης και δημιουργούς του εγχειρήματος στο 

τελευταίο, δημιουργεί την αίσθηση στην Αγορά και στους δυνητικούς χρηματοδότες ότι 

υπάρχει απόλυτη προσήλωση στην επιτυχία του σχεδίου, σε κάθε περίπτωση και απέναντι 

σε κάθε δυσκολία. Το γεγονός αυτό αξιολογείται θετικά από τους τελευταίους, καθώς 

βλέπουν ότι η επενδυτική πρόταση προέρχεται από σοβαρό επιχειρηματία, που πιστεύει σε 

                                                 
134 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment with Asymmetric Information”, International Journal of 
Bank Marketing, vol. 12, p 25 (1994) 
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αυτό που κάνει και δεν αναμένεται να εκδηλώσει «ευκαιριακή» συμπεριφορά, οπότε 

μειώνονται κατά κάποιο τρόπο, ο κίνδυνος αποτυχίας του εγχειρήματος και κατ’ επέκταση 

η αβεβαιότητά τους, δεδομένο που φαίνεται να διασφαλίζει περισσότερο τα κεφάλαιά 

τους.  

 

 VIII. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) 

 Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία αξιολόγησης ενός καινοτομικού 

σχεδίου είναι οι στόχοι που αυτό επιδιώκει να επιτύχει και το πόσο 

συγκεκριμενοποιημένοι εμφανίζονται αυτοί μέσα από ένα καλά συγκροτημένο σχέδιο 

δράσης.  Η ύπαρξη ενός άρτιου και σωστά οργανωμένου επιχειρηματικού σχεδίου, με 

προοπτικές για σημαντική δυνητική ανάπτυξη, με ισορροπία ανάμεσα στο πρόγραμμα 

Ε&Α και τις δαπάνες, αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση 

χρηματοδότησης.135   

 Η ποιότητα της πρότασης, συνήθως αντανακλά την ικανότητα της Ομάδας 

Διοίκησης της επιχείρησης και την προσοχή που δίδεται από αυτήν σε κάθε λεπτομέρεια, 

γεγονός στο οποίο οι χρηματοδότες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία. Ένα ημιτελές 

επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί συχνό λόγο απόρριψης μιας πρότασης. Ημιτελές 

θεωρείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο από το οποίο λείπουν βασικές πληροφορίες για το 

εγχείρημα, με σημαντικότερες την έλλειψη στρατηγικής για την προώθηση του προϊόντος 

και την αναμενόμενη απόδοση.  

 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αυτό που εξετάζουν πρώτα απ’ όλα οι 

χρηματοδότες, οι οποίοι δέχονται καθημερινά πολλές προτάσεις χρηματοδότησης και 

φαίνεται να το αναγνωρίζουν ως ένα από τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης μιας 

καινοτομικής πρότασης. Θα πρέπει συνεπώς να είναι συνοπτικό, κατανοητό και να 

αναφέρει λεπτομερώς την ποσότητα του απαιτούμενου κεφαλαίου καθώς και την 

πιθανότητα πρόσθετης χρηματοδότησης, μέσα από την παρουσίαση του προβλεπόμενου 

προϋπολογισμού στον οποίο θα αναφέρονται τα ποσά που θα χρειαστούν καθώς και το 

που θα χρησιμοποιηθούν. Εξετάζονται επίσης οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης 

πιθανών προβλημάτων από την επιχείρηση, οι στρατηγικές marketing αλλά και οι 

γενικότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Στην οργάνωση των οικονομικών 

στοιχείων, μπορεί να συμβάλλει και η Τράπεζα (μετά από την απόφασή της να 

                                                 
135 Dodgson M. and Rothwell R.- “ Financing Early – Stage Innovation in Small Firms”, Paper presented to 
European Conference (1989)  
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προχωρήσει στην χρηματοδότηση), μέσω των εξειδικευμένων στελεχών που διαθέτει, 

ενισχύοντας έτσι σε κάποιο βαθμό την πιθανότητα επιτυχίας του εγχειρήματος.  

 

 IX. Αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης 

 Μεγάλη βαρύτητα αποδίδεται από τον χρηματοδότη, είτε πρόκειται για 

συμμετοχικούς χρηματοδότες, είτε για Τράπεζες που σε κάποιες περιπτώσεις συμμετέχουν 

στο κεφάλαιο ορισμένων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν, στην προσδοκώμενη απόδοση 

ενός επενδυτικού σχεδίου.  

 Σε περιπτώσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης, οι χρηματοδότες προχωρούν σε 

ιεράρχηση των προτάσεων, θέτοντας ένα όριο απόδοσης, κάτω από το οποίο δε 

χρηματοδοτούν (συνήθως το πενταπλάσιο του ποσού της επένδυσης), ενώ ο μέγιστος 

χρονικός ορίζοντας, δεν ξεπερνάει τα πέντε με επτά χρόνια από την έναρξη της επένδυσης. 

Η πρόβλεψη χαμηλών αναμενόμενων ταμειακών ροών, αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους παράγοντες απόρριψης μιας πρότασης. 

 Στην περίπτωση των Ελληνικών Τραπεζών ο συγκεκριμένος παράγοντας, αφορά 

κυρίως θυγατρικές τους Εταιρείες Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Κινδύνου, καθώς οι κοινές 

Τράπεζες δε συνηθίζουν να παρέχουν συμμετοχική χρηματοδότηση, αλλά δανειακά 

κεφάλαια, η αποπληρωμή των οποίων δε συνδέεται με την απόδοση του εγχειρήματος. 

Εκτός όμως από την απροθυμία τους να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες (ιδιαίτερα όταν 

αφορούν σε αβέβαια επιχειρήματα), οι εμπορικές Τράπεζες στη χώρα μας, δεσμεύονται 

από τη νομοθεσία και δε μπορούν να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο μιας 

χρηματοδοτούμενης από αυτές επιχείρησης, λειτουργώντας ως Venture Capital. Ωστόσο 

το ενδεχόμενο αυτό εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μία σημαντικά θετική πορεία και 

απόδοση της επιχείρησης, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την παροχή 

περισσότερων υπηρεσιών προς αυτήν (διαχείριση ρευστών διαθεσίμων, διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, εξαγορά ανταγωνιστικής επιχείρησης, είσοδος στην παράλληλη Αγορά 

κλπ.), αποφέροντας πολύ σημαντικά οικονομικά οφέλη στην χρηματοδότριά της.  

 

 Χ. Χαρακτηριστικά – Προοπτικές Προϊόντος και Αγοράς 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό σχεδιασμό προϊόντος, αλλά και της Αγοράς 

για την οποία αυτό περιορίζεται, ανάγονται στους περισσότερο ποιοτικούς (μη 

μετρήσιμους) παράγοντες και γι’ αυτό δύσκολα μπορούν να υπολογιστούν κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης.  



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 114

 Οι περισσότερες Τράπεζες δε συνδέουν την αποπληρωμή των κεφαλαίων με την 

απόδοση του εγχειρήματος και ως εκ τούτου δε δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στα 

χαρακτηριστικά αυτά. Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει μία στροφή του ενδιαφέροντος 

και σε αυτούς τους παράγοντες, καθώς τους συνδέουν με την ευκολότερη αποπληρωμή 

του δανείου.  

 Αυτό που κάνει ένα προϊόν να ξεχωρίζει είναι τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει σε 

σχέση με τους υπάρχοντες και δυνητικούς ανταγωνιστές (μοναδικότητα, βελτιωμένη 

ποιότητα, χαμηλότερη τιμή κλπ.). Η πραγματική διαφοροποίηση βέβαια δεν έχει πάντα τη 

μεγαλύτερη σημασία, καθώς συχνά αρκεί το προϊόν να φαίνεται απλώς ανώτερο από τα 

ανταγωνιστικά, στα μάτια των καταναλωτών. Ένα προϊόν που θα συγκεντρώνει τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά μπορεί πολύ πιο εύκολα να απορροφηθεί από τους 

καταναλωτές και να σημειώσει επιτυχία στην Αγορά, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία 

της επιχείρησης και συνεπώς την αποπληρωμή του δανείου της.  Η ύπαρξη ελκυστικής 

Αγοράς (εσωτερικής αλλά και με προοπτική εξαγωγών), με δυνητικές προοπτικές για 

κέρδη και δημιουργία εισοδήματος, αποτελεί τον κύριο (εάν όχι το μοναδικό) στόχο της 

επένδυσης, τόσο για τις Τράπεζες, όσο και για οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης.136 

Μία πιθανή μεγάλη αγορά για το προϊόν, με χαμηλό ανταγωνισμό, θα διασφαλίσει σε 

σημαντικό βαθμό την επιτυχία του εγχειρήματος και της επιχείρησης και τελικά την 

αποπληρωμή του παρεχόμενου ποσού. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμη μία κατ’ αρχήν έρευνα 

αγοράς, ώστε να διερευνηθούν οι προθέσεις των καταναλωτών απέναντι στο υπό 

δημιουργία προϊόν. Συχνές αιτίες απόρριψης ενός σχεδίου (κυρίως για τα κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου) είναι τα χαρακτηριστικά της Αγοράς για την οποία προορίζεται 

το προϊόν, όπως το πολύ μικρό μέγεθος, οι μικρές πιθανότητες μεγέθυνσης, μεγάλος 

βαθμός κορεσμού κλπ. 137 

 Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η κατάληψη σημαντικού μεριδίου αγοράς 

από μία επιχείρηση, σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο και η ύπαρξη σημαντικών 

προοπτικών μεγέθυνσής της, στοιχεία που σκιαγραφούν τη δυναμική της και θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψιν από μία Τράπεζα. 138 Το ίδιο ισχύει και για την ικανότητά της να 

ανθίσταται στην πίεση των επίδοξων ανταγωνιστών, αντιγραφέων κλπ., καθώς εάν η 

                                                 
136 LIFT – “Financing Innovation, A Guide”, Innovation and participation of SMEs’ programme, European 
Commissions Fifth Research Framework Programme, Luxembourg (1998) 
137 Boocock G. & Woods M. – “The evaluation criteria used by venture capitalists: Evidence from a UK 
venture fund, International Small Business Journal, 16 (1), pp. 36-75 
138 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, p. 119, Aalborg 
University  (1992) 
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επιχείρηση έχει διαμορφώσει γερές βάσεις απέναντι στον ανταγωνισμό και έχει καταλάβει 

ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς (και κατά συνέπεια αναγνωρισιμότητας και ισχύος), τόσο 

περισσότερο αυξάνει τις πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας των σχεδίων της.     

 

 ΧΙ. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας – Κατοχύρωσή τους 

 Άμεσα σχετιζόμενος παράγοντας με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την 

επιτυχία ενός καινοτομικού σχεδίου είναι η δυνατότητα εξασφάλισης προστασίας της 

χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, ώστε να αποφευχθούν αντιγραφές από ανταγωνιστές.139 

Εάν δεν υπάρχει προστασία, κανείς δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην καινοτομική 

διαδικασία. Ο κίνδυνος της απώλειας των δυνητικών ωφελειών από την καινοτομία και η 

ευχερής αντιγραφή της από τους επίδοξους ανταγωνιστές μίας επιχείρησης, είναι 

ανασταλτικός παράγοντας για το χρηματοδότη. Η απόκτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

εξασφαλίζει τόσο αυτόν, όσο και την επιχείρηση, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος άμεσης 

αντιγραφής και επομένως το προϊόν θα μπορέσει να μονοπωλήσει για κάποιο διάστημα 

την Αγορά και να σημειώσει σημαντικά κέρδη. Ο επενδυτής δεν είναι διατεθειμένος να 

θέσει σε κίνδυνο τα κεφάλαιά του και πολύ σημαντική «ασπίδα» απέναντι στο 

συγκεκριμένο κίνδυνο αποτελεί η ικανότητα διασφάλισης της πρόσφατα παραχθείσας 

καινοτομίας, από μέρους της επιχείρησης, μέσα από τη νομική οδό, με διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας κλπ. Έτσι, ο επενδυτής θα ριψοκινδυνεύσει μόνο για την πιθανότητα 

επιτυχίας της καινοτομίας και όχι για την πιθανότητα αντιγραφής της.  

 Ο παράγοντας κατοχύρωσης της καινοτομίας, δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ψηλά στην 

ιεράρχηση μιας καινοτομικής πρότασης από ένα Τραπεζικό Ίδρυμα. Έτσι, οι επιχειρήσεις, 

επειδή δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ πίεση από την Τράπεζα προς αυτές, για ικανοποίηση του 

συγκεκριμένου παράγοντα αλλά και λόγω έλλειψης στελεχών και κατάλληλης οργάνωσης 

των ιδίων, δεν προχωρούν τις περισσότερες φορές στην εξασφάλιση δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας για τα υπό παραγωγή προϊόντα τους.    

 

 ΧΙΙ. Οργάνωση της επιχείρησης (εμπορική υποστήριξη της καινοτομίας)  

 Ο συγκεκριμένος παράγοντας αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση που είναι 

συνδεδεμένη με την απόδοση του σχεδίου και λιγότερο με τη δανειακή χρηματοδότηση, με 

όρους αποπληρωμής ανεξάρτητους της πορείας του εγχειρήματος. Η προετοιμασία της 

                                                 
139 Bachher J. – “Venture Capitalists’ Investments Criteria in Technology -  Based New Ventures”,  Institute 
for Innovation Research, University of Waterloo  (2000) 
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επιχείρησης να υποδεχτεί και να μπορέσει να υποστηρίξει την υπό ανάπτυξη καινοτομία, 

με τη λειτουργία αυτόνομου τμήματος προώθησης (marketing), είναι στοιχεία που 

ενισχύουν σημαντικά την παρουσία του υπό παραγωγή προϊόντος στην Αγορά και 

συνεπώς απασχολούν το χρηματοδότη, καθώς αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την 

τοποθέτηση των κεφαλαίων του στην επιχείρηση.  

 Οι συγκεκριμένες πολιτικές όμως δεν είναι αναπτυγμένες στις σχετικά νέες 

καινοτομικές ΜΜΕ, γεγονός που τις φέρνει σε μειονεκτική θέση έναντι των μεγαλυτέρων 

και περιορίζει τις πιθανότητες να πειστεί ένα Τραπεζικό ίδρυμα να τους παράσχει 

χρηματοδότηση.140 Οι Τράπεζες από την πλευρά τους, φαίνεται να μην αποδίδουν τόση 

βαρύτητα σε αυτόν τον παράγοντα (όση οι πηγές συμμετοχικής χρηματοδότησης), 

παραμένοντας προσηλωμένες κυρίως στα οικονομικά δεδομένα και τη διασφάλιση της 

χρηματοδότησης από την αρχή με όρους ανεξάρτητους της απόδοσης του σχεδίου.  

 

 ΧΙΙΙ. Άλλες πηγές κεφαλαίων  

 Ένα ακόμη στοιχείο που τυγχάνει προσοχής στη διαδικασία αξιολόγησης ενός 

καινοτομικού σχεδίου είναι η συμμετοχή (άμεσα ή έμμεσα) και άλλων επενδυτών στην 

επιχείρηση, εκτός της Τράπεζας, καθώς η ισχυρή συμμετοχή από σοβαρούς επενδυτές στις 

καινοτομικές επιχειρήσεις, μειώνει τον κίνδυνο για τις Τράπεζες και διευκολύνει τη 

χορήγηση δανείων. Ο λόγος είναι ότι αφενός δείχνει στην Τράπεζα ότι το σχέδιο φαίνεται 

να έχει προοπτικές, διασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα παρεχόμενα κεφάλαια και 

αφετέρου μειώνει το συνολικά ζητούμενο ποσό, καθώς η επιχείρηση στρέφεται 

περισσότερο σε παροχή πιστωτικών υπηρεσιών και λιγότερο σε απόκτηση μετρητών.  

 Η χρηματοδότηση από άλλες πηγές κεφαλαίων, δρα συνεπώς καταλυτικά στην 

απόφαση για χρηματοδότηση, καθώς βοηθά την Τράπεζα να επιμερίσει τον κίνδυνο, αλλά 

και την ΜΜΕ να πράξει το ίδιο, λόγω του μικρότερου κόστους κεφαλαίου που επωμίζεται.  

 

 ΧΙV. Τεχνολογικό υπόβαθρο  

 Ένα από τα πρωταρχικά σημεία που αφορούν την επιτυχία ενός καινοτομικού 

σχεδίου είναι η ύπαρξη ισχυρής τεχνολογικής βάσης/γνώσης στην επιχείρηση που το 

παράγει. Η όλη ιδέα της επιχείρησης (concept), όπως ο βαθμός της καινοτομίας και η 

πιθανότητα η τελευταία να οδηγήσει σε ισχυρή παρουσία στην Αγορά, θεωρούνται 

                                                 
140 Storey D.J. & Tether B.S. – “New technology-based firms in the European Union: an introduction” – 
Research Policy, vol. 26, pp. 933-946 (1998)    
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ουσιαστικά στοιχεία, καθώς μία σημαντική τεχνολογία μπορεί να αντισταθμίσει μία 

σχετικά μέτρια Ομάδα Διοίκησης (που μπορεί εάν κριθεί αναγκαίο να αντικατασταθεί). Τα 

καινοτομικά εγχειρήματα στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής και συνεπώς οι υπάρχουσες γνώσεις και 

εξειδικευμένες ικανότητες, είναι απαραίτητες, προκειμένου να υπάρξει επιτυχής κατάληξη 

της προσπάθειας.  

  Η τεχνολογική ορθότητα της διαδικασίας παραγωγής και του ίδιου του προϊόντος 

είναι στοιχεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσει ο χρηματοδότης πριν αποφασίσει να 

παραχωρήσει κεφάλαια. Οι Τράπεζες όμως δε φαίνεται να αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα 

στα συγκεκριμένα ζητήματα, είτε λόγω ελλείψεως ενδιαφέροντος, είτε κυρίως λόγω 

ελλείψεως των γνώσεων που απαιτούνται για να τα αξιολογήσουν.141 Οι τελευταίες θα 

έπρεπε ίσως να καταβάλλουν μία μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να αποκτήσουν 

τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να εξετάζουν και να αξιολογούν τα 

συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς χωρίς ικανή τεχνολογική βάση, η πραγματοποίηση 

οποιουδήποτε σχετικού εγχειρήματος δεν είναι εφικτή και μαζί εξανεμίζονται και τα όποια 

οφέλη μπορεί να προκύψουν για την Τράπεζα από τη διαδικασία αυτή.   

 

 ΧV. Γνώση-Δυνατότητα παρακολούθησης της καινοτομικής διαδικασίας 

 Σημαντικό κριτήριο για την εμπλοκή μιας Τράπεζας σε αβέβαια επιχειρήματα, 

όπως τα καινοτομικά, είναι η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει από τη χρηματοδότηση 

αντίστοιχων περιπτώσεων, οπότε – θεωρητικά τουλάχιστον - θα μπορεί να διαχειριστεί 

καλύτερα τη διαδικασία. Οι Τράπεζες, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων, συνηθίζουν να 

λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την εμπειρία τους. Για τις Τράπεζες, αν μία απόφαση έχει 

αποδειχθεί επιτυχής στο παρελθόν, είναι πιθανό να επαναληφθεί, παρά τη μη 

ικανοποιητική εκτίμηση του κινδύνου και της αβεβαιότητας που μπορεί να εμπεριέχει.142 

Στις περιπτώσεις λοιπόν στις οποίες τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν και 

παλαιότερα ασχοληθεί με αντίστοιχες περιπτώσεις αξιολόγησης, είναι πολύ πιθανό να 

εμφανίσουν μεγαλύτερη προθυμία να εμπλακούν σε ένα καινοτομικό σχέδιο.143   

                                                 
141 Guidici G. and Paleari S. – “The Provision of Finance to Innovation: A Survey Conducted among Italian 
Technology – based Small Firms”, Small Business Economics, vol. 14, pp. 37-53 (2000) 
142 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment with Asymmetric Information”, International Journal of 
Bank Marketing, vol. 12, p 25 (1994) 
143 Storey D.J. & Tether B.S. – “New technology-based firms in the European Union: an introduction” – 
Research Policy, vol. 26, pp. 933-946 (1998)  
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 Το ίδιο θα συμβεί και σε περιπτώσεις που θα εξασφαλιστεί από τις Τράπεζες η 

δυνατότητα παρακολούθησης και επίβλεψης της διαδικασίας ανάπτυξης του εγχειρήματος. 

Οι Τράπεζες φαίνεται να δίνουν σημασία στη διαδικασία αυτή (η οποία απαιτείται από τις 

υπόλοιπες πηγές χρηματοδότησης), καθώς η άμεση επίβλεψη, μειώνει τον κίνδυνο 

εκδήλωσης ευκαιριακών συμπεριφορών από πλευράς της επιχείρησης, ενώ διασφαλίζει 

και στο χρηματοδότη ότι πραγματικά τηρούνται οι προσυμφωνημένες διαδικασίες. Εάν 

προϋπάρχουν τα προαναφερθέντα, οι Τράπεζες αισθάνονται περισσότερο σίγουρες για τη 

διασφάλιση των κεφαλαίων τους και συνεπώς είναι περισσότερο πρόθυμες (ή καλύτερα, 

λιγότερο διστακτικές) να παράσχουν χρηματοδότηση.   

 Αρκετοί από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, δεν αποτελούν κριτήρια με 

ιδιαίτερη βαρύτητα για πολλές Ευρωπαϊκές Τράπεζες και, αναμφισβήτητα, για όλες τις 

Ελληνικές. Οι περισσότερες από τις τελευταίες, φαίνεται ότι στην αξιολόγηση σχεδίων 

καινοτομίας, εφαρμόζουν τα συνηθισμένα κριτήρια που χρησιμοποιούν και για όλες τις 

υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα στελέχη τους κατά τη διαδικασία της 

συγκεκριμένης αξιολόγησης αποδίδουν δυσανάλογη σημασία σε παράγοντες λιγότερο 

σημαντικούς, υποεκτιμώντας (ή ακόμη και παραβλέποντας) κρίσιμα στοιχεία για την 

ικανότητα της επιχείρησης να φέρει σε πέρας το project (ικανότητα Ομάδας Διοίκησης, 

δυνατότητες-εκπαίδευση των υπαλλήλων, οργάνωση, στρατηγική της επιχείρησης κλπ.). Η 

πλειοψηφία των στελεχών τους απαιτούν προβλεπόμενο ισολογισμό και αποτελέσματα 

(κέρδη- απώλειες), ακόμη και αν αυτά θα προσθέσουν τελικά ελάχιστη ή και καθόλου 

πληροφόρηση για τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στα 

οποία οι Τράπεζες αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν σαφή 

εικόνα σε τόσο αρχικό στάδιο του σχεδίου (ή της επιχείρησης), πολύ περισσότερο 

μάλιστα, εάν δεν υπάρχει ικανή γνώση για την εκτίμηση της ιδέας και  των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων στις οποίες θα στηριχτεί η ανάπτυξή της. Αυτή η προκατάληψη των 

Τραπεζών οφείλεται πιθανώς στην εκπαίδευση και στο περιβάλλον στο οποίο τα στελέχη 

τους δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, η χρηματοδότηση που προτείνουν έχει κυρίως 

βραχυχρόνιο ορίζοντα, ενώ το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στην εξασφάλιση για τα 

απρόοπτα που μπορεί να τους παράσχει η επιχείρηση ή ο επιχειρηματίας με τα προσωπικά 

περιουσιακά του στοιχεία. 

 Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας των 

Τραπεζών, προκειμένου να κατανοήσουν τις νέες καινοτομικές ΜΜΕ, να τις βοηθήσουν 

αλλά και να ωφεληθούν από αυτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαν να 
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αναγνωρίσουν ως ισχυρότερο κριτήριο αξιολόγησης το συνδυασμό επιχειρηματικού 

σχεδίου και ικανοτήτων της Ομάδας Διοίκησης. Σαν εγγύηση δε για το παρεχόμενο δάνειο 

θα μπορούσε να θεωρείται η ποιότητα της πρότασης, τα άτομα που βρίσκονται πίσω από 

αυτήν και η προσωπική τους δέσμευση, με τη μορφή συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της 

επιχείρησης, χωρίς να αποτελούν πλέον σημαντικές εγγυήσεις για αυτές, τα υλικά στοιχεία 

της επιχείρησης ή του επιχειρηματία.  

 Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι καινοτόμοι επιχειρηματίες (αλλά και γενικότερα 

οι επιχειρηματίες), εμφανίζονται συνήθως «παθιασμένοι» και συνεπαρμένοι με την ιδέα 

του project και αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τα οικονομικά δεδομένα και τα ζητήματα που 

αφορούν στην Αγορά, καθώς συνήθως δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις γι’ αυτά. 

Έτσι, αντιμετωπίζουν πολύ συχνά την απόρριψη των προτάσεών τους από τις Τράπεζες.  

 Η διάσταση αυτή θα μπορούσε ίσως να γεφυρωθεί μέσα από στενή συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο μερών.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

 

6.1. Εισαγωγή 

 Οι Τράπεζες αποτελούν την πιο συχνή πηγή κεφαλαίου για τις καινοτομικές ΜΜΕ. 

Οι μικρές επιχειρήσεις, είτε έχουν μειωμένη πρόσβαση, είτε είναι εντελώς αποκλεισμένες 

από τις Αγορές Συμμετοχικής Χρηματοδότησης και συνεπώς βασίζονται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό στα Τραπεζικά κεφάλαια. Οι Τράπεζες από την άλλη εμφανίζονται απρόθυμες να  

τις χρηματοδοτήσουν, ιδιαίτερα στα πρώτα τους βήματα, λόγω προβλημάτων στη 

διαδικασία αξιολόγησης των ιδίων και των σχεδίων τους.  

 Η απόφαση για επένδυση είναι μία προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ αρνητικών 

(κίνδυνος) και θετικών (απόδοση) παραγόντων. Αρνητικοί παράγοντες όπως η 

ανικανότητα της Διοίκησης, η έλλειψη οργανωμένου σχεδίου κλπ., οδηγούν συχνά στην 

απόρριψη της πρότασης, ενώ θετικοί παράγοντες όπως ελκυστικές συνθήκες Αγοράς, 

πρωτοποριακή τεχνολογία κλπ., διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποδοχή της. Για 

την επιτυχία κάθε επιχείρησης, θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση ενός αριθμού 

παραγόντων.  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και για την απόρριψη. Μπορεί όμως η αποδοχή ή 

η απόρριψη να οφείλεται ακόμη και σε έναν μόνο παράγοντα, αν αυτός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός.144  

 Οι παράγοντες που διαχωρίζουν την επιτυχία από την αποτυχία είναι πολλές φορές 

λεπτοί και δυσδιάκριτοι. Καμιά φορά, ένα αποτυχημένο εγχείρημα διαφέρει από ένα 

επιτυχημένο σε έναν και μόνο παράγοντα, η απουσία του οποίου όμως είναι ικανή να 

οδηγήσει ολόκληρο το εγχείρημα σε αποτυχία.145 Γενικότερα, δεν υπάρχει ένα πρότυπο 

σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται οι διαδικασίες για χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η 

όλη διαδικασία να είναι αρκετά υποκειμενική και απρόβλεπτη, με συχνές λανθασμένες 

εκτιμήσεις. 

 Η φύση του Τραπεζικού δανεισμού είναι τέτοια που αποφεύγει τον κίνδυνο που 

εμπεριέχεται σε μία καινοτομική προσπάθεια, με αποτέλεσμα την απροθυμία άμεσης 

εμπλοκής του στη χρηματοδότηση καινοτομικών σχεδίων, ιδιαίτερα σε αρχικά στάδια 

                                                 
144 Boocock G. & Woods M. – “The evaluation criteria used by venture capitalists: Evidence from a UK 
venture fund”, International Small Business Journal, 16 (1), pp. 36-75 
145 MacMillan I. and Narasihmha P. – “Characteristics distinguishing funded from unfunded business plans 
evaluated by venture capitalists”, Strategic Management Journal, vol. 8, pp. 579-585 (1987a) 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 121

ανάπτυξης, με το ενδιαφέρον να αυξάνει, όσο περαιτέρω αναπτύσσεται το σχέδιο (και η 

επιχείρηση). Οι Τράπεζες, παρακινούμενες από διαφορετικά κίνητρα, ακολουθούν 

διαφοροποιημένη στρατηγική αξιολόγησης από τη συμμετοχική χρηματοδότηση. Σε 

αντίθεση με τις πηγές συμμετοχικής χρηματοδότησης που βασίζονται κυρίως στην 

οργάνωση και τις προοπτικές του σχεδίου αλλά και στην τεχνολογία που θα εφαρμοστεί, 

οι Τράπεζες αποδίδουν μεγάλη σημασία στη λογιστική πλευρά του εγχειρήματος. Ο 

επιχειρηματίας από την άλλη δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην τεχνική ποιότητα του 

προϊόντος, με αποτέλεσμα την αναντιστοιχία προτεραιοτήτων, η οποία οφείλεται στη 

διαφορά νοοτροπίας των δύο πλευρών. Η συνηθισμένη διαφωνία ανάμεσα στο 

χρηματοδότη και στον επιχειρηματία αφορά τα σχέδια πωλήσεων που θέλει να δει ο 

πρώτος, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες ταμειακές ροές και στην 

περαιτέρω τεχνική ανάπτυξη του προϊόντος που θέλει να ολοκληρώσει ο τελευταίος, 

προκειμένου αυτό να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τελειότητα.146     

 Στην Ευρώπη, οι Τράπεζες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές ως προς τις 

καινοτομικές ΜΜΕ, εξαιτίας του ρίσκου που τις χαρακτηρίζει. Παράλληλα πολύ μικρός 

αριθμός Τραπεζών διαθέτει την απαραίτητη γνώση, ώστε να κατανοήσει τις προτάσεις 

τους, κάτι που είναι απαραίτητο προκειμένου να πραγματοποιηθεί σωστή εκτίμηση του 

κινδύνου. Αυτή η αποστροφή του κινδύνου (Risk Aversion), οδηγεί τις Τράπεζες είτε να 

αξιώνουν υψηλότερο επιτόκιο (τιμολογώντας υψηλότερα τα σχέδια που εμπεριέχουν κατά 

τη γνώμη τους υψηλότερο κίνδυνο), είτε να δανείζουν αποκλειστικά σε βραχυχρόνιο 

χρονικό ορίζοντα, είτε να αξιώνουν μεγαλύτερες υλικές εγγυήσεις, προκειμένου να 

προχωρήσουν σε χρηματοδοτήσεις που οι ίδιες εκτιμούν ότι εμπεριέχουν κίνδυνο 

μεγαλύτερο του μέσου, είτε, τέλος, να αξιώνουν ακόμη και την πρόωρη εξόφληση του 

δανείου σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά, οδηγώντας έτσι το project 

σε αποτυχία.  

 Η εκτίμηση των αιτημάτων των καινοτομικών ΜΜΕ για παροχή χρηματοδότησης 

πραγματοποιείται από τις Τράπεζες υπό συνθήκες αβεβαιότητας, καθότι αυτά εμπεριέχουν 

ασύμμετρη πληροφόρηση γι’ αυτές. Οι Τράπεζες επιπλέον αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην 

επίβλεψη, αφού για μικρά σχετικά ποσά χρηματοδότησης δεν είναι ιδιαίτερα οικονομικά 

επωφελές γι’ αυτές να αφιερώσουν πόρους επιβλέποντας τα επενδυτικά σχέδια των 

επιχειρήσεων, καθώς και την εκτίμηση του κινδύνου που εμπεριέχουν τα επιχειρηματικά 

                                                 
146 Prakke F. – “The Financing of Technical Innovations” in Heertje A. (eds), “Innovation Technology and 
Finance”, European Investment Bank, pp. 71-100 (1988) 
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σχέδια των καινοτομικών ΜΜΕ, επιτείνοντας έτσι το χάσμα χρηματοδότησης μεταξύ 

Τραπεζών και Επιχειρήσεων όπως και τα προβλήματα ρευστότητας των τελευταίων.  

 

6.2. Αβεβαιότητα 

 Η αβεβαιότητα σπάνια αναφέρεται ως παράγοντας αποθυμίας των Τραπεζών να 

χορηγήσουν δάνεια προς τις καινοτομικές ΜΜΕ, λόγω των αβέβαιων αποδόσεων των 

τελευταίων και της αδυναμίας εκτίμησης από τις χρηματοδότριες Τράπεζες της 

τεχνολογικής βιωσιμότητας του εγχειρήματος και της δυνητικής αγοράς για το νέο 

προϊόν.147 Ο χρόνος που απαιτείται από τη σύλληψη μιας καινοτομικής ιδέας μέχρι τη 

διάθεση του προϊόντος στην Αγορά είναι πολύ μεγάλος και μέχρι να φτάσει πολλά μπορεί 

να έχουν αλλάξει και τελικά το προϊόν να μη γίνει αποδεκτό από τους καταναλωτές. 

Επειδή τα Τραπεζικά στελέχη δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν την τεχνολογία που 

εφαρμόζεται (όντες γενικευμένοι και όχι εξειδικευμένοι), ο κάθε επιχειρηματίας είναι ο 

κύριος ή και ο μοναδικός ειδικός, αναφορικά με τη γνώση και την εφαρμογή αυτής της 

τεχνολογίας, γεγονός που θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τις Τράπεζες, οι οποίες πρέπει 

να αποδώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μαζί του, κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Κάτι τέτοιο όμως δε φαίνεται να συμβαίνει, καθώς οι Τράπεζες 

εξακολουθούν να έχουν την τάση να συμπεριφέρονται στις καινοτομικές ΜΜΕ σαν ενιαίο 

σύνολο, εφαρμόζοντας σε όλες την ίδια περίπου τακτική αξιολόγησης και 

χρηματοδότησης, παραγνωρίζοντας έτσι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τις 

κάθε μίας. 148 

 Επιπροσθέτως, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αξιόπιστη πρόβλεψη των εσόδων από 

τις Πωλήσεις, καθώς είναι αβέβαιη η στάση της Αγοράς απέναντι στη νέα καινοτομία. 

Αβέβαιη είναι επίσης και η ποσότητα του προϊόντος που θα απορροφηθεί από την Αγορά, 

η εκτίμηση του μελλοντικού κόστους παραγωγής του, η ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση 

με την τιμή του κλπ., καθώς το συγκεκριμένο προϊόν δε χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν 

από τους καταναλωτές. Παραδείγματα τέτοιων λανθασμένων εκτιμήσεων αποτελούν 

διάφορα κατά καιρούς καινοτομικά projects όπως το PVC, οι Η/Υ, το Concord κλπ. που 

είτε υποεκτιμήθηκαν αναφορικά με το κόστος τους Έρευνας & Ανάπτυξής τους, είτε 

υπερεκτιμήθηκαν αναφορικά με την ημερομηνία εισόδου τους στην Αγορά.  

                                                 
147 Freel M.S. – “The financing of small firm product innovation within the UK”, Technovation , vol. 19, p. 
710  (1999) 
148 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment by Bank Manager”, Department of Financial Services, 
Birmingham Polytechnic Business School, Mimeo (1991)  
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 Η ιδανική κατάσταση γι’ αυτόν που παίρνει την απόφαση για τη χρηματοδότηση 

ενός καινοτομικού σχεδίου, είναι να έχει στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο διάγραμμα 

ταμειακών ροών για τις εκτιμούμενες μελλοντικές δαπάνες και αποδόσεις του σχεδίου. Τις 

περισσότερες φορές όμως τέτοιου είδους εκτιμήσεις έχουν αποτύχει παντελώς. Ο μόνος 

τρόπος για να είναι περισσότερο ακριβείς οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, είναι η 

ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας. Κάτι τέτοιο όμως είναι δυνατόν μόνο σε κάποιο βαθμό, 

είτε μέσα από σημαντική περαιτέρω έρευνα (άρα αυξημένο κόστος), είτε μέσα από τη 

μείωση της καινοτομικότητας του προϊόντος ή τέλος μέσα από τη δημιουργία σχέσεων 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  

 

6.3. Ασύμμετρη Πληροφόρηση 

 Στη διαδικασία χρηματοδότησης της καινοτομίας, οι επιχειρήσεις αναζητούν το 

βέλτιστο δανειστή, ενώ από την άλλη πλευρά, οι χρηματοδότες αναζητούν καλούς 

δανειζόμενους (με καλή φήμη, καλό ιστορικό στο χώρο κλπ.). Στη συμπεριφορά των δύο 

πλευρών και στην προσπάθεια τους να συνεργαστούν θα πρέπει να κυριαρχεί η τιμιότητα 

και η υπευθυνότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πληροφόρηση που υποχρεούται να 

παρέχει η μία πλευρά στην άλλη. Στην πραγματικότητα όμως σπάνια τηρούνται τα 

παραπάνω, είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

διατηρήσουν όσο μεγαλύτερο κομμάτι από την ανεξαρτησία τους μπορούν, αποφεύγοντας 

να δώσουν λεπτομέρειες στις Τράπεζες για τα σχέδιά τους, αλλά και αντίστροφα οι 

Τράπεζες αποφεύγουν να ενημερώσουν με λεπτομέρειες τις επιχειρήσεις, αναφορικά με τη 

διαδικασία και τους όρους χρηματοδότησής τους. Σαν αποτέλεσμα, η εκτίμηση της 

αβεβαιότητας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και ελπιδοφόρα επενδυτικά σχέδια μπορεί 

τελικά είτε να μην καταφέρουν να βρουν χρηματοδότη, είτε να αποτύχουν από την 

ευκαιριακή συμπεριφορά που θα επιδείξει ο επιχειρηματίας, μετά την έγκριση της 

χρηματοδότησης. 

 Η απόκτηση πληροφόρησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, τόσο από την 

πλευρά του επιχειρηματία που την παρέχει, όσο και από την πλευρά της Τράπεζας που την 

επιζητά. Ο πρώτος μπορεί να μην ικανός ή πρόθυμος να την παράσχει, ενώ το Τραπεζικό 

στέλεχος να μην έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για να την αξιολογήσει σωστά και να 

χρειάζεται να προβεί σε επιπλέον δαπάνη για την κατανόησή της (πρόσληψη ειδικών 

κλπ.), με αποτέλεσμα τη συχνά λανθασμένη κατανομή των πόρων για τον τρόπο 

χρηματοδότησης. Η ασύμμετρη κατανομή της πληροφόρησης, ανάμεσα στο δανειστή και 
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στο δανειζόμενο έχει σα συνέπεια συγκεκριμένα τμήματά της να είναι διαθέσιμα μόνο στο 

ένα από τα δύο μέρη (οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι περισσότερο γνωστές στο 

δανειζόμενο, το δε εμπορικό και χρηματοοικονομικό ρίσκο, μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα 

από το δανειστή).149 

 Κατά μία άποψη, η ασύμμετρη πληροφόρηση, πηγάζει από την αδυναμία των 

Τραπεζών να εκτιμήσουν τα τεχνολογικά projects, με αποτέλεσμα να τα αξιολογούν 

λανθασμένα και συχνά να απορρίπτονται projects με ευοίωνες προοπτικές. Κατά άλλους, η 

ασύμμετρη πληροφόρηση οφείλεται στην ανικανότητα των καινοτομικών ΜΜΕ που 

αναζητούν κεφάλαια να παράσχουν στις Τράπεζες τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ώστε να 

«αμβλύνουν» το ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι τελευταίες κατά τη λήψη απόφασης για 

χρηματοδότησης. Η παροχή ελλιπούς πληροφόρησης μπορεί να είναι και σκόπιμη τις 

περισσότερες φορές, καθώς ο επιχειρηματίας επιθυμεί συνήθως την αυτονομία, γεγονός 

που τον καθιστά απρόθυμο να μοιραστεί πλήρως με την Τράπεζα και σε συγκεκριμένο 

(μικρό) χρονικό διάστημα, κάθε λεπτομέρεια σχετική με το project. Έτσι, ο μεν 

δανειζόμενος δεν επιθυμεί να γίνει γνωστό το πώς συμπεριφέρεται κάτω από συνθήκες 

αβεβαιότητας, αλλά και το εάν είναι ικανός να φέρει σε πέρας το σχέδιο, ενώ ο δανειστής 

(σε μικρότερο βαθμό), δεν επιθυμεί να γνωστοποιήσει πλήρως στο δανειζόμενο τις 

τεχνικές χρηματοδότησης που εφαρμόζει και τη διαδικασία που θα ακολουθήσει στη 

χορήγηση κεφαλαίων. Συνήθως, ο δανειστής προσπαθεί να μάθει και ο δανειζόμενος να 

κρύψει (κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο). Αμφότεροι λοιπόν 

προσπαθούν να κλέψουν, με κίνδυνο πάντα να αποκαλυφθούν από την άλλη πλευρά, τη 

στιγμή που και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, θα μπορούσαν να έχουν πολύ μεγαλύτερο 

όφελος, εάν λειτουργούσαν επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη το ένα προς το άλλο. Τα 

ζητήματα αυτά έχουν ενταχθεί στη «Θεωρία Παιγνίων» που όλο και περισσότερο βρίσκει 

εφαρμογή στο συγκεκριμένο πεδίο  

 

6.3.1. Η πλευρά του Επιχειρηματία  

 Ο επιχειρηματίας έχει κίνητρο να προχωρήσει σε δαπάνες που τον ωφελούν 

δυσανάλογα σε σχέση με τους χρηματοδότες, καθώς δεν αντιμετωπίζει ο ίδιος το συνολικό 

κόστος από αυτό αλλά μέρος του, αφού το υπόλοιπο κατανέμεται στους επενδυτές. Παρότι 

οι περισσότεροι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας με το 

                                                 
149 Binks M. and Ennew C. – “ Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business 
and Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996) 
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χρηματοδότη, εμφανίζονται σταδιακά αρκετά θέλγητρα αποσκίρτησής τους από τη 

συγκεκριμένη πρακτική. Οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων (ή οι managers), 

κατέχουν όπως είναι λογικό, περισσότερη πληροφόρηση γύρω από τη φύση, τις τεχνικές 

προδιαγραφές και την προοπτική ενός εγχειρήματος και στην αρχή εμφανίζονται συνήθως 

απρόθυμοι να μοιραστούν τη συγκεκριμένη πληροφόρηση με το χρηματοδότη τους, ακόμη 

κι αν αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απαραίτητο, προκειμένου να αποτιμηθούν 

οι πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου και της χρηματοδότησής του.  

 Οι λόγοι της απροθυμίας αυτής είναι πρώτα από όλα ότι η αποκάλυψη 

πληροφοριών για τα σχέδιά τους δεν πραγματοποιείται συνήθως υπό την προστασία ενός 

νομικού πλαισίου για την πνευματική ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα – αρκετές φορές – αυτές 

να γίνονται γνωστές σε ευρύ κύκλο και να επωφελείται είτε ο επενδυτής, είτε άλλες 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να ζημιώνεται η ίδια.  

Επίσης, συχνά ο επενδυτής αρνείται να υπογράψει σχετικούς όρους σε επίσημα έγγραφα 

για τη μη αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών, τις οποίες συχνά αντιγράφει και αναπαράγει 

για προσωπικό όφελος. Έτσι, ο επιχειρηματίας συχνά αποσιωπά ή διαστρεβλώνει την 

πληροφόρηση για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, προκειμένου να προστατευθεί από 

την ευκαιριακή συμπεριφορά του χρηματοδότη, λειτουργώντας έτσι σε βάρος του 

τελευταίου, αφήνοντάς τον με μη επαρκή πληροφόρηση στην προσπάθειά του να 

αποτιμήσει σωστά το εγχείρημα και να πάρει τις σωστές επενδυτικές αποφάσεις. 150   

    Οι επιχειρήσεις επίσης, σκόπιμα πολλές φορές, μπορεί να αναλάβουν ριψοκίνδυνα 

projects, χωρίς η ριψοκίνδυνη επιλογή τους αυτή να αποκαλυφθεί στο δανειστή, καθώς δε 

ρισκάρουν δικά τους κεφάλαια. Έτσι, παρακινούμενες από υψηλές δυνητικές αποδόσεις, 

μπορεί να προχωρήσουν σε ανάληψη ιδιαίτερα ριψοκίνδυνων σχεδίων, αποκρύπτοντας το 

βαθμό αβεβαιότητας που εμπεριέχουν. Πολύ συχνά επίσης, οι επιχειρηματίες τείνουν να 

υπερβάλλουν στις εκτιμήσεις τους για την απόδοση του σχεδίου τους, καθώς οι αποφάσεις 

των χρηματοδοτών, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές ακριβώς τις εκτιμήσεις. Από τη 

στιγμή που οι επιχειρηματίες έχουν κίνητρο να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή 

χρηματοδότηση με τους βέλτιστους όρους, ωθούνται στην παροχή ελλιπούς 

πληροφόρησης και υπερεκτιμημένων προσδοκιών προς το χρηματοδότη. Παρά το γεγονός 

ότι οι επιχειρηματίες έχουν συνήθως πλήρη γνώση ότι πολλά σημεία των υποβληθέντων 

επιχειρηματικών σχεδίων τους και ιδιαίτερα τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης του 

                                                 
150 Cable D.M. and Shane S. – “A prisoner’s dilemma approach to entrepreneur – venture capitalist 
relationship”, Academy of Management Review,  pp. 22 (1997) 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 126

προϊόντος και τα προσδοκώμενα έσοδα, είναι υπεραισιόδοξα, δεν επιδεικνύουν προθυμία 

να αναφέρουν τις αβεβαιότητες των σχεδίων τους, υπό το φόβο ότι κάτι τέτοιο θα μειώσει 

σημαντικά τις πιθανότητες και το μέγεθος της χρηματοδότησης.151  

 Επίσης, οι επιχειρηματίες αποκρύπτουν τυχόν αρνητικές πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρώσει (π.χ. αρνητική έρευνα αγοράς), οι οποίες θα επηρεάσουν την απόφαση του 

επενδυτή για έναρξη ή συνέχιση της χρηματοδότησης και πιθανώς θα επιβάλλει μέτρα 

πρόσθετου ελέγχου της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου.152   

 Πολλές φορές επίσης, παρατηρείται διάσταση απόψεων αναφορικά με τη 

διαφορετική οπτική που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, γύρω από τη 

βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, με τις επιχειρήσεις να επιθυμούν μέρος των 

εσόδων (ή των υλικών στοιχείων της επιχείρησης) να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική 

διαδικασία, ενώ οι Τράπεζες επιθυμούν με αυτά να αποπληρωθεί μέρος του παρεχόμενου 

κεφαλαίου. Οι συμφωνίες που είχαν συναφθεί αρχικά, μπορούν στην πορεία εξέλιξης του 

σχεδίου να μην παραμένουν πλέον τόσο ελκυστικές και να εμποδίζουν τον επιχειρηματία 

να κινηθεί προς εναλλακτικές δραστηριότητες που ενδεχομένως  εμφανιστούν153. 

 Τα προαναφερθέντα καθιστούν την παραποίηση της πληροφορίας ιδιαίτερα 

ελκυστική στρατηγική για τον επιχειρηματία. Αυτή η συμπεριφορά όμως, παρά τα όποια 

βραχυχρόνια οφέλη, αποβαίνει τελικά σε βάρος του, καθώς δημιουργεί προβλήματα 

ανάμεσα στις δύο πλευρές και κυρίως στην πιθανότητα επιτυχίας του εγχειρήματος, μια 

και λαμβάνονται αποφάσεις σε λάθος βάση.  

 Είναι γεγονός ότι οι επιχειρηματίες είναι συνήθως περισσότερο αισιόδοξοι για τις 

δυνατότητες και προοπτικές της επιχείρησής τους από τους δανειστές της, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν το θέμα με διαφορετική οπτική. Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση μπορεί 

να οφείλεται εν μέρει και στη διαφορετική προσωπικότητα των δύο πλευρών, καθώς ο 

επιχειρηματίας χαρακτηρίζεται συνήθως ως πιο ριψοκίνδυνος σε σχέση με τον πιο 

συντηρητικό και γραφειοκράτη Τραπεζικό. Μπορεί όμως και να αντικατοπτρίζει τη 

συσσωρευμένη εμπειρία του τελευταίου (μάθηση προερχόμενη από την εμπειρία), σε 

αξιολόγηση τέτοιου είδους σχεδίων, που ίσως και να τους έχει οδηγήσει διαχρονικά στο 

συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες είναι τις περισσότερες φορές απρόθυμοι 

                                                 
151 Sahlman W. – “The Structure and governance of venture-capital organizations”, Journal of Financial 
Economics,  vol. 27, pp. 473-521 (1990) 
152 Fried V. and Hisrish R. – “The venture capitalist: A relationship venture capitalist”, California 
Management Review,  vol. 37 (2),  pp. 101 – 113 (1995) 
153 Cable D.M. and Shane S. – “A prisoner’s dilemma approach to entrepreneur – venture capitalist 
relationship”, Academy of Management Review,  pp. 22 (1997) 
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να χρεώσουν στους εαυτούς τους τη φτωχή απόδοση της επιχείρησής τους, χρεώνοντας τις 

ευθύνες που τους αναλογούν σε εξω-επιχειρηματικούς παράγοντες.154   

 

6.3.2. Η πλευρά του Χρηματοδότη 

 Οι χρηματοδότες αντιμετωπίζουν και αυτοί πολλούς «πειρασμούς» προκειμένου να 

μην τηρήσουν τους κανόνες καλής συνεργασίας. Ο δανειστής συχνά δεν έχει πρόσβαση σε 

κάποιες πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση αλλά ούτε και την ειδίκευση να 

διακρίνει τους «καλούς» από τους «κακούς» δανειζόμενους. Έτσι, αντιμετωπίζει 

σημαντικές δυσκολίες στην εκτίμηση της δυνητικής απόδοσης της επένδυσης, με 

αποτέλεσμα – εκμεταλλευόμενες τη συγκεκριμένη αδυναμία του – να τον προσεγγίζουν 

και αρκετές επιχειρήσεις χαμηλών δυνατοτήτων. Ο επενδυτής μαθαίνοντας σιγά – σιγά 

από τις παραπάνω περιπτώσεις θέτει πιο σκληρούς όρους και προϋποθέσεις στη συνέχεια, 

προκειμένου να αποφύγει να χρηματοδοτήσει σχέδια που μπορεί να αποδειχτούν εκ των 

υστέρων ως μειωμένης απόδοσης. Τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι περισσότερο 

έντονα σε περιπτώσεις νέων καινοτομικών ΜΜΕ, καθώς η αξιολόγηση των επενδυτικών 

τους σχεδίων απαιτεί σύνθετα προσόντα και μεγαλύτερη εξειδίκευση.  

 Στο πλαίσιο αυτό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν επιθυμούν συνήθως να 

αποκαλύψουν πλήρως τις λεπτομέρειες της διαδικασίας χρηματοδότησης, ώστε αφενός να 

μπορούν να αποχωρήσουν γρήγορα σε περίπτωση διαφαινόμενης αποτυχίας και αφετέρου 

να μπορούν να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από πιθανή επιτυχία. Έτσι, τις 

περισσότερες φορές ο δανειζόμενος μπορεί να μη γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τους 

όρους των συμβάσεων που καλείται να υπογράψει, οι οποίοι  σκόπιμα πολλές φορές  δεν 

είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτοι («ψιλά» γράμματα, ασάφειες κλπ.).  

 Επίσης, οι Τράπεζες για να αποκομίσουν γρήγορα οφέλη, συχνά πιέζουν τις 

επιχειρήσεις για άμεση αποπληρωμή κεφαλαίων, αποτρέποντας έτσι την επανεπένδυση 

των πιθανών κερδών τους , ενώ αρνούνται συνήθως κάθε πρόσθετη χρηματοδότηση της 

επιχείρησης, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μελλοντική της ανάπτυξη.155  

 Επιπρόσθετα και με δεδομένο ότι οι Τράπεζες διαθέτουν ένα αρκετά 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων για τη μείωση του κινδύνου στο σύνολο των 

επενδύσεών τους, παρέχουν στην επιχείρηση μόνο τα απολύτως απαραίτητα κεφάλαια που 

                                                 
154 Storey D.J. & Tether B.S. – “New technology-based firms in the European Union: an introduction” – 
Research Policy, vol. 26, pp. 933-946 (1998) 
155 Cable D.M. and Shane S. – “A prisoner’s dilemma approach to entrepreneur – venture capitalist 
relationship”, Academy of Management Review, pp. 22 (1997) 
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απαιτούνται για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό 

δημιουργεί δυσκολίες στον επιχειρηματία, η οικονομική προκοπή του οποίου προέρχεται 

σχεδόν πάντα μόνο από ένα και όχι από πολλά και διαφοροποιημένα σχέδια.  

 Πολλές φορές, επίσης, ο χρηματοδότης βλέποντας στην εξέλιξη υλοποίησης του 

σχεδίου ότι δεν επιτυγχάνεται η επιθυμητή πρόοδος ή διαφαίνεται πιθανή αποτυχία, 

επιθυμούν είτε να αποχωρήσουν από την επιχείρηση, είτε να πληρωθούν το λαβείν τους 

και να διακόψουν την περαιτέρω συνεργασία μαζί της, γεγονός που διαταράσσει τη σχέση 

μεταξύ των δύο πλευρών αφήνοντας εκτεθειμένο  τον χρηματοδοτούμενο.  

 Μία διαδικασία που θα είχε στόχο την εξισορρόπηση των παραπάνω 

«αντιθέσεων», μεταξύ χρηματοδότη και χρηματοδοτούμενου, πρέπει να δίνει έμφαση στην 

καλή συνεργασία τους, ως μέσο μείωσης της ανάγκης για εφαρμογή δαπανηρών 

μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου της συμπεριφοράς και των ενεργειών της άλλης 

πλευράς.  Ενδιαφέρουσα προσέγγιση προς την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος 

αποτελεί μία εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων και πιο συγκεκριμένα το «δίλημμα του 

φυλακισμένου». Πρόκειται για ένα μοντέλο που αποδεικνύει ότι, τόσο η επιχείρηση όσο 

και ο χρηματοδότης, μπορεί να έχουν σημαντικό κίνητρο για να επιτύχουν μεγαλύτερη 

ωφέλεια αμφότεροι  παραβιάζοντας τους όρους συνεργασίας με την άλλη πλευρά· ωστόσο 

εάν αυτή η πρακτική ακολουθηθεί ομοίως και από τις δύο πλευρές, τα οφέλη και οι 

αποδόσεις που προκύπτουν για τις ίδιες, είναι τελικά πενιχρά, ενώ τα οφέλη θα μπορούσαν 

να μεγιστοποιηθούν (περισσότερο ακόμη και από το  εάν αμφότεροι επιλέξουν να πράξουν 

το πρώτο), μέσα από την αμοιβαία συνεργασία, η οποία θα επέλθει από τη βελτίωση της 

ποιότητας και της συχνότητας της μεταξύ τους επικοινωνίας, την εγγύτητα της 

επιχειρηματικής σχέσης κλπ.  
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 Καθίσταται λοιπόν εμφανές ότι οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ, αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στη συγκέντρωση δανειακών κεφαλαίων στα αρχικά στάδια 

εξέλιξης ενός project, όπου η αβεβαιότητα και οι ασυμμετρίες στην πληροφόρηση είναι 

μεγάλες, σε σύγκριση με τους συμβατικούς αντιπάλους τους. Στις Αγορές Δανείων, όπου 

όλα καθορίζονται μέσα από συμβάσεις δανείων, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία 

υπόσχεση που αναμένεται να τηρηθεί στο μέλλον (που δεν τηρείται μάλιστα και πάντα), η 

ατελής και ασύμμετρη πληροφόρηση που παρέχει η μία πλευρά στην άλλη, είναι κυρίαρχο 

στοιχείο. Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός λόγος της μη σύγκλισης της προσφοράς και 

της ζήτησης, προς ένα σημείο ισορροπίας. Η ύπαρξη της ασύμμετρης πληροφόρησης στη 

σχέση Τράπεζας – Επιχείρησης, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην παροχή 

δανειακής χρηματοδότησης και μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία της Αγοράς.  

 

6.4. Αντίστροφη Επιλογή 

 Το πρόβλημα της αντίστροφης επιλογής, δημιουργείται από την ανικανότητα του 

δανειστή να αναγνωρίσει εκείνους τους δανειζόμενους που συγκεντρώνουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να μπορέσουν να αποπληρώσουν το δάνειο. Η Τράπεζα δε μπορεί συνήθως να 

αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένη πληροφόρηση, σχετικά με τις πραγματικές 

οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των αιτούντων την χρηματοδότηση αλλά και όσον 

αφορά στην ποιότητα του project. Δεδομένων των χαρακτηριστικών της καινοτομικής 

διαδικασίας η κατανομή χρηματοοικονομικών πόρων προς τις καινοτομικές ΜΜΕ 
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φαίνεται να εμπεριέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τις συμβατικές. Η δυσκολία στις 

συγκέντρωση πληροφοριών και συνεπώς στη διάκριση ανάμεσα σε λιγότερο και 

περισσότερο ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις, ωθεί τις Τράπεζες σε αύξηση του κόστους του 

δανείου (δηλαδή του επιτοκίου) σε όλους τους δυνητικούς δανειστές (ασχέτως βαθμού 

ρίσκου που εμπεριέχει το σχέδιό τους), προκειμένου να διασφαλίσουν τα προσδοκώμενα 

κέρδη και κατ’ επέκταση τα παρεχόμενα κεφάλαιά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

προσέλκυση περισσότερων ριψοκίνδυνων προτάσεων και την αποθάρρυνση των «καλών 

δανειστών». Το τελευταίο συμβαίνει, γιατί ο μεν «κακός» δανειζόμενος διατρέχει τον 

κίνδυνο να χάσει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται, ενώ ο δεύτερος κινδυνεύει να 

απολέσει το κεφάλαιο που επένδυσε στο project. Έτσι, ενώ ο πρώτος μπορεί εύκολα να 

διευρύνει το ρίσκο, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου, χωρίς να 

αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα (καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει), δεν ισχύει το ίδιο 

και για το δεύτερο ο οποίος έχει πολλά να απολέσει αν κάτι δεν πάει καλά στην εξέλιξή 

του.156 Η προσέλκυση περισσότερων αβέβαιων προτάσεων και η απομάκρυνση των 

αξιόλογων έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της ποσότητας δανείων που χορηγούνται από 

τις Τράπεζες σε καινοτομικά projects (λόγω αδυναμίας διάκρισης του ρίσκου).  

 Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Τραπεζικά στελέχη στην προσπάθειά τους να 

αξιολογήσουν καινοτομικά επενδυτικά σχέδια συνοψίζεται στα παρακάτω. Με την έναρξη 

της διαδικασίας λήψης απόφασης ο κεντρικός μηχανισμός ελέγχου των Τραπεζών 

καθορίζει τόσο τη μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου που θα εφαρμοστεί  (κριτήρια ελέγχου) 

όσο και την ελευθερία κινήσεων του στελέχους στη διαδικασία. Λόγω ασύμμετρης 

πληροφόρησης η Τράπεζα δε μπορεί να πραγματοποιήσει αξιόπιστες προβλέψεις (με 

μεγάλο βαθμό βεβαιότητας) για τις μελλοντικές ταμειακές ροές ενός σχεδίου, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο διαφορετικών κατηγοριών αντίστροφης επιλογής. Η πρώτη 

στην περίπτωση που το Τραπεζικό στέλεχος εγκρίνει μία πρόταση η οποία θα αποδειχθεί 

τελικά επαγγελματική αποτυχία (λάθος τύπου ΙΙ) και η δεύτερη στην περίπτωση που η 

Τράπεζα απορρίψει μία πρόταση η οποία θα αποδειχθεί εκ των υστέρων επαγγελματική 

επιτυχία (λάθος τύπου Ι). Τα στελέχη της Τράπεζας που γενικότερα αποστρέφονται τον 

κίνδυνο, εστιάζονται περισσότερο στην αποφυγή λαθών τύπου ΙΙ για τον απλό λόγο ότι τα 

λάθη τύπου Ι δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν ποτέ, εκτός και εάν η χρηματοδότηση του 

σχεδίου πραγματοποιηθεί από κάποιο άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και 

                                                 
156 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, p. 119, Aalborg 
University  (1992) 
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παρακολουθηθεί η πορεία της επιχείρησης. Επίσης, τα λάθη τύπου ΙΙ είναι προφανές ότι 

θα επηρεάσουν αντίστροφα την καριέρα τους, σε αντίθεση με τα λάθη τύπου Ι, εκτός και 

εάν ως μέλη ενός Τραπεζικού καταστήματος, μιας Περιφέρειας, ενός Τομέα, ενός Δικτύου 

καταστημάτων κλπ. και γενικότερα ενός οποιουδήποτε σχηματισμού Τραπεζικών 

καταστημάτων, έχουν αναλάβει να φτάσουν ή να ξεπεράσουν έναν συγκεκριμένο στόχο 

κερδοφορίας που τους έχει ανατεθεί, οπότε η τυχόν λάθος εκτίμηση, ως ένα βαθμό, 

εμπεριέχει συλλογική υπευθυνότητα. Έτσι, τα στελέχη εμφανίζονται συνήθως φειδωλά 

απέναντι σε οποιαδήποτε πρόταση προτιμώντας να ακολουθήσουν συντηρητική 

στρατηγική περιορίζοντας τη χρηματοδότηση, παρά να ριψοκινδυνεύσουν σε λάθη τύπου 

ΙΙ. Τα συστήματα που εποπτεύουν και ελέγχουν τα λάθη αυτά των στελεχών μπορεί να 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν και στην απώλεια επικερδών 

ευκαιριών που σαφώς εμπεριέχουν αβεβαιότητα και ρίσκο, λόγω απόρριψης αξιόλογων 

σχεδίων, βάσει του «άτολμου» τρόπου με τον οποίο είναι προγραμματισμένα να τα 

αξιολογούν.157  

 Όσο μεγαλύτερη αποστροφή του κινδύνου επιδεικνύουν τα Τραπεζικά στελέχη που 

θα κληθούν να αξιολογήσουν μία καινοτομική πρόταση, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα να συντελέσουν οι ίδιοι, ώστε οι εργοδότριές τους Τράπεζες να υποπέσουν σε 

λάθος τύπου Ι και λιγότερο να υποπέσουν οι ίδιοι σε λάθος τύπου ΙΙ. Έτσι, η τεχνολογική 

πληροφόρηση που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή πλήρως και μάλιστα άμεσα, λειτουργεί 

ως αντικίνητρο για τη χορήγηση δανείων. Η πρόσληψη τεχνολογικά εξειδικευμένων 

στελεχών μπορεί να ελαχιστοποιήσει το πρόβλημα της αντίστροφης επιλογής, 

περιορίζοντας την επίδραση της τεχνολογικής αβεβαιότητας και της ασύμμετρης 

πληροφόρησης, ωφελώντας τόσο τις Τράπεζες (που θα αποκτήσουν περισσότερες και 

μεγαλύτερες ευκαιρίες κέρδους) όσο και τους επιχειρηματίες (πιο εύκολη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση) αλλά τελικά και την καινοτομία στο σύνολό της.     

 

6.5. Ηθικός Κίνδυνος 

 Από τη στιγμή που οι Τράπεζες καταφέρουν να υπερκεράσουν τα εμπόδια στη 

διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια που θα 

χορηγήσουν στην επιχείρηση, θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες 

όρους που αναφέρονται στις μεταξύ τους υπογεγραμμένες συμβάσεις. Αυτό 

                                                 
157 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment with Asymmetric Information”, International Journal of 
Bank Marketing, vol. 12, p 25 (1994) 
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πραγματοποιείται μέσα από την επίβλεψη της πορείας του σχεδίου από τη δανείστρια 

Τράπεζα. Οι ενέργειες όμως του επιχειρηματία δεν είναι εύκολα ορατές από την Τράπεζα 

και η μη ικανότητά της να ελέγξει την εξέλιξη του σχεδίου με αποτελεσματικό και επαρκή 

τρόπο, χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να αναλάβει επιπλέον κόστους προκειμένου να επιτύχει 

κάτι τέτοιο, οδηγούν στον ηθικό κίνδυνο που οφείλεται στην πιθανότητα επίδειξης 

ευκαιριακής συμπεριφοράς από τον δανειζόμενο.158 Οι δανειζόμενοι μπορεί τελικά να 

επενδύσουν τα κεφάλαια που δανείστηκαν, είτε σε διαφορετικά εγχειρήματα, είτε στα 

συμφωνηθέντα, τα οποία όμως πλέον – επειδή ενδεχομένως κάτι έχει αλλάξει, χωρίς αυτό 

να έχει έρθει σε γνώση του δανειστή - μπορεί να εμπεριέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο 

από αυτόν που αρχικά εκτίμησε η δανείστρια Τράπεζα. Φαινόμενα ηθικού κινδύνου 

προκαλούνται γενικότερα από την πιθανότητα ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει 

συγκεντρώσει σημαντικού ύψους δανειακά κεφάλαια, να αυξήσει σημαντικά το ύψος του 

κινδύνου που έχει αναλάβει, από τη στιγμή που ο ίδιος θα θεωρήσει ότι θα ωφεληθεί από 

πιθανές (επιπρόσθετες των αρχικών) αποδόσεις, ενώ δε θα υποστεί τις συνέπειες σε 

περίπτωση που η επιχείρηση εκκαθαριστεί, καθώς το συγκεκριμένο κόστος θα βαρύνει την 

δανείστρια Τράπεζα. 

 Προκειμένου οι Τράπεζες να διασφαλίσουν ότι δεν πρόκειται να γίνει κακή χρήση 

των κεφαλαίων τους, είτε θα προσπαθήσουν να ελέγχουν περιοδικά την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης, ζητώντας να τους παρασχεθούν οι οικονομικές καταστάσεις 

της (Ισολογισμοί κλπ.), είτε θα παρακολουθούν  σε συνεχή βάση την κίνηση των 

λογαριασμών που τηρεί η ίδια στη δανείστρια Τράπεζα, είτε θα χρησιμοποιήσουν 

ασφαλιστικές δικλείδες, όπως η εξαρχής παροχή εγγυήσεων, προκειμένου να μειώσουν 

τον κίνδυνο απώλειας των χρημάτων τους ή συνδυασμό όλων των παραπάνω. Στην 

περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή εχέγγυα η Τράπεζα μπορεί να μην αξιώσει 

την παροχή σημαντικής πληροφόρησης, καθώς σε περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος 

θα έχει διασφαλίσει τα κεφάλαιά της, ενώ η παροχή εγγύησης, θα λειτουργήσει και ως 

κίνητρο για το δανειζόμενο, ώστε να προσπαθήσει να οδηγήσει το project σε επιτυχία. 

Συνεπώς, η ύπαρξη εγγυήσεων μπορεί να οδηγήσει στη χρηματοδότηση πιο «αδύναμων» 

projects, ενώ η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχία άλλων – περισσότερο 

βιώσιμων εμπορικά - επενδυτικών σχεδίων να αποκτήσουν χρηματοδότηση.159   

                                                 
158 Bester and Hellwing στο Binks M. and Ennew C. – “ Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst 
J. (eds), Small Business and Entrepreneurship, Macmillan Business, p. 116 (1996) 
159 Binks M. and Ennew C. – “ Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business 
and Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996) 
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 Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εμφάνιση ηθικού κινδύνου μπορούν 

να ελαχιστοποιηθούν τόσο με την παροχή από την επιχείρηση προς την Τράπεζα της 

δυνατότητας – μερικού έστω – ελέγχου του project, όσο – κυρίως – από την ανάπτυξη 

στενών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών.   

 

6.6. Δανειακό Χάσμα  (περιορισμός Πιστώσεων) 

 Το δανειακό χάσμα δημιουργείται κυρίως από μη αγοραία κριτήρια και είναι 

φαινόμενο αρκετά συχνό στη σχέση Τράπεζας – καινοτομικής ΜΜΕ. Μία επιχείρηση 

αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα, εάν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην 

ποσότητα κεφαλαίου που θα επιθυμούσε, παρά το γεγονός ότι είναι διατεθειμένη να 

εκπληρώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο δανειστής. Ουσιαστικά, μία 

επιχείρηση αντιμετωπίζει περιορισμό στις παρεχόμενες πιστώσεις, όταν δε μπορεί να 

συγκεντρώσει εξωτερική χρηματοδότηση με δεδομένο κόστος (επιτόκιο κλπ.) ή 

διαφορετικά, εάν προκειμένου να συγκεντρώσει κεφάλαια δανειστών, πρέπει να πληροί 

μία σειρά από άλλες προϋποθέσεις που θέτονται από την Τράπεζα160.   

 Πρόκειται για μία κατάσταση στην οποία το επιτόκιο και άλλοι παράγοντες ενός 

δανείου δεν προσαρμόζονται. Δε λειτουργούν, δηλαδή, μηχανισμοί επαναφοράς της 

ισορροπίας, καθώς οι Τράπεζες είτε δεν προσαρμόζουν εύκολα τα επιτόκιά τους σε 

ενδεχόμενες αλλαγές, είτε δεν τα χρησιμοποιούν καθόλου (λόγω κοινωνικών πιέσεων ή 

για να μη διαταραχθούν οι σχέσεις τους με τους πελάτες ή τέλος λόγω νομικών 

περιορισμών).  

 Οι Τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα που 

εμπεριέχει ένα καινοτομικό εγχείρημα, αυξάνουν το επιτόκιο, προσελκύοντας όμως έτσι 

επιχειρηματικά σχέδια με μεγαλύτερο ρίσκο. Λόγω των προαναφερόμενων προβλημάτων 

που θα προκύψουν από μία τέτοια ενέργεια, οι ίδιες αποφεύγουν τη συγκεκριμένη 

διαδικασία και προτιμούν τον περιορισμό των πιστώσεων με τεχνητά μέσα. Αυτό 

πραγματοποιείται είτε μέσω αγοραίων και κοστολογήσιμων κριτηρίων (μείωση 

διαθέσιμων πόρων στη συγκεκριμένη επιχείρηση, γενικότερος περιορισμός πιστώσεων σε 

τέτοιου είδους εγχειρήματα, απαιτούμενη ύπαρξη εγγυήσεων κλπ.), είτε μέσω μη 

τιμολογιακών πεδίων (προσωπικές σχέσεις, ταξινόμηση των δανειζομένων σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες κλπ.).   

                                                 
160 Stiglitz J. and Weiss A. – “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information” American Economic 
Review, vol 71 (2), pp. 393 – 410 (1981)  
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 Επίσης, οι Τράπεζες έχουν την τάση να διαχωρίζουν τους πελάτες/δανειζόμενους 

οι οποίοι με βάση τη δική τους θεώρηση είναι περισσότερο πιθανό να αποπληρώσουν τα 

κεφάλαια που θα τους χορηγηθούν, προβαίνοντας έτσι πολύ συχνά σε διακρίσεις ανάμεσα 

σε πανομοιότυπους υποψήφιους δανειζόμενους, θέτοντας σε καθένα εξ αυτών 

διαφορετικούς όρους, προκειμένου να τον χρηματοδοτήσουν. Το ίδιο φαινόμενο (αλλά σε 

μικρότερο βαθμό) μπορεί να παρατηρηθεί και αντίστροφα, με την κατηγοριοποίηση των 

Τραπεζών από τους δανειζόμενους με κριτήρια όπως: ποιες Τράπεζες χρηματοδοτούν πιο 

εύκολα ριψοκίνδυνα projects, ποιες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη πελατών, με ποιες ο 

δανειζόμενος διατηρεί καλύτερη σχέση κλπ.161  

 Ένας από τους βασικότερους λόγους που προκαλούν δανειακό χάσμα, είναι η 

ασύμμετρη πληροφόρηση γύρω από τα χαρακτηριστικά του κινδύνου ανάμεσα σε 

δανειστή και δανειζόμενο, με τον δεύτερο να γνωρίζει συνήθως περισσότερα, τα οποία δεν 

επιθυμεί να κοινοποιήσει στον πρώτο. Ενόσω τα προβλήματα της «αντίστροφης επιλογής» 

και του «ηθικού κινδύνου» παραμένουν, θα οδηγούν συνακόλουθα στο πρόβλημα του 

δανειακού χάσματος στη χρηματοδότηση των καινοτομικών επιχειρήσεων.162 Η αδυναμία 

του χρηματοδότη να λάβει γνώση των λεπτομερειών και των χαρακτηριστικών του όλου 

σχεδίου οδηγεί συνήθως στην επιλογή της πιο σίγουρης λύσης, δηλαδή του «γνωστού» 

δανειζόμενου και όχι της επιχείρησης με το καλύτερο project. Μοιραία, μέσα από αυτήν 

την πρακτική, αρκετά δυνητικά κερδοφόρα εγχειρήματα δε θα καταφέρουν τελικά να 

χρηματοδοτηθούν, καθώς οι Τράπεζες θα εμφανίζουν πάντοτε θετική προδιάθεση υπέρ 

των καλά οργανωμένων και με καλή φήμη επιχειρήσεων, ενώ θα είναι απρόθυμες 

απέναντι στις μικρότερες και νεώτερες και συνεπώς περισσότερο ριψοκίνδυνες 

επιχειρήσεις – προτάσεις.163 Ωστόσο, τα αποτελέσματα του δανειακού χάσματος δεν είναι 

δεδομένα, ούτε και μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, καθώς αυτό που θεωρείται 

σωστό για μία Τράπεζα, μπορεί να μην είναι σωστό για μία άλλη (για παράδειγμα, μπορεί 

η μία Τράπεζα να αξιολογεί με βάση την εκτίμηση των κερδών ενώ ή άλλη με βάση την 

εκτίμηση του μεριδίου αγοράς κλπ.).  

 

 

                                                 
161 Christensen J. L. – “The Role of Finance in Industrial Innovation” – Phd dissertation, p. 119, Aalborg 
University  (1992) 
162 Stiglitz J. and Weiss A. – “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information” American Economic 
Review, vol .71 (2), pp. 393 – 410 (1981)  
163 Gibson H. – “The Relationship Between the Financial System and the Real Economy” – Economic 
Bulletin, Bank of Greece (1997) 
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6.7. Προβλήματα που πηγάζουν από τη φύση των Καινοτομικών ΜΜΕ 

  

6.7.1. Δομή Νέων Καινοτομικών ΜΜΕ 

 Η σχέση Τραπεζών και καινοτομικών ΜΜΕ δεν είναι τις περισσότερες φορές η 

καλύτερη δυνατή. Ενώ μπορούν να αποκομίσουν αμφότερες πολλά από μία μεταξύ τους 

συνεργασία, εντούτοις δε μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία στενών και 

μακροχρόνιων σχέσεων, λόγω των χαρακτηριστικών αμφοτέρων. Συγκεκριμένα, η μεγάλη 

επιχείρηση έχει κουλτούρα και δομή που πλησιάζει περισσότερο στην Τράπεζα (μεγάλο 

μέγεθος, αριθμός εργαζομένων, οργανωτική δομή κλπ.), με αποτέλεσμα την καλύτερη 

επικοινωνία των δύο πλευρών. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, αντίθετα, δε διαθέτουν τα 

απαραίτητα κεφάλαια και ικανότητες για την οργάνωση και εκτέλεση ενός project, 

γεγονός που μαζί με μία σειρά άλλους παράγοντες (μικρή χρονική παρουσία στην Αγορά, 

έλλειψη φήμης κλπ.), έχει σαν αποτέλεσμα την απροθυμία παροχής κεφαλαίων από τις 

Τράπεζες, την επιβολή υψηλότερων επιτοκίων κλπ. Επιπρόσθετα, οι μικρές επιχειρήσεις 

συνήθως ζητούν και μικρά ποσά χρηματοδότησης, δεδομένο που έχει ως αποτέλεσμα την 

είσπραξη μικρού περιθωρίου κέρδους από την Τράπεζα, αναλογικά με το σταθερό κόστος 

που η τελευταία καταβάλλει.    

 

 6.7.2. Μικρός Κύκλος Ζωής Προϊόντος / Ασταθείς Χρηματοοικονομικές Ροές  

 Οι καινοτομικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται συνήθως από μεγάλης διάρκειας 

αρχικά στάδια, προκειμένου να οργανωθεί η ιδέα, να δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο που θα 

δοκιμαστεί (και θα τροποποιηθεί εάν χρειαστεί). Επίσης, το κόστος της διαδικασίας 

Έρευνας & Ανάπτυξης πριν τη διάθεση του προϊόντος στην Αγορά είναι ιδιαίτερα μεγάλο, 

με αποτέλεσμα τα όποια διαθέσιμα κεφάλαια της επιχείρησης (ή του επιχειρηματία) να 

εξαντλούνται στα στάδια αυτά. Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις, λόγω της φύσης της 

παραγωγικής τους διαδικασίας, εμφανίζουν περιόδους με μηδενικές ή και αρνητικές 

ταμειακές ροές, γεγονός που οι Τράπεζες εκλαμβάνουν ως απειλή αναφορικά με την 

αποπληρωμή των δανείων τους και μοιραία αποφεύγουν να τις υποστηρίξουν 

χρηματοοικονομικά, τη στιγμή μάλιστα που κάποιες άλλες – μη καινοτομικές – ΜΜΕ, 

μπορεί να εμφανίζουν ήδη θετικές αποδόσεις. Έτσι, οι Τράπεζες δε φαίνονται 

διατεθειμένες να αντιμετωπίσουν με διαφορετικά κριτήρια τις καινοτομικές επιχειρήσεις, 

αναμένοντας – με δεδομένες τις αρνητικές αποδόσεις των πρώτων ετών – την πιθανότητα 

δημιουργίας μακροπρόθεσμα δυνητικών ωφελειών γι’ αυτές, καθώς η διαφορετική φύση 
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των καινοτομικών ΜΜΕ σε όρους δυνητικής κερδοφορίας δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή 

από τις ίδιες. Επίσης, ο κύκλος ζωής των καινοτομικών προϊόντων είναι περιορισμένος και 

συνεπώς μικρή είναι και η περίοδος κυριαρχίας του προϊόντος στην Αγορά, γεγονός που 

αυξάνει την αβεβαιότητα της Τράπεζας αναφορικά με τα προσδοκώμενα έσοδα.164 

  

6.7.3. Εγγυήσεις 

 Οι εγγυήσεις αποτελούν ένδειξη δέσμευσης από την πλευρά του επιχειρηματία για 

την επιτυχία διεκπεραίωσης του εγχειρήματος, όπως και κάποιου είδους πιστοποίηση της 

χρηματοοικονομικής (και όχι μόνο) ποιότητας της πρότασης. Χρησιμοποιούνται από τις 

Τράπεζες, προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη τύπου ΙΙ και να περιοριστεί ο κίνδυνος 

μη ικανότητας αποπληρωμής του δανείου, μετριάζοντας έτσι την επίδραση της αύξησης 

του επιτοκίου και συνεπώς και του ηθικού κινδύνου.  

 Οι εγγυήσεις αφορούν συνήθως σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή του 

επιχειρηματία. Η εκτίμηση των στοιχείων αυτών είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για 

τις Τράπεζες από τη στιγμή που καλούνται να εκτιμήσουν μία υποθετική κατάσταση που 

θα εφαρμοστεί σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου, ενώ προϋποθέτει και την εκτίμηση 

της χρηματικής αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων στην Αγορά «δεύτερου χεριού» 

(αν πρόκειται για μηχανήματα, κτίρια κλπ.), διαδικασία από την οποία ανακύπτουν 

σημαντικά προβλήματα, αναφορικά με την αξιοπιστία της υπολογισθείσας αξίας. Μία 

τέτοια προσέγγιση θα προσδώσει αρκετά χαμηλότερη αξία στα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης, από αυτήν που η τελευταία πλήρωσε για να τα αποκτήσει, υποεκτιμώντας τα 

έτσι σε σημαντικό βαθμό. Με δεδομένα τα προβλήματα των Τραπεζών όταν προσπαθούν 

να προϋπολογίσουν την απόδοση του εγχειρήματος και κατ’ επέκταση της ωφέλειας που 

θα προκύψει γι’ αυτές, κατά την αξιολόγηση των αιτούμενων δανείων, είναι προφανές ότι 

πολλές επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουν απαιτήσεις για παροχή 

εγγυήσεων κατά πολύ υψηλότερες από τις απαραίτητες για τη διασφάλιση της 

χρηματοδότησης.165   

 Εκτός όμως από τα προβλήματα υπολογισμού, πολύ συχνές είναι οι περιπτώσεις 

ανεπάρκειας τέτοιων εγγυήσεων, ακόμη και από το αρχικό στάδιο εξέλιξης ενός 

προιόντος, όταν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και του επιχειρηματία έχουν αρχίσει να 

                                                 
164 Oakey R. – “High Technology New Firms: Variable Barriers to Growth”, London: Paul Chapman 
Publishing Ltd  (1995)   
165 Binks M. and Ennew C. – “Financing Small Firms”, in Burns P. and Dewhurst J. (eds), Small Business 
and Entrepreneurship, Macmillan Business, pp. 110-130 (1996) 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 137

εξαντλούνται, λόγω του σημαντικού κεφαλαίου κίνησης που προϋποθέτει η ανάπτυξη ενός 

καινοτομικού εγχειρήματος. Παράλληλα, λόγω της φύσης της καινοτομικής διαδικασίας, 

τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι ως επί το πλείστον άυλα (γνώση, 

εξειδίκευση, έρευνα κλπ.), ενσωματωμένα στη διαδικασία ‘Ερευνας και Ανάπτυξης και 

σαφώς ακατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις-υποθήκες για την απόκτηση 

δανείου από τις Τράπεζες, μια και δε γίνονται δεκτά ως τέτοια από αυτές, επειδή δεν είναι 

δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και άρα να εκτιμηθούν. Επίσης, η τεχνογνωσία που 

εμπεριέχεται στο πρωτότυπο προϊόν που θα προκύψει από την παραγωγική διαδικασία, δε 

θεωρείται από τις Τράπεζες περιουσιακό στοιχείο και επομένως εγγύηση, δυσχεραίνοντας 

περισσότερο την κατάσταση για τις επιχειρήσεις και εμποδίζοντας τις δυνατότητες 

ανάπτυξής τους.166 

 Ανάλογη περίπτωση είναι και αυτή των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων οι οποίες 

προσπαθούν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες μονάδες παραγωγής και να αποκτήσουν 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό μέσα από εξωτερική χρηματοδότηση. Στην περίπτωση τους, 

το πρόβλημα  παροχής εγγύησης μεγεθύνεται λόγω του ότι η απόκτηση εγκαταστάσεων 

και μηχανημάτων,  πραγματοποιείται συνήθως από την επιχείρηση με Τραπεζική 

χρηματοδότηση, έναντι υποθήκευσης των πρώτων υπέρ της δανείστριας Τράπεζας, 

δεδομένο που έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαδικασία δημιουργίας και συσσώρευσης των 

απαραίτητων εχεγγύων, καθώς τα ήδη υποθηκευμένα υλικά στοιχεία της επιχείρησης δεν 

μπορούν να υποθηκευτούν εκ νέου, αποτελώντας εγγυήσεις ενός μελλοντικού δανείου 

προς αυτήν.   

 

6.8. Οργάνωση Τράπεζας – Στελέχη  

 Μία ιδιαίτερα σημαντική δυσκολία στην προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίων για τις 

μικρές επιχειρήσεις προκύπτει από το γεγονός ότι τα στελέχη τους διαθέτουν συνήθως 

ελάχιστη γνώση για τους τρόπους και τις διαδικασίες χρηματοδότησης της καινοτομίας και 

μοιραία δίνουν βάρος αποκλειστικά στις τεχνικές δυνατότητες του σχεδίου και όχι στη 

χρηματοοικονομική διοίκησή του. Από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα 

πράγματα είναι αντίστροφα, καθώς τα στελέχη τους, αναφορικά με την τεχνολογία, έχουν 

περισσότερο γενική άποψη παρά εξειδικευμένη και αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες 

                                                 
166 Philpott T. – “Banking and new technology small firms: a study of  information exchanges in the 
financing relationship”  in Oakey R (eds), New Technology -  Based Firms in the 1990’s, Paul Chapman 
Publishing, London, pp.68-80 (1994) 
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στην εκτίμηση και διαχείριση της καινοτομικής διαδικασίας, εστιάζοντας σχεδόν 

αποκλειστικά στα χρηματοοικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς κλπ.).  

 Η τεχνολογική πληροφόρηση που σχετίζεται με τον κίνδυνο που απορρέει από τη 

δημιουργία καινοτομικών προιόντων και υπηρεσιών δεν είναι πλήρως κατανοητή από τα 

στελέχη των Τραπεζών. Αυτή η έλλειψη κατανόησης της τεχνολογίας από τις Τράπεζες 

δυσκολεύει σημαντικά την ικανότητα των επιχειρήσεων να μεγεθυνθούν, σύμφωνα 

πάντοτε με τους ιδιοκτήτες τους. Η συνάντηση του επιχειρηματία με εξειδικευμένο σε 

θέματα τεχνολογίας στέλεχος της Τράπεζας, προκειμένου ο πρώτος να του αναλύσει την 

εφικτότητα και τη δυνητική κερδοφορία του καινοτομικού σχεδίου του, φαντάζει μάλλον 

ως ουτοπικό ενδεχόμενο, καθώς τέτοιου είδους στελέχη δεν υπάρχουν στις Τράπεζες και 

οι επιχειρηματίες αρκούνται σε μία επικοινωνία με το διευθυντή του καταστήματος, όταν 

πρόκειται να μιλήσουν για τέτοιου είδους αβέβαια και πολυσύνθετα εγχειρήματα.  

 Τα παραπάνω καταδεικνύουν τη διαφορά κουλτούρας μεταξύ των «τεχνοφοβικών» 

Τραπεζών και των καινοτομικών ΜΜΕ. Συχνά μάλιστα οι Τράπεζες αποφασίζουν να μη 

χρηματοδοτήσουν μία καινοτομική πρόταση, χωρίς καν να έχουν μπει νωρίτερα στη 

διαδικασία να την αξιολογήσουν (καθότι δε διαθέτουν τις απαραίτητες ειδικεύσεις – 

ικανότητες). Παράγοντες όπως η γνώση της βιομηχανίας, της καινοτομικής διαδικασίας 

κλπ. δε θεωρούνται σημαντικοί από τις Τράπεζες, προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά μία 

πρόταση, καθώς ελάχιστοι από το Προσωπικό τους διαθέτουν αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα, 

αρέσκονται να βασίζονται σε πληροφόρηση που μπορεί να εξαχθεί μέσα από 

ισολογισμούς, προβλέψεις κερδών κλπ.  

 Ο συνδυασμός έλλειψης εξειδίκευσης και στενού εύρους χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, έχει σαν αποτέλεσμα τα στελέχη των Τραπεζών να βασίζονται κυρίως 

στην εμπειρία τους, προκειμένου να λάβουν μία απόφαση για χρηματοδότηση. Παρά το 

γεγονός ότι οι Τράπεζες προσπαθούν να ελέγξουν την επήρεια των εμπειρικών κανόνων 

στην αξιολόγηση των δανειακών αιτημάτων, μέσω της κεντρικής καθοδήγησης των 

στελεχών τους και της απαίτησης για αναφορά των αποφάσεων τους στους ανωτέρους 

τους, τα στελέχη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη διαίσθηση και την 

εμπειρία τους, όσον αφορά στην αξιολόγηση των πρώτων. Οταν μία απόφασή τους έχει 

αποδειχθεί επιτυχής στο παρελθόν, είναι πιθανόν να επαναληφθεί, παρά το γεγονός ότι το 
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πλαίσιο της μπορεί να είναι ιδιαίτερα αδύναμο, όσον αφορά στην εκτίμηση του κινδύνου 

που περιέχει.167 

 

6.9. Συμπεράσματα 

 Πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων πιστεύει ότι η Τράπεζα με την οποία 

συναλλάσσονται μπορεί να κατανοήσει την τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Οι Τράπεζες 

ενδιαφέρονται κυρίως για το πώς θα διασφαλίσουν καλύτερα τα κεφάλαιά τους και γι’ 

αυτό αναλώνονται στην εκτίμηση του χρηματοοικονομικού τμήματος της πρότασης, με 

ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και του 

επιχειρηματία και στην αναμενόμενη δημιουργία εισοδήματος.168 

 Αυτή όμως η προσέγγιση φαίνεται να εμπεριέχει προκατάληψη, δεδομένου ότι 

σημαντικές πληροφορίες επάνω στις ικανότητες διοίκησης του επιχειρηματία, την 

εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης, την αποδοτική ή μη χρήση των πόρων και της 

τεχνικής γνώσης, θεωρούνται σχετικά μικρής σημασίας στη διαδικασία λήψης απόφασης 

από τα στελέχη μίας Τράπεζας.169 Τα τελευταία χρόνια μάλιστα με την εισαγωγή 

κλιμάκων βαθμολόγησης (credit scoring systems) και τη διαφοροποίηση των επιτοκίων 

ανάλογα με τον πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχει μία πρόταση, η διαθεσιμότητα 

πιστώσεων φαίνεται να έχει βελτιωθεί για τις επιχειρήσεις με υψηλότερη πιστοληπτική 

ικανότητα (με φήμη, υλικά περιουσιακά στοιχεία, επιτυχημένο πιστοδοτικό ιστορικό κλπ.) 

και να έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό γι’ αυτές που αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερα 

επίπεδα ρίσκου.170 

 Γενικότερα, οι Τράπεζες δεν αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις νέες καινοτομικές 

ΜΜΕ, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένα ή και αρνητικά έσοδα στα αρχικά στάδια της 

ανάπτυξής τους, είτε λόγω παρουσίας - στα αρμόδια τμήματα για την έγκριση των 

αιτημάτων - στελεχών που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από την καινοτομία, αλλά 

που στηρίζουν τις αποφάσεις του σε παράγοντες ήδη γνωστών σε αυτά ή στη δοκιμασμένη 

πρακτική λήψης απόφασης με βάση την εμπειρία, είτε στη γενικότερη νοοτροπία και 

                                                 
 167 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment with Asymmetric Information”, International Journal of 
Bank Marketing, vol. 12, p 25 (1994) 
168 Fletcher M. – “Decision making by Scottish bank managers”, International Journal of Entrepreneurial 
and Research, vol 1(2), pp 37-53 (1995)  
169 Deakins D. and Hussain G. – “Risk Assessment with Asymmetric Information”, International Journal of 
Bank Marketing, vol. 12, p 25 (1994) 
170 Vitols S. – “Changes in German Finance: Introducing  more “Market” into a Bank based System”, 
Working Paper No 03-29, p.37 United Nations University, Institute for New Technologies, The Netherlands, 
(December 2003) 
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κατεύθυνση της πιστοδοτικής πολιτικής των Τραπεζών.  Η συντηρητική αυτή προσέγγιση, 

διασφαλίζει μεν τις Τράπεζες, ωστόσο η σχετικά μεγάλη αποχή τους από τη 

χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων, έχει ως αποτέλεσμα τη μη απόκτηση μεριδίου 

στην πολλά υποσχόμενη Αγορά των καινοτομικών ΜΜΕ. Τέλος, η επιτυχία ενός 

επιχειρηματία να προσελκύσει Τραπεζική χρηματοδότηση, μπορεί να εξαρτάται σε κάποιο 

βαθμό και από τα ποια στελέχη μιας Τράπεζας θα συναντήσει ή σε ποιο κατάστημα θα 

προσφύγει.   

 Με δεδομένη την κυριαρχία του κριτηρίου των ταμειακών ροών στη λήψη 

απόφασης για χρηματοδότηση, καθώς και την αδυναμία του Τραπεζικού συστήματος να 

εκτιμήσει τον κίνδυνο και τα δυνητικά οφέλη που εμπεριέχει ένα καινοτομικό σχέδιο, 

καθίσταται αντιληπτό ότι πολλά υποσχόμενα εγχειρήματα θα παραμένουν σταθερά 

υποχρηματοδοτημένα, κυρίως για τις μικρές και νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη 

δημιουργήσει σημαντικά υλικά στοιχεία, ιστορικό επιτυχημένων προσπαθειών κλπ. Από 

την άλλη πλευρά, τόσο οι συμβατικές όσο και οι καινοτομικές ΜΜΕ, φαίνεται ότι 

εξακολουθούν να δείχνουν σταθερή προτίμηση στην Τραπεζική χρηματοδότηση των 

σχεδίων τους, ανακηρύσσοντας έτσι τις Τράπεζες ως την πιο σημαντική πηγή 

χρηματοδότησης στα μεταγενέστερα του εναρκτήριου στάδια ανάπτυξής τους.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Moore B. – “Financial constraints to the growth and development of small high-technology firms”, in 
Hughes A. and Storey D.J. (eds): “Finance and the small firm”, Routledge, London (1994)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΜΜΕ   

 

7.1. Εισαγωγή  

 Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα προσπαθεί να μετασχηματιστεί από μία 

χαμηλού κόστους αγροτικής βάσης παραγωγή σε μία βιομηχανοποιημένη οικονομία. Η 

έκθεση των Ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνή ανταγωνισμό, στα πλαίσια της Ε.Ε., 

καθιστούν απαραίτητη την τεχνολογική αλλαγή τους, προκειμένου να μπορέσουν να 

προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Επίσης, η μετάβασή τους από 

μία προστατευτική σε μία μη προστατευτική οικονομία, δημιούργησε ιδιαίτερη πίεση στα 

κέρδη τους, ωθώντας τες σε μία εσωτερική αναζήτηση των ερευνητικών ικανοτήτων τους. 

Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. έδωσε σημαντική ώθηση στην 

προσπάθεια για Έρευνα & Ανάπτυξη και οδήγησε στην αναδιοργάνωση των αρμόδιων 

φορέων και τη δημιουργία νέων (ΕΟΜΜΕΧ, Γενική Γραμματεία Έρευνας & 

Τεχνολογίας). Γενικότερα, αποδόθηκε μεγάλη προσοχή σε ένα ζήτημα που μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980 σχεδόν δεν υφίστατο στην Ελλάδα, καθώς ζητήματα που 

αφορούσαν στην καινοτομική δραστηριότητα δεν είχαν απασχολήσει ιδιαίτερα ούτε τους 

οικονομικούς και πολιτικούς φορείς, αλλά ούτε και τους επιστημονικούς κύκλους.  

 Από τους λίγους φορείς που ασχολούνται, σε συνεχή βάση, με ζητήματα που 

αφορούν στην καινοτομική δραστηριότητα στη χώρα μας είναι η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσα από την 

εκπόνηση διαφόρων εκθέσεων. Αξιόλογες προσπάθειες καταγραφής και μελέτης των 

καινοτομικών επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο έγιναν και από τους κ.κ. Ν. Βερναρδάκη 

και Τ. Γιαννίτση. Όλες όμως οι προσπάθειες ενασχόλησης με την καινοτομική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα περιορίστηκαν στη γενικότερη καταγραφή και προσέγγιση 

του ζητήματος, εξετάζοντας το σύνολο των επιχειρήσεων αυτού του είδους, ανά κλάδο 

δραστηριότητας, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ποτέ κάποια πιο συγκεκριμένη 

προσέγγιση και έρευνα των νέων καινοτομικών ΜΜΕ.  

 Η αυξημένη ανάγκη για ενθάρρυνση της καινοτομικής δραστηριότητας είχε σαν 

αποτέλεσμα τη στροφή του ενδιαφέροντος των ερευνητών στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η τελευταία, με επικέντρωση στο σημαντικότερο από αυτά, την προσέλκυση 

χρηματοδότησης. Έτσι, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός μελετών 
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εστιασμένων στο ζήτημα αυτό. Ωστόσο οι προαναφερθείσες μελέτες προσεγγίζουν το 

πρόβλημα κυρίως από την πλευρά των επιχειρήσεων και όχι των πηγών χρηματοδότησης.    

 Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η προσέγγιση του προβλήματος – εκτός από 

την πλευρά των επιχειρήσεων – και από την πλευρά των πηγών χρηματοδότησης και 

κυρίως από την πλευρά της πιο σημαντικής πηγής χρηματοδότησης για την καινοτομική 

δραστηριότητα, τις Τράπεζες. Προς το σκοπό αυτό εντοπίσαμε τα κριτήρια που 

ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν την παροχή των κεφαλαίων τους και εξετάσαμε την επίδραση 

κάθε είδους κριτηρίου στην απόφασή τους  για χρηματοδότηση η μη ενός καινοτομικού 

σχεδίου.  

 Εξετάζοντας το ζήτημα της χρηματοδότησης των καινοτομικών σχεδίων των νέων 

ΜΜΕ από την πλευρά του Ελληνικού Τραπεζικού κλάδου, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 

το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό σύστημα στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις που αντιμετώπισε αναφορικά με τον επανασχεδιασμό του εντός της Ε.Ε., 

υπερκέρασε πολύ σημαντικές δυσκολίες, προκειμένου να μετασχηματιστεί από ένα 

παραδοσιακό σύστημα (εστιασμένο στον Κρατικό παράγοντα με ενισχυμένο το ρόλο των 

Τραπεζών) σε ένα σύστημα εστιασμένο στα δεδομένα της Αγοράς.172 ‘ 

 Για το λόγο αυτό, πριν εξεταστεί αναλυτικά ο Τραπεζικός Κλάδος στη χώρα μας, 

είναι απαραίτητο να περιγραφεί το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό αυτός 

δραστηριοποιείται, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των αλλαγών που έχουν σημειωθεί 

τα τελευταία χρόνια σε αυτόν, έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της οικονομικής 

πολιτικής της Ε.Ε., προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των Αγορών. Στη συνέχεια θα 

περιγραφεί συνοπτικά ο Τραπεζικός Κλάδος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια ο 

αντίστοιχος εθνικός. Αμέσως μετά θα υπάρξει παράθεση κάποιων στοιχείων από επίσημες 

πηγές τα οποία αφορούν στην καινοτομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη 

χρηματοδότησή της, στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας (δυστυχώς δεν υπάρχει 

δυνατότητα παράθεσης πιο πρόσφατων στοιχείων, καθώς η ημερομηνία συλλογής αυτών 

των στοιχείων απέχει χρονικά πολύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους). 

 

7.2. Ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Κλάδος  

 Τα Τραπεζικά κεφάλαια και γενικότερα ο κλάδος των Τραπεζών, αποτελεί έναν 

από τους περισσότερο επηρεαζόμενους από ρυθμιστικούς κανόνες κλάδους μιας 

                                                 
172 Gibson H. – “The Relationship Between the Financial System and the Real Economy”, Economic 
Bulletin, Bank of Greece  (1997) 
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οικονομίας, εξαιτίας της θέσης που κατέχει και της επίδρασης που ασκεί στην οικονομία 

συνολικά.  

 Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ενοποίησης κατήργησε τους 

περισσότερους νομικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού 

στον Τραπεζικό Κλάδο, τόσο στο εσωτερικό της κάθε χώρας αλλά και διεθνώς. Μέχρι τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980, οι Τράπεζες στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών 

δραστηριοποιούνταν σε περιοριστικά νομοθετικά περιβάλλοντα. Το 1986 εντάθηκε η 

διαδικασία απελευθέρωσής τους από τους ισχύοντες περιορισμούς, ενώ το 1992 οι 

τελευταίοι καταργήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, ανοίγοντας το δρόμο για την κοινή 

Αγορά. Στη συνέχεια θεσπίστηκαν κανόνες για την προστασία του καταναλωτή και τη 

μείωση του συστημικού ρίσκου με απώτερο στόχο τη δυνατότητα επιλογής ποικίλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων & υπηρεσιών με ελάχιστη απαίτηση εγγυήσεων. Το πιο 

σημαντικό μέσο για την ενοποίηση των Αγορών όμως, ήταν η απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων και των επιτοκίων. Η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, ενέτεινε ακόμα 

περισσότερο την πίεση του ανταγωνισμού με τη δημιουργία της μεγαλύτερης ίσως 

χρηματοοικονομικής Αγοράς παγκοσμίως.   

 Η χαλάρωση των περιοριστικών πολιτικών και η ενιαία Αγορά είχαν σαν 

αποτέλεσμα την είσοδο στο κλάδο μη Τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (κυρίως 

Ασφαλιστικές εταιρείες) και την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών από μέρους των 

τελευταίων, μέχρι και σε χορηγήσεις προσωπικών δανείων, πιστωτικών καρτών κλπ., 

εντείνοντας έτσι την ανταγωνιστική πίεση προς τις Τράπεζες, οι οποίες δεν μπορούσαν 

πλέον να διασφαλίσουν το μερίδιο αγοράς τους και μια σταθερή προβλεπόμενη 

μελλοντική απόδοση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι τελευταίες να εισάγουν νέα προϊόντα 

στην Αγορά, διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους σε τομείς όπως η 

χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

(επενδύσεις, δάνεια, συμμετοχικές επενδύσεις, ασφαλιστικά προϊόντα κλπ.). Αυτές οι 

αλλαγές μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των Τραπεζών και του Προσωπικού τους (αλλά 

και την ποιότητα του τελευταίου) εντός της Ε.Ε.173, ξεκινώντας παράλληλα έναν κύκλο 

συγχωνεύσεων και απορροφήσεων που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερων 

Τραπεζών, εξέλιξη η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για την επέκταση πολλών Ευρωπαϊκών 

Τραπεζών εκτός εθνικών συνόρων.   
                                                 
173 Με εξαίρεση τη χώρα μας (καθώς και του Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας) στην οποία η περίοδος 
απελευθέρωσης του Τραπεζικού Κλάδου, σήμανε την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στον Κλάδο, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αρκετών νέων ιδιωτικών Τραπεζών. 
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 Τα προσεχή χρόνια αναμένεται να ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των Τραπεζών 

στην Ε.Ε., με τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κάνουν έντονη την 

παρουσία τους, γεγονός που θα οδηγήσει τον κλάδο σε μεγαλύτερη συγκέντρωση και 

αναζήτηση νέων επικερδών ευκαιριών, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αναπόφευκτη 

μείωση των εσόδων.  

 

7.3. Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα  

 Η οικονομική ενοποίηση της Ε.Ε. επηρέασε σημαντικά τον Τραπεζικό Κλάδο στη 

χώρα μας, ρυθμίζοντας τα οικονομικά μεγέθη (επιτόκια κλπ.) στη βάση της συμφωνίας για 

την Ευρωζώνη. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το Τραπεζικό Σύστημα 

λειτουργούσε κάτω από αυστηρούς κανόνες, με το Δημόσιο Τομέα να είναι κυρίαρχος, 

ελέγχοντας το 90% του συνόλου των τραπεζικών δραστηριοτήτων, ενώ το 70% των 

εμπορικών συναλλαγών διεξαγόταν από δύο δημόσιες τράπεζες ενώ ελάχιστες ήταν οι 

ιδιωτικές τράπεζες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο. Η οικονομία ήταν 

χρηματοοικονομικά «καταπιεσμένη», με στρέβλωση του ανταγωνισμού και τις τράπεζες 

να μην επιτρέπεται να διαθέτουν και να παρέχουν άλλου είδους προϊόντα και υπηρεσίες 

(ασφαλιστικά, διαχείριση χαρτοφυλακίου, Leasing, Factoring κλπ.). 

 Η νομισματική πολιτική σχεδιαζόταν από το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής 

πολιτικής, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν η μόνη που είχε το δικαίωμα εκτέλεσης 

αυτών των πολιτικών, οι οποίες καθόριζαν (όχι πάντα στη βάση των υφιστάμενων 

συνθηκών στην οικονομία) ανώτατα πιστωτικά όρια και διαφορετικά επιτόκια για κλάδους 

και επιχειρήσεις, ενώ επιπλέον προέβλεπαν κατακράτηση συγκεκριμένου ποσοστού από 

τα αποθεματικά των εμπορικών τραπεζών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη 

χρηματοδότηση ειδικών κλάδων της οικονομίας ή το δημόσιο δανεισμό. Μέχρι το 1993, οι 

τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να διανέμουν ένα ποσοστό των καταθέσεών τους στην 

παροχή χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους και δημόσιους 

Οργανισμούς, ενώ ήταν υποχρεωμένες να επενδύουν συγκεκριμένο ποσοστό των 

διαθεσίμων τους σε κυβερνητικά ομόλογα. Μέσα στο γενικότερο «προστατευτισμό» 

απέφευγαν να χρηματοδοτούν χωρίς την παροχή εγγυήσεων, εστιάζοντας μόνο σε 

επιχειρήσεις που διέθεταν υλικά στοιχεία, κυρίως μεγάλου μεγέθους.  

 Την τελευταία 15ετία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας 

σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της κατάργησης ορισμένων 

περιορισμών, οι οποίοι αφορούσαν στην κίνηση κεφαλαίων εντός Ε.Ε. και στην 
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ισχυροποίηση των χρηματαγορών. Η Ελλάδα προσπάθησε να εναρμονιστεί τότε με τους 

κανόνες της επερχόμενης ενοποίησης των Αγορών, κυρίως μέσω της συγκρότησης της 

επιτροπής επανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού του Τραπεζικού Συστήματος, της οποία 

ηγήθηκε ο κ. Θ. Καρατζάς (αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας το 1987 και 

μετέπειτα Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας).  

 Η επιτροπή είχε εισηγηθεί τότε μία σειρά μέτρων όπως η κατάργηση του Ειδικού 

Φόρου Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ), την εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων (Leasing, Factoring κλπ.). Οι προτάσεις αυτές στόχευαν στην απελευθέρωση 

του Τραπεζικού Συστήματος, στρέφοντάς το από το Κράτος που ήταν εστιασμένο, στους 

μηχανισμούς της Αγοράς. Η Αγορά Κεφαλαίου θα αποτελούσε τον κυρίαρχο μηχανισμό 

κατανομής πόρων ενώ ακόμη και το Δημόσιο θα δανειζόταν από αυτή. Επιπρόσθετα, 

ζητήθηκε από το Δημόσιο να παραχωρήσει μέρους του ελέγχου της Τραπεζικής Αγοράς, 

προκειμένου να μπορέσουν και άλλοι επενδυτές να δραστηριοποιηθούν σε αυτή 

(Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Επενδύσεων, Ιδιώτες Επενδυτές κλπ.).  

 Η γενικότερη απελευθέρωση από κανόνες τη δεκαετία του 1990 επηρέασε 

σημαντικά το Τραπεζικό Σύστημα στο θέμα του ανταγωνισμού και οδήγησε στην είσοδο 

στον Κλάδο νέων, μικρών, ιδιωτικών αλλά και αρκετών θυγατρικών πολυεθνικών 

Τραπεζών. Το 1995, το μερίδιο των κρατικών Τραπεζών, είχε πέσει από το 90% που ίσχυε 

προ της απελευθέρωσης, στο 71% περίπου, με τις Ελληνικές ιδιωτικές Τράπεζες να 

αποκτούν μερίδιο αγοράς της τάξης του 15% και τις ξένες να κατέχουν το υπόλοιπο 14%. 

Το 1999 ολοκληρώθηκε η πώληση τεσσάρων μεγάλων δημόσιων Τραπεζών σε ιδιώτες με 

αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση της επιρροής του Δημοσίου και την σημαντική 

αύξηση του ανταγωνισμού. Σε αυτήν την ανταγωνιστική προσπάθεια, οι μικρότερες 

ιδιωτικές Τράπεζες εμφανίστηκαν περισσότερο επιτυχημένες, αυξάνοντας περαιτέρω το 

μερίδιό τους εις βάρος των εναπομεινάντων κρατικών τραπεζών.   

 Η εισαγωγή του ευρώ, οδήγησε σε σημαντικές απώλειες εσόδων για τις Τράπεζες 

(συνάλλαγμα, δάνεια σε Ευρωπαϊκά νομίσματα κλπ.), με αποτέλεσμα οι τελευταίες να 

στρέφονται στην παροχή νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, 

προκειμένου να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους και να διατηρήσουν ή να αυξήσουν το 

μερίδιο αγοράς τους σε κάθε τραπεζική δραστηριότητα. Έτσι, την τελευταία δεκαετία, οι 

Τράπεζες έχουν αρχίσει να δημιουργούν εξειδικευμένες θυγατρικές (εταιρείες Leasing, 

Factoring, Venture Capital κλπ.), προκειμένου να απαντήσουν στις ανάγκες των πελατών 

τους, με τον ανταγωνισμό να μεταφέρεται συνεχώς σε νέα πεδία. 
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 Η είσοδος νέων παικτών στην χρηματοπιστωτική Αγορά και η ανάπτυξη νέου 

τύπου εργαλείων χρηματοδότησης, είχε σαν αποτέλεσμα τη διεύρυνση των επιλογών των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών, επιτείνοντας τον ανταγωνισμό των Τραπεζών και 

αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του Χ.Α.Α. Από το 1990 ο ιδιωτικός τομέας άρχισε 

να στρέφεται στο χρηματιστήριο για την απόκτηση κεφαλαίων και σημειώθηκε 

συρρίκνωση των συνολικών παραδοσιακών αποταμιεύσεων των Τραπεζών, λόγω της 

στροφής των καταθετών σε άλλες μορφές τοποθέτησης, ενώ ο δημόσιος δανεισμός, μέσω 

της έκδοσης κυβερνητικών ομολόγων, άρχισε να πραγματοποιείται απευθείας από την 

κεφαλαιαγορά.  

 Οι Τράπεζες εξακολουθούν να κυριαρχούν μέχρι σήμερα στη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτομία, μια και τα μη Τραπεζικά ιδρύματα (leasing, 

factoring, venture capital, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.) δεν έχουν να αναδείξουν 

σημαντικές επιδόσεις στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς ορισμένες από 

τις εταιρείες που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό χρεοκόπησαν ενώ άλλες 

κατηγορήθηκαν ότι χρηματοδοτούσαν περισσότερο χαμηλού παρά υψηλού ρίσκου 

εγχειρήματα, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος της μη ιδιωτικής χρηματοδότησης να 

προέρχεται από Τραπεζικά δάνεια. Η χώρα μας, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, έχει 

να αναδείξει ελάχιστες περιπτώσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, 

στηριζόμενων σχεδόν αποκλειστικά στο Τραπεζικό Σύστημα. Τα όποια κεφάλαια 

δαπανήθηκαν, κατευθύνθηκαν σε ποσοστό 80% προς τις χώρες των Βαλκανίων και του 

πρώην ανατολικού μπλοκ («Νέα Ευρώπη»), ενώ το υπόλοιπο 20% κατευθύνθηκαν σε 

τοπικές οικονομίες και στην επέκταση των κείμενων επιχειρήσεων, με σχεδόν μηδενικές 

περιπτώσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων σε προ εναρξιακό στάδιο, στο ξεκίνημά τους 

κλπ. Το Χρηματιστήριο από την άλλη, αποτέλεσε πηγή κεφαλαίων για μικρό μόνο αριθμό 

επιχειρήσεων που ήταν σε θέση να επιτύχουν πρόσβαση σε αυτό. Οι μη Τραπεζικές 

μορφές χρηματοδότησης στη χώρα μας, κινήθηκαν στα παρακάτω επίπεδα:  

 

Ι. Δημόσιο 

 Στη χώρα μας γίνεται κάποια προσπάθεια ενίσχυσης των καινοτομικών 

επιχειρήσεων από το Υπουργείο Βιομηχανίας και πιο συγκεκριμένα από τη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, με τη βοήθεια ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά 

με αργούς ακόμη ρυθμούς και με σημαντικά προβλήματα απορρόφησης κονδυλίων από τις 

επιχειρήσεις, μιας και οι τελευταίες δε διαθέτουν τις περισσότερες φορές κανενός είδους 
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σχεδιασμό σχετικό με το θέμα αυτό. Μία περίπτωση δραστηριοποίησης του Δημοσίου στη 

χρηματοδότηση της καινοτομίας στην Ελλάδα αποτελεί η σύσταση το 2000 του Ταμείου 

Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑ.ΝΕ.Ο), με στόχο τη στήριξη της Αγοράς Κεφαλαίου, 

καθώς και την ανάπτυξη και εδραίωση της επιχειρηματικής κουλτούρας στη χώρα μας. 

Πιο συγκεκριμένα, η σύσταση του ΤΑ.ΝΕ.Ο στόχευε στη συγχρηματοδότηση σχημάτων 

παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων τα οποία θα αναλάμβαναν να επενδύουν σε 

καινοτομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης. Κριτήριο για τη συμμετοχή του ΤΑ.ΝΕ.Ο σε εταιρείες κεφαλαίου 

επιχειρηματικών συμμετοχών είναι η αξιοπιστία τους καθώς και η συμβολή των 

χρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη των τομέων της 

Νέας Οικονομίας.174  

 Το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο όμως δε συνέβαλε μέχρι πρόσφατα στην προώθηση 

και κατ’ επέκταση στη χρηματοδότηση της καινοτομικής διαδικασίας, ως αποτέλεσμα 

σημαντικών δυσκολιών στην εκτίμηση των επενδύσεων στην καινοτομία, μακροσκελών 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, εστίασης στα μεγάλα σχέδια προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν αναπτυξιακοί στόχοι και έλλειψης εξειδίκευσης στη χρηματοδότηση 

μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 Τα προαναφερθέντα, κατατάσσουν - την 5ετία 1993 – 1997 - τη χώρα μας στην 

τελευταία θέση της Ε.Ε., όσον αφορά τις δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη, ως ποσοστό 

επί του ΑΕΠ, σε σύνολο 14 κρατών, με τιμή μικρότερη του ενός τρίτου της τιμής της Ε.Ε., 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Γεν. Γραμμ. Έρευνας & Τεχνολογίας που απεικονίζονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

                                                 
174 Αναστ. Γιαννίτσης – “The Dynamics of Financing and Innovation in the Greek Economy: Continuity and 
Change” (1998) 
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 Ακόμη όμως και 8 χρόνια αργότερα (2005), η χώρα μας, με ύψος δαπανών για 

Έρευνα & Ανάπτυξη ίσο περίπου με το 0,6% του ΑΕΠ (0,58%), κατατάσσεται και πάλι 

στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης των 27. Πιο συγκεκριμένα, κατατάσσεται στην 20η 

θέση, με πρώτη τη Σουηδία στην οποία το ύψος της αντίστοιχης δαπάνης βρίσκεται στο 

3,89% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης των 27 κυμαίνεται στο 

1,84%., στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από την Eurostat στον πίνακα που ακολουθεί 

(πίνακας 1):  
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Πίνακας 1. Στοιχεία της Eurostat για τις ερευνητικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 

(2005) 

Σειρά στην Ε.Ε. των 27  Χώρα/ζώνη  % Ποσοστό επί του ΑΕΠ για την 

Έρευνα (2005)  

1  Σουηδία  3,89  

2  Φινλανδία  3,48  

   Ιαπωνία  3,18 (2004)  

   ΗΠΑ  2,68 (2004)  

3  Δανία  2,45  

4  Γερμανία  2,48  

5  Αυστρία  2,41 (εκτίμηση)  

6  Γαλλία  2,13  

   ΕΕ27 (μέσος όρος)  1,84 

7  Βέλγιο  1,84  

8  Ην. Βασίλειο  1,76  

9  Ολλανδία  1,73 (εκτίμηση)  

10  Τσεχία  1,41  

11  Λουξεμβούργο  1,57  

12  Σλοβενία  1,46  

13  Ιρλανδία  1,26  

14  Ισπανία  1,12  

15  Ιταλία  1,10  

16  Ουγγαρία  0,94  

17  Εσθονία  0,93  

18  Πορτογαλία  0,81  

19  Λιθουανία  0,76  

   Τουρκία  0,67 (2004)  

20  Ελλάδα  0,58  

21  Πολωνία  0,57  

22  Λετονία  0,56  

23  Μάλτα  0,54  

24  Σλοβακία  0,51  

25  Βουλγαρία  0,49  
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26  Ρουμανία  0,41  

27  Κύπρος  0,40  

Τίποτα δε φαίνεται να έχει αλλάξει προς το καλύτερο δύο χρόνια αργότερα (2007), 

καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ε.Ε., 

όσο αφορά τη  δαπάνη πόρων για Έρευνα & Ανάπτυξη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, επίσης 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.  

Πιο συγκεκριμένα, το 2007 η Ελλάδα δαπάνησε 1,311 εκατομμύρια ευρώ ή το 

0,57% του ΑΕΠ της για Έρευνα και Ανάπτυξη. Το ποσοστό έμεινε αμετάβλητο σε σχέση 

με το 2006, αλλά τα στοιχεία δείχνουν πως σημείωσε πτώση από το 2001, όταν ήταν 

0,58%. Αυτό μας κατατάσσει στην 23η θέση στη σχετική λίστα, καθώς είμαστε μπροστά 

μόνο από τις Ρουμανία (0,53%) Βουλγαρία (0,48%), τη Σλοβακία (0,46%)και την Κύπρο 

(0,45%). Ο σχετικός μέσος όρος για την Ε.Ε είναι 1,85%, με τις Σουηδία (3,60% επί του 

ΑΕΠ), Φιλανδία (3,47%) και Αυστρία (2,56%) να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις. 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, ο μέσος όρος των δαπανών 

της Ε.Ε. για Έρευνα και Ανάπτυξη το 2010 πρέπει να αγγίζει το 3% επί του ΑΕΠ. 

 Την παρούσα χρονική στιγμή παρατηρείται μία προσπάθεια ενίσχυσης της 

ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της παραγωγής στη χώρα μας (νέος 

Αναπτυξιακός Νόμος, Πόροι από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, ΕΣΠΑ κλπ.), κυρίως σε 

νέες καινοτομικές ΜΜΕ και ιδιαίτερα σε αυτές που δε συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη 

εδραιωμένες επιχειρήσεις. Οι προσπάθειες αυτές όμως για να στεφθούν από επιτυχία, θα 

πρέπει να υποστηριχθούν από ένα ευρύτερο πλαίσιο τεχνολογικής πολιτικής, με 

περιορισμό των πολύπλοκων γραφειοκρατικών μηχανισμών, την προώθηση ευρείας 

ενημέρωσης σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα κλπ., τομείς στους οποίους η χώρα 

μας υστερεί σημαντικά.    

 

ΙΙ. Leasing 

 Στην Ελλάδα, το Leasing δεν έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό, καθώς αυτό 

απαιτεί οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μέσω σταθερής αύξησης των επενδύσεων, 

εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του Τραπεζικού Συστήματος, απελευθέρωση της κίνησης 
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κεφαλαίων, απελευθέρωση των επιτοκίων και σωστή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, 

συνθήκες που δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρες στη δομή της Ελληνικής οικονομίας.175  

 Το πλαίσιο για τις Εταιρείες Leasing στην Ελλάδα διαμορφώθηκε με το νόμο 

1665/86, ενώ από τρεις το 1989, αυξήθηκαν σε έντεκα το 1997, δέκα εκ των οποίων ήταν 

θυγατρικές Τραπεζών και μία θυγατρική ασφαλιστικής εταιρείας. Αν και οι εταιρείες 

αυτές μεγεθύνθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το Leasing σαν μορφή ιδιωτικής 

χρηματοδότησης είναι ελάχιστα αναπτυγμένο στη χώρα μας, σε σχέση με άλλες χώρες (το 

ποσοστό συμμετοχής του στην Αγορά χρηματοδότησης του παγίου εξοπλισμού των 

Ελληνικών Επιχειρήσεων, στα τέλη του 2007, ήταν 7% περίπου, με το μέσο όρο του 

Ευρωπαϊκού ποσοστού να πλησιάζει το 20%). Η Ελληνική Αγορά Leasing σε αριθμούς, 

στα τέλη του 2007, προσδιορίζεται από υπόλοιπα κεφαλαίου ύψους 8 δις ευρώ, κάθε 

χρόνο εκταμιεύονται κεφάλαια για νέες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις συνολικού ύψους 3 

δις ευρώ, ενώ η ετήσια πιστωτική επέκταση της συγκεκριμένης Αγοράς, αγγίζει τα 1,2 δις 

ευρώ! Στις αξίες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες των θυγατρικών εταιριών 

των Ελληνικών εταιριών Leasing, που εδρεύουν σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών 

Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, στις αρχές του 2008, στη χώρα μας 

δραστηριοποιούνταν 14 τέτοιου είδους επιχειρήσεις.  

 

ΙΙΙ. Factoring 

            Η Αγορά του Factoring, λειτούργησε σχετικά πρόσφατα στη χώρα μας και για το 

λόγο αυτό δεν έχει να επιδείξει σημαντικό μερίδιο, καθώς οι επιχειρήσεις δε γνωρίζουν τα 

πλεονεκτήματα αυτής της μορφής χρηματοδότησης. Αναπτύσσεται όμως με ταχείς 

ρυθμούς και έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και εξάπλωσης σε νέους κλάδους και 

μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Σημαντικοί παράγοντες στον προσδιορισμό της 

ζήτησης για Factoring είναι το ύψος των επιτοκίων και ο ρυθμός ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απευθύνεται κυρίως στους κλάδους 

κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων και ποτών, ηλεκτρονικών μέσων, χημικών και 

οικοδομικών υλικών, πλαστικών κλπ. Η σύσταση εταιρειών παροχής τέτοιου είδους 

χρηματοδότησης έγινε με το νόμο 1905/90 και έτσι ο θεσμός του Factoring απέκτησε το 

ρυθμιστικό πλαίσιο που χρειαζόταν για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. Ωστόσο οι 
                                                 
175 Bartjokas A. – “Financial Markets and Technological Change: Patterns of Technological and Financial 
Decisions by Manufacturing Firms in Southern Europe” – The United Nations University, Institute for New 
Technologies, Discussion Paper Series (2001) 
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περισσότερες εξ αυτών των εταιρειών εισήλθαν στην Αγορά μετά το 1995, αποτελώντας 

τις περισσότερες φορές θυγατρικές Τραπεζών. Συνολικά στον κλάδο δραστηριοποιούνται 

σήμερα 11 Εταιρείες, 10 εκ των οποίων είναι τράπεζες, με 5 εξ’ αυτών να συμμετέχουν με 

δικές τους θυγατρικές, με σημαντικότερες τις: ΑΒC Factors ΑΕ, η Γενική Τράπεζα, η ΕFG 

Εurobank Factors ΑΕ, η Εθνική Factors ΑΕ, η Εμπορική Τράπεζα, η τράπεζα ΗSΒC ΡLC, 

η Μarfin Factors & Forfaiters, Μillennium, Πειραιώς Factoring ΑΕ, Τράπεζα Κύπρου κλπ.  

Ο τζίρος του Factoring στην Ελλάδα υπερέβη τα 10 δισ. Ευρώ το 2008, με το 2009 να 

αναμένεται πτωτικό κατά 30% περίπου, λόγω και της κρίσης. 

  

ΙV. Χρηματιστήριο 

 Τα κεφάλαια που παρέχει το ΧΑΑ, αντιπροσώπευαν στο παρελθόν μόλις το 1% 

του συνόλου των πιστώσεων που διατίθενται στην Αγορά των επιχειρήσεων (σε σχέση με 

τις Τραπεζικές πιστώσεις), ενώ αυξήθηκαν στο 10% στα τέλη της δεκαετίας του 1990. 

Παρά όμως τον αυξημένο ρόλο του, τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να ασκεί μικρή 

επίδραση στη διαδικασία χρηματοδότησης των νέων καινοτομικών επιχειρήσεων, καθώς 

σπάνια οι τελευταίες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους σε 

αυτό (λόγω ισχνών ιδίων κεφαλαίων, μικρού μεγέθους, χαμηλού κύκλου εργασιών κλπ.). 

Μέσω Χρηματιστηρίου χρηματοδοτούνται συνήθως επεκτάσεις, συγχωνεύσεις ή εξαγορές 

επιχειρήσεων και όχι επιχειρηματικά ξεκινήματα και δή καινοτομικά. Συνεπώς, η 

διαθεσιμότητα κεφαλαίων είναι πολύ πιο εύκολη για τις μεγάλες και συγκροτημένες 

επιχειρήσεις, με δημιουργημένη φήμη, σε αντίθεση με τις μικρές και σχετικά νέες, οι 

οποίες δεν έχουν σχεδόν καθόλου πρόσβαση.  

 

V. Venture Capital 

 Μέχρι τη δεκαετία του 1980, δεν υπήρχε στη χώρα μας νομοθετικό πλαίσιο για τη 

δραστηριοποίηση εταιρειών παροχής τέτοιου είδους κεφαλαίου. Ο νόμος 1775/88 

προσέφερε για πρώτη φορά τη βάση καθώς και ειδικά κίνητρα για τη δημιουργία 

εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, οι οποίες θα συμμετείχαν σε επενδύσεις 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ενώ το πλαίσιο λειτουργίας τους προέβλεπε 

επιχορηγήσεις και φορολογικές εξαιρέσεις. Τα πρώτα δείγματα των εταιρειών που 

δημιουργήθηκαν αρχικά, δεν ήταν και τόσο ευννοικά, καθώς αρκετές χρεοκόπησαν, ενώ 

άλλες κατηγορήθηκαν ότι χρηματοδοτούσαν περισσότερο χαμηλού, παρά υψηλού ρίσκου 

εγχειρήματα. Το 1997 υπήρχαν τέσσερις τέτοιες εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούσαν 
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κυρίως επεκτάσεις ήδη δημιουργημένων επιχειρήσεων και ελάχιστα μόνο επιχειρηματικά 

ξεκινήματα.  

 Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Βιομηχανίας επιχείρησε να δημιουργήσει ένα 

πλαίσιο κινήτρων για δημιουργία εταιρειών Venture Capital, εξέλιξη που θα ενίσχυε την 

ανάπτυξη της συγκεκριμένης πηγής χρηματοδότησης, με τελικό αποτέλεσμα τη σύσταση 

δεκαπέντε εταιρειών μέχρι το 1998. Παρά όμως την προσπάθεια προώθησης του Venture 

Capital στην Ελληνική Οικονομία, αποτέλεσμα της οποίας είναι η λειτουργία σήμερα στη 

χώρα μας 20 τέτοιων εταιρειών,176 η χώρα μας στις επενδύσεις αυτού του είδους, 

βρισκόταν στο 0,017%, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, την ίδια στιγμή που ο Ευρωπαικός 

μέσος όρος ήταν στο 0,288% (17 φορές περίπου μεγαλύτερες, με στοιχεία του 2004) 

 Η υστέρηση του VC  στην Ελλάδα οφείλεται στην εμμονή του να χρηματοδοτεί 

κυρίως μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης και ελάχιστα ξεκινήματα ή την έρευνα. Όσο 

αφορά δε τον κίνδυνο, αυτός γίνεται αντιληπτός από τις συγκεκριμένες εταιρείες, κυρίως 

σε όρους νέων αγορών και όχι νέων προϊόντων. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε κλαδικό 

επίπεδο, τα venture capitals στη χώρα μας εστιάζονται στον κλάδο των τροφίμων (αλλά 

και σε άλλους παραδοσιακούς κλάδους) και όχι στους λεγόμενους «τομείς της Νέας 

Οικονομίας». Η μόνη διαφοροποίηση με το παρελθόν αφορά στο χαρακτήρα της 

επένδυσης. Τα τελευταία χρόνια οι Ελληνικές επιχειρήσεις VC άρχισαν σταδιακά να 

ξεφεύγουν από τα εθνικά σύνορα και να επενδύουν στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής 

και της Μαύρης Θάλασσας, χρηματοδοτώντας την επέκταση των Ελληνικών επιχειρήσεων 

στις χώρες αυτές177, ενώ κάποιες εξ αυτών έχουν δημιουργήσει και θυγατρικές στις χώρες 

αυτές. Και πάλι όμως αναφερόμαστε σε χρηματοδότηση επέκτασης και όχι καινοτομικού 

ξεκινήματος.   

 Γενικότερα, το Venture Capital παραμένει οριακό και με μηδενική συνεισφορά 

εργαλείο χρηματοδοτικής επένδυσης, με τις Ευρωπαικές εταιρείες VC να αγνοούν 

παντελώς τη χώρα μας (μέχρι το 2002 δεν επένδυσαν ούτε ένα ευρώ σε αυτή). Αιτία για 

                                                 
176 Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, στην χώρα μας 
σήμερα, στο χώρο του Venture Capital, δραστηριοποιούνται οι παρακάτω εταιρείες: ALPHA VENTURES 
Α.Ε.,  ATTICA VENTURES Α.Ε.,  AXON MANAGEMENT Α.Ε.,  GLOCAL SYSTEMS 
MANAGEMENT A.E.,  IBG MANAGEMENT A.E., I-CUBE A.E.,  I4G- ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 7L Capital Partner, NBGI  PRIVATE EQUITY LIMITIDED Α.Ε., NOTOS 
ASSOCIATES S.A., OXYGEN MANAGEMENT A.E., PARTHENON TRUST Α.Ε., ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε., THERMI VENTURES A.E., VCI( VELTI CENTER FOR 
INNOVATION) Α.Ε., PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT, VECTIS CAPITAL A.E., NEW MELLON, 
LOGO VENTURES,  DIANKO 
177 Παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών αποτελούν οι Εταιρείες Δέλτα, Chipita, Πλαστικά Κρήτης, 
Γερμανός, Κυλινδρόμυλοι Λούλη, Goody’s κλπ.  
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την στάση τους αυτή είναι η κυρίαρχη επιχειρηματική συμπεριφορά στη χώρα μας που 

είναι «εχθρική» προς τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την ανταλλαγή πληροφόρησης. 

Αυτό που αποκαλείται «εγωκεντρική» και «ατομιστική παράδοση», με τη διεξαγωγή 

κυρίως βραχυχρόνιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχει αναχαιτήσει – μεταξύ άλλων 

– κάθε συστηματική προσπάθεια στο χώρο της επένδυσης σε τεχνολογία και καινοτομία, 

οι οποίες απαιτούν μακροχρόνια δέσμευση. Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στην 

Ελλάδα, φαίνεται να έχουν διαμορφώσει ένα προφίλ, το οποίο ευνοεί το χαμηλό 

χρηματοδοτικό ρίσκο, σε αντίθεση με τα όσα αναφέρουν – αναφορικά με τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν - τα καταστατικά ίδρυσής τους και γι’ αυτό δεν έχουν επιτύχει σημαντική 

διείσδυση, ενώ και ο αριθμός τους παραμένει σχετικά μικρός.     

 

7.4. Ελληνικές Καινοτομικές Επιχειρήσεις  

 Κατόπιν της περιγραφής των κυριότερων χαρακτηριστικών του 

Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της Ελλάδος και της Ευρώπης και των πηγών 

χρηματοδότησης ανάπτυξης της καινοτομίας, ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των 

βασικότερων χαρακτηριστικών των Ελληνικών καινοτομικών επιχειρήσεων. 

 

7.4.1. Βασικά Χαρακτηριστικά  

 

7.4.1.1. Μέγεθος 

 Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, 

είναι η μεγάλη ασυμμετρία στην κατανομή των επιχειρήσεων, αναφορικά με το μέγεθος. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας, εντάσσεται στην κατηγορία των 

ΜΜΕ και ιδιαίτερα των μικρών (1-50 εργαζόμενους). Επιπρόσθετα, η τάση για αύξηση 

του μέσου μεγέθους που παρατηρήθηκε στις επιχειρήσεις της Ε.Ε., δεν «ακούμπησε» τη 

χώρα μας. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα εξακολουθεί να κυριαρχείται από πολύ μικρές 

επιχειρήσεις178, καθώς ποσοστό 90%  περίπου του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων 

της χώρας μας, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών (1-9 άτομα), με τις 

υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων να μοιράζονται το υπόλοιπο ποσοστό.  

 

 

                                                 
178 Σύμφωνα με έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), που διεξήχθη το Α’ εξάμηνο του 
2001, ο συνολικός αριθμός των  Επιχειρήσεων-μελών των Επιμελητηρίων της χώρα μας ήταν: 794.537  
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7.4.1.2. Νοοτροπία 

 Οι επιχειρήσεις στη χώρα μας εμφανίζονται πολύ συντηρητικές σε σχέση με τις 

αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, αποφεύγουν να καταπιαστούν με κάτι καινούργιο και αρέσκονται 

στα λιγότερο αβέβαια εγχειρήματα. Στην επενδυτική και αναπτυξιακή στρατηγική τους 

κυριαρχούν οι παραδοσιακές στάσεις, εστιάζοντας κυρίως σε ποσοτικές και όχι ποιοτικές 

προτεραιότητες, με τις επενδύσεις να κατευθύνονται προς νέες ευκαιρίες, αγορά 

εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού και αύξηση αποθέματος. Η αμυντική στρατηγική ανάπτυξης 

κυριαρχεί έναντι της δυναμικής στάσης, με διστακτικές και χαμηλού ρίσκου επιλογές 

(βελτίωση υπάρχουσας τεχνολογίας, χρήση τεχνολογίας δημιουργημένης από άλλους). 

Κύρια τακτική των επιχειρήσεων είναι η μείωση του κόστους εργασίας, η περισσότερο 

αποδοτική χρήση υπαρχόντων υλικών και η ανάπτυξη δεσμών με τους πελάτες τους.  

7.4.1.3. Υψηλή Συγκέντρωση  

Σε κλαδικό επίπεδο, το βασικότερο χαρακτηριστικό των καινοτομικών ΜΜΕ, είναι η 

υψηλή συγκέντρωσή τους σε ορισμένους κλάδους. Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.1) 

περιγράφονται αναλυτικά οι Κατηγορίες Οικονομικής Δραστηριότητας των Νέων 

Επιχειρήσεων (Α, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Κ, Ξ, Χ και Λοιπές). Στην Κατηγορία «Λοιπές» 

συμπεριλαμβάνονται οι Κατηγορίες (Β, Γ, Ε, Ι, Λ, Μ, Ν, Ο, Π) που εμφανίζουν τιμή 

μικρότερη ή ίση του 0,7%, στα εξεταζόμενα έτη (1995 και 2000). 
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 Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.2) δίνονται οι Νέες Επιχειρήσεις ανά 

Κατηγορία Οικονομικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα, την περίοδο 1995 και 2000. Στις 

Κατηγορίες Α, Δ, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Κ, Ξ και Χ κατανέμεται το 98,2% των νέων επιχειρήσεων 

που ιδρύθηκαν την περίοδο του 1995 στην Ελλάδα ενώ το 2000 η τιμή μειώνεται στο 

97,8%. 
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 Οι παραπάνω απεικονίσεις μας δείχνουν ότι οι κλάδοι: «Χονδρικό – Λιανικό 

Εμπόριο», «Ξενοδοχεία – Εστιατόρια», «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», 

«Κατασκευές» και «Μεταποίηση», καλύπτουν πλέον του 85% των δραστηριοτήτων των 

καινοτομικών επιχειρήσεων    

 

7.4.1.4. Η Περιφερειακή Διάσταση 

 Η υψηλότερη συγκέντρωση καινοτομικών ΜΜΕ εμφανίζεται στα αστικά κέντρα. 

Η επιλογή των αστικών κέντρων σχετίζεται τόσο με την υπάρχουσα υποδομή και 

διασυνδέσεις (Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς κλπ.) που παρατηρούνται στις αναπτυγμένες 

Περιφέρειες (Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας κλπ.), όσο και με τη γενικότερη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων (οικονομίες εύρους) και εξειδικευμένου Προσωπικού σε 

αριθμητικούς όρους.  

 

7.4.1.5. Δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη 

 Οι συνολικές δαπάνες των ΜΜΕ (με 20 και πλέον εργαζόμενους) για ανάπτυξη 

καινοτομιών, ως ποσοστό των συνολικών Πωλήσεών τους, παρουσιάζουν αύξηση, ενώ οι 

δαπάνες για τεχνολογική έρευνα παρουσιάζουν μείωση. Συνολικά στις δαπάνες για 

Έρευνα & Ανάπτυξη, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, η χώρα μας εμφανίζει αύξηση από 0,19% 

το 1979 σε 0,67%  το 2004.  
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7.4.1.6. Η Καινοτομικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων 

 Την τελευταία δεκαετία, η Ελληνική οικονομία προσπάθησε να μειώσει την 

τεράστια  διαφορά που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες Ευρωπαικές χώρες.  Παρά τις 

προσπάθειες όμως, τα αποτελέσματα για την Ελληνική καινοτομία δεν ήταν τα 

αναμενόμενα. Ακόμη και μέχρι σήμερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις δε διαθέτουν 

οργανωμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, εξειδικευμένο Προσωπικό και δε συνάπτουν 

ερευνητικές σχέσεις με ερευνητικά κέντρα. Προκύπτει δηλαδή το συμπέρασμα, ότι οι 

Ελληνικές επιχειρήσεις, ακόμη και όταν καινοτομούν, το κάνουν «περιστασιακά», ενώ οι 

καινοτομίες που εφαρμόζουν είναι χαμηλού επιπέδου και αφορούν κυρίως απομιμήσεις, 

αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων κλπ. 

 Ένα ακόμη απογοητευτικό δεδομένο, που συνδέεται με τα προαναφερθέντα, είναι 

η περιορισμένη (έως ελάχιστη) προσφυγή των Ελληνικών επιχειρήσεων, σε φορείς 

κατοχύρωσης των καινοτομιών που αναπτύσσουν. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

οφείλεται, είτε στην αποθάρρυνσή τους από τη διαδικασία που ακολουθείται (στην οποία 

τα υποψήφια προς κατοχύρωση προϊόντα, εξετάζονται ιδιαίτερα προσεκτικά, προκειμένου 

να εξακριβωθεί εάν και κατά πόσο είναι νέα), είτε στην έλλειψη τέτοιου ελέγχου από τους 

εγχώριους φορείς, με συνέπεια το μειωμένο ειδικό βάρος των όποιων τίτλων και 

πιστοποιήσεων παρασχεθούν.   

 

7.4.1.7. Πηγές Πληροφόρησης και Δικτύωσης των Επιχειρήσεων  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνικών επιχειρήσεων, διατηρεί πολύ ασθενείς ή 

και καθόλου δεσμούς με άλλους Οργανισμούς, ενώ σε πλήρη δίκτυα, με διασυνδέσεις με 

όλο το φάσμα των Οργανισμών (Πελάτες, Προμηθευτές, Ερευνητικούς Οργανισμούς κλπ.) 

εντάσσεται μόλις το 11% -13% αυτών. Το κενό της πληροφόρησης από την έλλειψη 

διασυνδέσεων, οι Ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν να το αναπληρώσουν με τη 

συμμετοχή τους σε διάφορες κλαδικές (και όχι μόνο) Εκθέσεις και Παρουσιάσεις. Σε 

αντιστοιχία με την παραπάνω τάση, το επίπεδο των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων για 

την ανάπτυξη καινοτομίας είναι αρκετά χαμηλό και φαίνεται να αυξάνει όσο μεγαλώνει το 

μέγεθος της επιχείρησης.  

   

7.4.2. Προβλήματα Ελληνικών Καινοτομικών Επιχειρήσεων 

 Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 

καινοτομία είναι η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, η ανεπάρκεια γνώσεων 
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σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του εγχειρήματος, σημαντικά 

προβλήματα γραφειοκρατίας στις επαφές με Κρατικούς φορείς, δυσκολία στην πρόσβαση 

στα Ερευνητικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κλπ.), ιδιαίτερα εκτός 

Αττικής και Θεσσαλονίκης, και προβλήματα που αφορούν στην οργάνωση της 

επιχείρησης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μπορούν να διαχωριστούν σε ενδο-

επιχειρησιακά (υποδομή, γνώση, οργάνωση) και σχετιζόμενα με το περιβάλλον στο οποίο 

οι ίδιες δραστηριοποιούνται (ευελιξία κρατικού μηχανισμού, έλλειψη πληροφόρησης κλπ.)  

 

7.4.3. Πηγές Χρηματοδότησης των Καινοτομικών Επιχειρήσεων 

 Στο σύνολο της δαπάνης για έρευνα σε εθνικό επίπεδο, οι δαπάνες των Κρατικών 

Φορέων υπερισχύουν των δαπανών που προέρχονται από τις επιχειρήσεις. Στις δαπάνες 

όμως για Επιστημονική & Τεχνολογική Έρευνα που πραγματοποιούν οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις, τα αποτελέσματα είναι αντίστροφα, καθώς η αυτοχρηματοδότηση φαίνεται 

να αποτελεί την περισσότερο προτιμητέα πηγή κεφαλαίων για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, 

με τον Τραπεζικό δανεισμό και τη μικρής κλίμακας συμμετοχική χρηματοδότηση μέσω 

Χρηματιστηρίου (για όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις) να έπονται.      

 Αναφορικά με τη χρονολογική σειρά των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην 

τεχνολογία, φαίνεται ότι η απόφαση για επένδυση λαμβάνεται στην αρχή και ξεκινά με 

ίδια κεφάλαια (αν υπάρχουν). Ακολουθεί αίτηση για ένταξη σε Ευρωπαϊκά / κυβερνητικά 

προγράμματα κεφαλαιακής υποστήριξης και στη συνέχεια, η προσέγγιση μιας Τράπεζας 

για παροχή χρηματοδότησης, όταν οι χρηματοοικονομικές ανάγκες είναι πλέον αυξημένες. 

Τα προσωπικά κεφάλαια και η κρατική χρηματοδότηση, παραμένουν πολύ σημαντικά, 

παρά την πιο εύκολη πρόσβαση σε Τραπεζικές πιστώσεις (μακροχρόνιες αλλά και 

βραχυχρόνιες) και τη μείωση του κόστους κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης 

απελευθέρωσης αλλά και της αναδόμησης του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού 

Συστήματος.  

 Η κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη καινοτομιών οδήγησε στην αύξηση 

της έντασης της καινοτομικής δραστηριότητας στις επιχειρήσεις. Τα υψηλά ποσοστά 

χρηματοδοτούμενων από το κράτος καινοτομικών επιχειρήσεων αποτελούν σαφή ένδειξη 

της σχέσης εξάρτησης της καινοτομικής δραστηριότητας από την Κρατική χρηματοδότηση 

(με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται).  

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 160

7.4.4. Προβλήματα στη Χρηματοδότηση των Καινοτομικών σχεδίων των 

Επιχειρήσεων 

 Τα προβλήματα που αφορούν στην επένδυση  στην καινοτομία συνδέονται με τα 

γενικότερα προβλήματα της Ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας. Το ζήτημα της 

χρηματοδότησης, είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα για τις Ελληνικές επιχειρήσεις 

(κυρίως τις νεώτερες και μικρότερου μεγέθους), ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα 

επιτόκια στην Ελλάδα ήταν τα μεγαλύτερα στην Ε.Ε. και το εθνικό νόμισμα ευάλωτο, με 

αποτέλεσμα την ύπαρξη γενικότερου κλίματος αβεβαιότητας, το οποίο απέτρεπε τους 

επιχειρηματίες από την ανάληψη πρόσθετου κινδύνου, μέσα από την ενασχόλησή τους με 

νέα εγχειρήματα. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται να υποφέρουν αναλογικά 

περισσότερο από έλλειψη κεφαλαίων για τις καινοτομικές τους δραστηριότητες σε σχέση 

με τις Ευρωπαίες ανταγωνίστριές τους.179    

 Η έλλειψη πόρων είναι εμφανής και το σύστημα των επιδοτήσεων δεν λειτουργεί 

σωστά. Η πρόσβαση σε κεφάλαια θεωρείται από τις επιχειρήσεις καθοριστική, στα 

πλαίσια της αυξημένης ανάγκης που παρατηρείται, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου 

ανταγωνισμού σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έλλειψη εσωτερικών κεφαλαίων και 

το ιδιαίτερα υψηλό κόστος δανεισμού – κόστος κεφαλαίου, αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα της καινοτομικής δραστηριότητας για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και 

επηρεάζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, όντας μεγαλύτερο στις μικρότερου μεγέθους 

επιχειρήσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί με το υψηλό ρίσκο και την αβέβαιη ή και 

ελλιπή ζήτηση για τα προϊόντα τους (μικρό μέγεθος Αγοράς), διαμορφώνουν ένα 

προσδοκώμενο ποσοστό κέρδους το οποίο δεν είναι αρκετά υψηλό, ώστε να ενθαρρύνεται 

η ανάπτυξη καινοτομιών από εξωτερικούς χρηματοδότες. Εκτός των παραπάνω, οι 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικά προβλήματα σε θέματα όπως η 

πληροφόρηση για τη νομοθεσία, αναφορικά με τα επενδυτικά κίνητρα, η συμμόρφωση σε 

κανονισμούς και προδιαγραφές, η έλλειψη ανταπόκρισης των καταναλωτών σε νέα 

προϊόντα, καθώς και άλλα προβλήματα  όπως οργανωτικές δυσκαμψίες, έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία και τις Αγορές 

κλπ. 

 Η άποψη των Τραπεζών αναφορικά με τις τεχνολογικές επενδύσεις είναι ότι οι 

επιχειρηματίες δε διαθέτουν την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με το γενικότερο 

νομοθετικό αναπτυξιακό πλαίσιο και τις υπάρχουσες επιδοτήσεις για το είδος της 
                                                 
179 Πράσινη Βίβλος  της Ε.Ε. για την Καινοτομία, σελίδα 97 
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επένδυσης που προτείνουν. Από την άλλη και οι κυβερνητικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης 

δε συνεργάζονται αποτελεσματικά, μη βοηθώντας τελικά στην προώθηση της διαδικασίας 

χρηματοδότησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση όπου τα επενδυτικά projects εμπίπτουν σε περισσότερους από έναν 

αναπτυξιακούς νόμους ή ειδικές διατάξεις.  

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί, απεικονίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι Ελληνικές καινοτομικές ΜΜΕ αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτομίας, καθώς και ο 

βαθμός σπουδαιότητάς τους.  

 

 

 

        
  

 Είναι εμφανές ότι ο οικονομικός κίνδυνος και οι οργανωτικές «δυσκαμψίες» 

αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια για μία επιχείρηση, αναφορικά με τη δημιουργία 

καινοτομικών προϊόντων ή διαδικασιών. Από τα παραπάνω απεικονιζόμενα προβλήματα 

πηγάζουν μία σειρά σημαντικών επιπτώσεων για τις καινοτομικές επιχειρήσεις που μπορεί 

να οδηγήσουν ακόμη και στην εγκατάλειψη του σχεδίου.  

 Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν το ανεπαρκές 

επίπεδο επενδύσεων στην καινοτομία και οι οποίοι σχετίζονται με τη χαμηλή δυναμική της 

Ελληνικής παραγωγικής δομής, αναφορικά με την καινοτομική δραστηριότητα.  

 Ο πρώτος αφορά στη μέση βιωσιμότητα των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

(ιδιαίτερα των ΜΜΕ), καθώς ο περιορισμένος χρονικός ορίζοντας του κύκλου ζωής τους, 

θέτει σημαντικά εμπόδια στην ικανότητά τους να συσσωρεύσουν γνώση, να μάθουν από 

τα λάθη τους και να τελειοποιήσουν τις τεχνικές διοίκησης και διαχείρισης.  
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 Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με το σχετικά μικρό μέγεθος των Ελληνικών 

καινοτομικών ΜΜΕ. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών 

υποστήριξης, λειτουργεί ως εμπόδιο για την ανάληψη καινοτομικών δράσεων. 

 Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την κλαδική ανάμιξη της Ελληνικής 

μεταποιητικής (βιομηχανικής) δραστηριότητας, καθώς η Ελληνική βιομηχανία εμφανίζει 

σημαντική αδυναμία σε κλάδους που παράγουν τεχνολογία και υπερβάλλουσα παρουσία 

σε κλάδους που είναι αποδέκτες εξωτερικά δημιουργημένης τεχνολογίας.  

 Σκιαγραφώντας το τυπικό προφίλ μιας Ελληνικής επιχείρησης (καινοτομικής ή 

μη), θα λέγαμε ότι είναι μία μικρομεσαίου μεγέθους επιχείρηση, προσανατολισμένη 

περισσότερο στην εγχώρια Αγορά αλλά με αυξανόμενη κινητικότητα τελευταία και προς 

τις χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης, εμφανίζοντας όμως σχετικά 

μειωμένη καινοτομική δραστηριότητα, σε σχέση με τις επιχειρήσεις διεθνώς. Διατηρεί 

στενούς δεσμούς με τους πελάτες της, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες, και ασθενείς ή 

ανύπαρκτες διασυνδέσεις με άλλους οργανισμούς, ενώ βασίζονται κυρίως σε ίδια 

κεφάλαια.180   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Lyberaki A. & Mylonas N. – “The Financing of Innovation and Technology of SMEs in Greece”, TSER 
Project: Investing in Southern Europe-Technological and Financial Decisions in Southern Europe (2000)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ   

 

8.1. Συμπεράσματα 

 Από την πλευρά των Τραπεζών, στην απόφασή τους για χρηματοδότηση μιας 

καινοτομικής πρότασης μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται κυρίως σε εμπορικά (αλλά όχι 

αναπτυξιακά) κριτήρια όπως ρευστότητα, χρηματοοικονομικοί δείκτες, εγγυήσεις κλπ. Η 

αβεβαιότητα που εμπεριέχεται στα καινοτομικά σχέδια, ιδιαίτερα μιας νέας επιχείρησης, 

δρα αποτρεπτικά για έναν συντηρητικό χρηματοδότη όπως η Τράπεζα, ενώ και το 

Τραπεζικό Σύστημα στο σύνολό του εξακολουθεί να εμφανίζεται αδύναμο να εκτιμήσει 

τον κίνδυνο και τα δυνητικά οφέλη που εμπεριέχονται σε πολλά από αυτά τα σχέδια. 

Εκτός από τα χρηματοοικονομικά σχέδια, πολύ σημαντικοί φαίνεται να είναι και 

παράγοντες όπως η φήμη, η αβεβαιότητα και οι ικανότητες της ομάδας διοίκησης 

(management). Αντίθετα, παράγοντες περισσότερο ίσως σημαντικοί για την επιτυχή 

έκβαση ενός project, όπως η τεχνολογική βάση-γνώση, οι εμπορικές προοπτικές του 

εγχειρήματος, η δυνητική ωφέλεια της Τράπεζας από τη συνεργασία με μία ανερχόμενη, 

δυναμική επιχείρηση κλπ., παρότι λαμβάνονται υπόψιν, έχουν σημαντικά περιορισμένη 

βαρύτητα. Συνεπώς, ένα καινοτομικό project προερχόμενο από μία νέα καινοτομική 

ΜΜΕ, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να χρηματοδοτηθεί από μία Τράπεζα, αν η 

επιχείρηση διαθέτει καλή χρηματοοικονομική κατάσταση, μειωμένη αβεβαιότητα, καλή 

φήμη στην Αγορά και εγνωσμένης αξίας ομάδα διοίκησης.  

 Επίσης, δε φαίνεται να έχει απασχολήσει τις Τράπεζες η εφαρμογή διαφορετικής 

αξιολόγησης για τις καινοτομικές επιχειρήσεις, με εστίαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της κάθε μιας. Το αντίθετο μάλιστα. Αν πρόκειται για νέες επιχειρήσεις η αβέβαια 

επιχειρηματικά σχέδια, η αξιολόγηση είναι περισσότερο «σκληρή» και το κόστος 

δανεισμού μεγαλύτερο. 

 Από την πλευρά των επιχειρήσεων τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. 

Αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αρνητικά τις Τράπεζες, θεωρώντας ότι το κυριότερο, αν όχι 

μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης μιας καινοτομικής πρότασης, είναι τα υλικά στοιχεία 

(εγγυήσεις) που διαθέτει η επιχείρηση και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

αντιστάθμισμα των παρασχεθέντων κεφαλαίων. Με το σκεπτικό αυτό, όταν χρειάζονται 

χρηματοδότηση, είτε φροντίζουν να εξασφαλίσουν κάποιες από τις υλικές προϋποθέσεις 
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που πιστεύουν ότι θα απαιτήσουν οι Τράπεζες, είτε κινούνται προς άλλες πηγές 

χρηματοδότησης. Στοιχεία όπως η καλή φήμη, η μειωμένη αβεβαιότητα και η ικανή ομάδα 

διοίκησης, φαίνεται να τα υποεκτιμούν σημαντικά, θεωρώντας λανθασμένα ότι δεν 

ασκούν καμία επίδραση στην απόφαση μιας Τράπεζας. Έτσι, επειδή δεν έχουν προλάβει 

να δημιουργήσουν ούτε ικανά υλικά στοιχεία και χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά ούτε 

και εδραιωμένη φήμη στην Αγορά από προηγούμενες επιτυχημένες προσπάθειες, 

εμφανίζουν σοβαρό μειονέκτημα στις επαφές τους με τις Τράπεζες, γεγονός που τις 

αποτρέπει γενικότερα από την προσέγγιση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

 Το αποτέλεσμα των προαναφερθέντων είναι να συνυπάρχουν στην οικονομία 

ζήτηση και προσφορά κεφαλαίων και να μην μπορεί να επιτευχθεί σύζευξη των δύο 

δυνάμεων. Απαιτείται συνεπώς διαφορετική προσέγγιση αμφοτέρων, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών. Κατ’ επέκταση, θα πρέπει τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υιοθετήσουν διαφορετική μέθοδο αξιολόγησης αυτών των 

επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα δυνητικά οφέλη που θα 

προκύψουν για τα ίδια. Θα πρέπει για το λόγο αυτό να αποδίδουν έμφαση - πέραν των 

χρηματοοικονομικών – και σε άλλους παράγοντες, περισσότερο ουσιαστικούς για την 

πορεία του σχεδίου. Οι παραδοσιακές διαδικασίες αξιολόγησης και η γενικότερη 

οργάνωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ζητήματα χρηματοδότησης καινοτομίας, 

απαιτείται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, με νέα πρόσωπα και καινούργιες 

τεχνικές, ώστε να μην απορρίπτονται ελπιδοφόρες προτάσεις, μόνο και μόνο επειδή δε 

βρέθηκε κάποιος να τις αξιολογήσει σωστά.  

 Από την πλευρά τους, οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ θα πρέπει να προσαρμόσουν και 

να οργανώσουν τις προτάσεις τους, ώστε να μην απορρίπτονται εξαιτίας παραλείψεων και 

ατελούς σχεδιασμού. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στις επαφές τους με τις Τράπεζες, είτε 

αναφέρονται μόνο σε οικονομικά μεγέθη και στοιχεία (στα οποία έτσι κι αλλιώς υστερούν) 

και δεν προσπαθούν να εξηγήσουν τι θέλουν να επιτύχουν, είτε δε μπαίνουν καν στη 

διαδικασία προσέγγισης μιας Τράπεζας, θεωρώντας ότι, εφόσον δε διαθέτουν τα 

απαραίτητα υλικά στοιχεία, δε θα γίνουν τελικά αποδεκτές. Έτσι, οι Τράπεζες θεωρούν ότι 

δεν υπάρχουν σημαντικές νέες καινοτομικές προτάσεις στη χώρα μας, ενώ από την άλλη, 

οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι οι Τράπεζες δεν ασχολούνται καθόλου με τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας το χάσμα χρηματοδότησης.   
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8.2. Προτάσεις Προσέγγισης Τραπεζών – Νέων Καινοτομικών ΜΜΕ 

 

8.2.1. Ο Ρόλος των Σχέσεων 

 Για την προσέγγιση Τραπεζών και νέων καινοτομικών Επιχειρήσεων, είναι 

αναγκαίο να μετασχηματιστεί η σχέση των δύο πλευρών από καθαρά συναλλακτικού-

«λογιστικού» χαρακτήρα σε ουσιαστική συνεργασία, μέσα από τη δημιουργία ισχυρών και 

μακροχρόνιων σχέσεων, δεδομένο που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για το 

χρηματοδότη, όσο και για το χρηματοδοτούμενο. Στη χώρα μας τέτοιου είδους σχέσεις δεν 

έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και όπου εφαρμόζονται, εξαντλούνται κυρίως σε προσωπικό 

επίπεδο στελεχών Τραπεζών και επιχειρηματιών και όχι σε ουσιαστικό, μεταξύ Τράπεζας 

και Επιχείρησης. 

 Η ουσιαστική συνεργασία των δύο πλευρών με την απόκτηση πληροφορίας από 

την πλευρά του επιχειρηματία για τα δεδομένα που θα ισχύσουν στη χρηματοδότηση και 

τους όρους που θα  πρέπει  να τηρηθούν αλλά και από την πλευρά των χρηματοδοτών σε 

θέματα σχετικά με το project (πιθανότητες επιτυχίας, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ.), 

μειώνουν κάθε μορφής αβεβαιότητα και περιορίζουν φαινόμενα όπως αυτά του ηθικού 

κινδύνου, της αντίστροφης επιλογής και του δανειακού χάσματος (περιορισμός 

πιστώσεων).   

 Η ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μέσα από τη συνεχή συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφόρησης, επιτρέπει τον καταμερισμό της εργασίας μεταξύ επιχειρηματία 

και χρηματοδότη, με κάθε πλευρά να δραστηριοποιείται στην εφαρμογή και ανάπτυξη 

διαφορετικού τύπου γνώσης, επιτρέποντας έτσι σε κάθε μία, να εκμεταλλευτεί το 

συγκριτικό της πλεονέκτημα σε κάποιους τομείς (ο επιχειρηματίας στην τεχνολογία και ο 

χρηματοδότης στην φθηνή και εύκολη πρόσβαση σε διοικητικές και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες κλπ.)  

 Πολλά από τα χαρακτηριστικά του ιδιοκτήτη και της ομάδας διοίκησης 

(ικανότητες, γνώσεις, εμπειρία κλπ.) αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για τις πιστωτικές αποφάσεις μιας Τράπεζας. Τα περισσότερα όμως από αυτά, 

αποτελούν ιδιαιτέρως εμπιστευτική πληροφόρηση, η οποία δεν είναι εύκολα ορατή και 

συνεπώς δε μπορεί να καταγραφεί και να απεικονιστεί μέσα από μία ποσοτική βάση 

δεδομένων, παρά μόνο μέσα από την προσωπική επαφή και την ποιοτική εξέταση της 
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πρότασης της επιχείρησης και του επιχειρηματία. Συνεπώς, προκειμένου να ξεπεραστούν 

τέτοιου είδους προβλήματα, είναι απαραίτητη η σε βάθος συνεργασία των δύο πλευρών.  

 Σημαντικός είναι, τέλος, ο ρόλος της ύπαρξης στενής σχέσης μεταξύ των δύο 

πλευρών και στον καθορισμό των όρων των συμφωνιών που θα συναφθούν μεταξύ τους, 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα ελλιπούς κατανόησης διαφόρων όρων, 

τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε παρεξηγήσεις ανάμεσα σε χρηματοδότες και 

επιχειρηματίες, όπως επίσης και να συγκεκριμενοποιηθούν τα δικαιώματα της κάθε 

πλευράς. Σημαντικό ποσοστό της αποτυχίας μιας συμφωνίας οφείλεται στους όρους της, οι 

οποίοι κινούνται συχνά στα όρια της εκμετάλλευσης για τις επιχειρήσεις, χωρίς πολλές 

φορές να ικανοποιούν τελικά και την πλευρά του χρηματοδότη.181   

 

8.2.1.1. Οφέλη για την Επιχείρηση – Δέκτη 

 Οι καινοτομικές ΜΜΕ που έχουν προχωρήσει σε ουσιαστική συνεργασία με μία 

Τράπεζα, εμφανίζονται  να είναι περισσότερο ικανοποιημένες, αντιμετωπίζουν λιγότερα 

εμπόδια και απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα σχέσης και παρεχόμενων υπηρεσιών από 

την Τράπεζά τους. Τα οφέλη γενικότερα μπορεί να είναι είτε άμεσα, είτε έμμεσα. 

Ι.  Άμεσα Οφέλη   

 Η πρώτη άμεση ωφέλεια για την επιχείρηση είναι η σημαντική μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για την επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης πληροφόρησης 

από την Τράπεζα για το δανειζόμενο. Η συσσωρευμένη πληροφόρηση βοηθά την 

χρηματοδότρια Τράπεζα να αξιολογήσει σε μεγαλύτερο βάθος μία επιχειρηματική 

πρόταση, καθορίζοντας τελικά καλύτερους όρους χρηματοδότησης για την επιχείρηση.  

 Το αντίτιμο που καταβάλλει μία επιχείρηση αυξάνει σημαντικά, όταν αυξάνεται ο 

αριθμός των χρηματοδοτών. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις ίσως να έχουν συμφέρον να 

συγκεντρώσουν το δανεισμό τους σε ένα μόνο δανειστή. Η διατάραξη μιας σχέσης και η 

προσφυγή σε άλλο χρηματοδότη, δημιουργεί συνήθως σημαντικό κόστος, καθώς πρέπει να 

λάβουν χώρα νέες επαφές, διαπραγματεύσεις κλπ., διαδικασίες χρονοβόρες και 

πολυδάπανες, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των οποίων θα επωμιστεί η επιχείρηση.  

 Επιπρόσθετα, η ύπαρξη στενών σχέσεων και η ανταλλαγή πληροφόρησης, 

συντελούν στη σημαντική μείωση, όχι μόνο της ποσότητας των απαιτούμενων εγγυήσεων, 

αλλά ακόμη και της πιθανότητας να ζητηθούν από την πλευρά της Τράπεζας.  

                                                 
181 Cable D.M. and Shane S. – “A prisoner’s dilemma approach to entrepreneur – venture capitalist 
relationship”, Academy of Management Review,  pp. 22 (1997) 
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 Ένα ακόμη σημείο που φαίνεται να βελτιώνει η ανάπτυξη στενών σχέσεων είναι η 

αύξηση της διαθεσιμότητας κεφαλαίου για την επιχείρηση. Το πιστωτικό όριο που παρέχει 

η Τράπεζα σε μία επιχείρηση είναι συνάρτηση του ρίσκου που εμπεριέχει η επιχείρηση 

(σύμφωνα με την Τράπεζα), με τις μεγάλες επιχειρήσεις με δημιουργημένη φήμη και 

δημοσιότητα, να απολαμβάνουν περισσότερο εύκολη πρόσβαση σε βραχυχρόνιο 

δανεισμό, σε σχέση με τις μικρότερες.  

 Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, των 

στελεχών δηλαδή των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην αξιολόγηση των 

προτάσεων των επιχειρήσεων και στην παροχή πιστώσεων. Με δεδομένους τους κανόνες 

που πρέπει να ακολουθεί, αναφορικά με την τιμολόγηση και τους όρους του δανείου, το 

αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος δε φαίνεται να διαθέτει σημαντική ελευθερία κινήσεων. 

Παρόλα αυτά όμως, φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει τουλάχιστον το μέγεθος των 

πιστώσεων, ανάλογα με την εικόνα που το ίδιο έχει σχηματίσει για την επιχείρηση, εικόνα 

που με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα της πληροφόρησης που αντλεί από την επιχείρηση 

και τον ιδιοκτήτη της.  

ΙΙ.  ΄Εμμεσα Οφέλη   

 Πέρα από την αμιγώς οικονομική ενίσχυση, οι επιχειρήσεις χρειάζονται συνήθως 

σημαντική βοήθεια και σε διάφορα άλλα θέματα (οργανωτικά, νομικά, διαχειριστικά 

κλπ.). Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που προσδίδει ο χρηματοδότης στην επιχείρηση, δεν 

είναι τα κεφάλαια, αλλά οι παράλληλες υπηρεσίες που παρέχει (ηθική υποστήριξη, 

επιχειρηματικές συμβουλές, πρόσβαση σε δίκτυα ειδικών, άλλων χρηματοδοτών κλπ.). Οι 

τράπεζες, επειδή ειδικεύονται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, μπορούν να 

συμβάλλουν ουσιαστικά στη βέλτιστη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και στην 

επιλογή στρατηγικής. 

 Επιπρόσθετα, η συνεργασία μακράς διαρκείας με μία μόνο (ή κυρίως) τράπεζα, 

αποτελεί ένδειξη για την ποιότητα της επιχείρησης, όπως επίσης και αναγνώριση της 

πιστοληπτικής ικανότητας και της σταθερότητας της. Η διάλυση μιας συνεργασίας 

αντίθετα, θα δώσει αμέσως αρνητικό μήνυμα στην Αγορά και η επιχείρηση θα αρχίσει να 

αντιμετωπίζεται επιφυλακτικά από το σύνολο των επενδυτών, με συνέπεια να 

αντιμετωπίσει δυσκολίες στην προσέλκυση χρηματοδότησης από άλλη τράπεζα.  
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8.2.1.2. Οφέλη για το Χρηματοδότη 

 Τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι Τράπεζες από τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία χρηματοδότησης καινοτομικών επιχειρήσεων, είτε είναι άμεσα είτε δυνητικά. 

   

Ι.  Άμεσα Οφέλη   

α) Οικονομικό όφελος  

 Η ανάπτυξη στενής εργασιακής σχέσης μεταξύ Τράπεζας και επιχείρησης θα 

προσδώσει κερδοφόρες δυνατότητες στην πρώτη, όχι μόνο μέσα από το δανεισμό, αλλά 

και από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν στις Τράπεζες ευκαιρίες για παροχή 

– πώληση υπηρεσιών που παρέχονται και στους ιδιώτες πελάτες των τελευταίων 

(αναλήψεις, καταθέσεις, διαχείριση χαρτοφυλακίου, ασφάλειες, πιστωτικές κάρτες, 

επιταγές κλπ.). Οι προμήθειες που εισπράττουν οι Τράπεζες από τέτοιου είδους 

συνεργασία με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνουν τα έσοδά τους, καθώς εμπεριέχουν 

χαμηλό λειτουργικό κόστος και πιστωτικό κίνδυνο, εφόσον αποτελούν μέρος της 

τυποποιημένης διαμεσολάβησης.  

 Ακόμη, μέσα από την ανάπτυξη στενής συνεργασίας, αυξάνει η ροή 

πληροφόρησης προς το δανειστή, τόσο για τα οικονομικά στοιχεία του δανειζόμενου, όσο 

και για το εγχείρημα της επιχείρησης, περιορίζοντας τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα που 

αυτό συνεπάγεται.   

β) Δυνητικές Ευκαιρίες Αγοράς 

 Μέσα από την ανάπτυξη στενών σχέσεων με τις καινοτομικές επιχειρήσεις, οι 

Τράπεζες συνειδητοποιούν προοδευτικά τις ανάγκες αυτών, αλλά και γενικότερα, τη φύση 

της καινοτομικής διαδικασίας. Η επένδυση σε χρήμα, αλλά κυρίως σε χρόνο, στην 

προσπάθεια προσέγγισης των επιχειρήσεων αυτών και στην εδραίωση στενών σχέσεων και 

ανταλλαγής πληροφόρησης μαζί τους, δημιουργεί τη βάση για μία επικερδή πελατειακή 

σχέση, με ευκαιρίες αγοράς που ανοίγονται για κάθε πλευρά, καθ’ όλη τη διάρκειά της. Οι 

Τράπεζες θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 

που θα καλύπτουν αυτές τις επιχειρήσεις και θα τις διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές 

τους, διευρύνοντας έτσι τη βάση των χρηματοοικονομικών προϊόντων τους και συνεπώς 

τον κύκλο τέτοιου είδους πελατών τους. Ιδιαίτερα, εάν μία Τράπεζα είναι πρωτοπόρος στα 

προϊόντα που προσφέρει (χρηματοοικονομική καινοτομία), θα βρεθεί στην πλεονεκτική 

θέση να εκμεταλλευτεί μονοπωλιακές ωφέλειες για κάποιο χρονικό διάστημα 

αποκομίζοντας πολύ σημαντικά κέρδη.  
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 Επιπλέον, οι Τράπεζες θα πρέπει να στραφούν προς τις καινοτομικές ΜΜΕ με 

μεγαλύτερη ένταση, προκειμένου να διατηρήσουν το υπάρχον μερίδιο αγοράς τους, 

δεδομένου ότι το καθεστώς χρηματοδότησής τους φαίνεται σιγά-σιγά να διαφοροποιείται, 

καθώς ευκολύνεται η πρόσβασή τους σε κεφάλαια ξένων Τραπεζών. Συνεπώς, η 

αναγκαστική προσφυγή των καινοτομικών ΜΜΕ στις Ελληνικές Τράπεζες, όπως ισχύει 

σήμερα, δε θα εξακολουθήσει να υφίσταται για πολύ ακόμη. 

 

ΙΙ.  Έμμεσα Οφέλη   

α) Δυνατότητας ωφέλειας από συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης 

 Μία ακόμη σημαντική ωφέλεια για τις Τράπεζες (υπό προϋποθέσεις) μπορεί να 

αποτελέσει  η συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της - χρηματοδοτούμενης από αυτές - 

επιχείρησης. Οι στενές σχέσεις με μία καινοτομική ΜΜΕ, θα παράσχουν στο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να εκδηλώσει ενδιαφέρον για 

συμμετοχή του στο κεφάλαιο της πρώτης, είτε μέσα από την αγορά μεριδίου, είτε μέσα 

από την ανταλλαγή χρηματοδότησης. Τα οφέλη για την Τράπεζα από μία τέτοια κίνηση θα 

είναι σημαντικά, καθώς αφενός θα εκμεταλλευτεί  πιθανή επιτυχία της επιχείρησης, οπότε 

ως μέτοχος θα καρπωθεί τις αποδόσεις που αυτή θα αποφέρει και αφετέρου, θα σημειώσει 

σημαντικό κέρδος, τόσο από την πώληση του τελικού προϊόντος, όσο και από μία 

ενδεχόμενη συγχώνευση – εξαγορά της επιχείρησης, ή από την πιθανή προετοιμασία 

εισόδου της ίδιας στο χρηματιστήριο.  

 Αυτές οι δυνατότητες πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν εφικτές για τις Ελληνικές 

Τράπεζες, εξαιτίας του αυστηρού κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου που υπήρχε. Με την 

απελευθέρωση όμως σήμερα του Τραπεζικού Κλάδου οι συγκεκριμένοι περιορισμοί 

εξαλείφθηκαν.  

β) Είσοδος σε νέα τεχνολογικά πεδία 

 Δημιουργώντας στενή σχέση και συνεργασία με μία νέα αναπτυσσόμενη 

καινοτομική επιχείρηση, η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε 

αναδυόμενους τεχνολογικούς κλάδους, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα να εισέλθει 

ενεργά σε κάποιο κλάδο εάν το κρίνει επωφελές. Οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ αποτελούν 

πηγή δυναμισμού και οικονομικής προόδου και είναι αυτές που πολύ συχνά ανοίγουν το 

δρόμο δημιουργώντας νέες Αγορές.   
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γ) Φήμη – Δημόσια εικόνα 

 Η συνεργασία μίας Τράπεζας με ελπιδοφόρες επιχειρήσεις που δημιουργούν και 

αναπτύσσουν καινοτομία, θα βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της στην Αγορά, καθώς θα 

την  εμφανίσει ως μία πρωτοποριακή – δυναμική Τράπεζα, η οποία συμβάλλει στην 

τεχνολογική πρόοδο του Κλάδου αλλά και της Οικονομίας γενικότερα. Οι περισσότερες 

Ευρωπαϊκές (αλλά και Ελληνικές) εμπορικές Τράπεζες, επιθυμούν να δημιουργήσουν την 

εικόνα στην Αγορά ότι υποστηρίζουν ενεργά την οικονομική ανάπτυξη των νέων 

καινοτομικών ΜΜΕ  που εστιάζονται τόσο στην τεχνολογία, όσο και σε άλλους, γρήγορα 

αναπτυσσόμενους, κλάδους. Ο λόγος είναι ότι τέτοιοι Κλάδοι τυγχάνουν ιδιαίτερης 

προσοχής και προβολής, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα και η 

συνεργασία των Τραπεζών μαζί τους προσδίδει στις Τράπεζες την εικόνα φιλικών με την 

τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα Οργανισμών.   

 

8.2.2. Αναδιοργάνωση – Μετασχηματισμός των Τραπεζών 

 

8.2.2.1. Εισαγωγή 

 Οι Τράπεζες σήμερα, υπό το κράτος του ανταγωνισμού, βρίσκονται κάτω από 

συνεχή και αυξανόμενη «πίεση», ώστε να προχωρήσουν σε αλλαγές αναφορικά με τον 

τρόπο δραστηριοποίησης τους, προκειμένου να απαντήσουν στα νέα δεδομένα της 

Αγοράς, αλλά και για να καλύψουν τις αδυναμίες και τις ατέλειες στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι Ελληνικές Τράπεζες, εμφανίζουν σημαντική υστέρηση – 

σε σύγκριση με τις Ευρωπαίες «ανταγωνίστριες» τους - σε ζητήματα προετοιμασίας και 

ετοιμότητας για την αντιμετώπιση αυξημένου ανταγωνισμού, χαρακτηρίζονται από μικρό 

μέγεθος και χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ τα έσοδά τους προέρχονται σε σημαντικό 

βαθμό από εμπορικές δραστηριότητες και προμήθειες.  

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις Τράπεζες στη χώρα μας (αλλά και στην Ευρώπη), 

στην προσέλκυση νέων ανθρώπων, ακόμη και μέσα από την επιδότησή τους (π.χ. 

φοιτητικοί λογαριασμοί, δάνεια, χάρτες κλπ.), με την προσδοκία κερδοφόρων μελλοντικών 

ευκαιριών, όταν οι τελευταίοι θα έχουν επιμορφωθεί επαρκώς και θα έχουν φτάσει να 

κερδίζουν πολύ υψηλότερους μισθούς. Αυτή η επένδυση στο μέλλον όμως, έρχεται σε 

αντίθεση με τη συμπεριφορά τους απέναντι στις νέες και μικρού σχετικά μεγέθους 

επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτομία, τις οποίες αντιμετωπίζουν πολύ επιφυλακτικά 
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(έως και αρνητικά), παρά το γεγονός ότι και αυτές (όπως και οι φοιτητές) βρίσκονται στο 

ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους προσπάθειας.  

 Οι Ελληνικές Τράπεζες, θα πρέπει να αντιληφθούν τόσο τις ιδιαιτερότητες των 

επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτομία (κυρίως των νέων) και τα διαφορετικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όσο και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που εμφανίζει η 

χρηματοδότησή τους για τις ίδιες. Η αναγκαιότητα των προαναφερθέντων, γίνεται ακόμη 

περισσότερο επιτακτική, με δεδομένη την πρακτική των Τραπεζών να εφαρμόζουν στην 

αξιολόγηση των νέων καινοτομικών επιχειρήσεων, τα συνηθισμένα κριτήρια που 

χρησιμοποιούν για όλες τις ΜΜΕ, μη θεωρώντας τις πρώτες ως ειδική κατηγορία πελατών 

που σαφώς απαιτεί διαφορετική μεταχείριση.   

 

8.2.2.2. Διαδικασία Αξιολόγησης 

 Οι Τράπεζες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα χρηματοδότησης 

των καινοτομικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις παραδοσιακές 

τεχνικές αξιολόγησης και γενικότερα τη στρατηγική τους, ώστε να περιοριστεί η απώλεια 

κερδοφόρων ευκαιριών. Αυτό που έχει σημασία είναι η αλλαγή νοοτροπίας και 

αντιμετώπισης των καινοτομικών ΜΜΕ από μέρους τους. Η πιθανότητα επιτυχίας ενός 

εγχειρήματος, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την μη κωδικοποιημένη γνώση που 

υπάρχει εντός της επιχείρησης, σχετικά με το project. Η ικανότητα μιας επιχείρησης να 

συσσωρεύει τέτοια γνώση, εξαρτάται από την ιστορία και την κουλτούρα της, τις 

προηγούμενες τεχνολογικές της προσπάθειες, το μέγεθός της, τους βιομηχανικούς δεσμούς 

της και μία σειρά άλλους παράγοντες και όχι από χρηματοοικονομικούς δείκτες.  

 Οι Τράπεζες συνήθως εξετάζουν το χρηματοοικονομικό management του σχεδίου 

και πολύ σπάνια την τεχνική του ανταγωνιστικότητα, με αποτέλεσμα οι όποιες αποφάσεις 

για δάνεια να λαμβάνονται κυρίως μέσα από την εξέταση οικονομικών στοιχείων και 

δεικτών παρελθόντων ετών(!), χωρίς να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η προοπτική του 

σχεδίου και οι δυνητικές ωφέλειες που θα προκύψουν για την Τράπεζα, από μία 

επιτυχημένη εμπορική πορεία του νέου προϊόντος στην Αγορά. Παρά το γεγονός ότι μία 

διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου η οποία θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη γνώση και 

τις ικανότητες του επιχειρηματία, κοστίζει περισσότερο σε σχέση με μία απλούστερη, τα 

οφέλη για την Τράπεζα παραμένουν σημαντικά. 

 Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιείται από στελέχη της 

Τράπεζας που θα είναι γνώστες της τοπικής αγοράς και συνεπώς της επιχείρησης και του 
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ιδιοκτήτη της, με εστίαση όχι μόνο σε υλικά στοιχεία αλλά και σε ποιοτικά (ικανότητες, 

τεχνολογία, εμπειρία, αφοσίωση κλπ.) και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό. Εγγύηση για το 

παρεχόμενο δάνειο, πρέπει να θεωρείται περισσότερο η ποιότητα της πρότασης, τα άτομα 

που βρίσκονται πίσω από αυτήν και η προσωπική τους δέσμευση με τη μορφή συμμετοχής 

στο κεφάλαιο της επιχείρησης και όχι με την τυπική έννοια που είναι η παροχή υλικών 

στοιχείων.  

 Επίσης, η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να είναι σύντομη χρονικά και με τη 

μικρότερη δυνατή καθυστέρηση όσο αφορά στις διαπραγματεύσεις και στις συνομιλίες με 

τον επενδυτή, προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να διατηρήσει το πλεονέκτημα του 

πρωτοπόρου, στοιχείο απαραίτητο για την επιτυχία της. Η σωστή διαδικασία αξιολόγησης 

δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκη την πλήρη κατανόηση της καινοτομικής διαδικασίας. Αυτό 

που έχει σημασία είναι η ύπαρξη ανήσυχου, ικανού και ευέλικτου management και όχι 

απαραίτητα πλήρως εξειδικευμένου, που θα κατανοεί όμως τη φύση της Αγοράς στην 

οποία το προϊόν απευθύνεται. Αυτό θα προσφέρει τη δυνατότητα στην χρηματοδότρια 

Τράπεζα να αισθανθεί πιο ασφαλής και να παρακάμψει τις πιθανές αναλύσεις που 

προκύπτουν από τα αυτόματα υπολογιστικά της συστήματα (που ακολουθούν συνήθως οι 

Τράπεζες) στα οποία οι καινοτομικές επιχειρήσεις απεικονίζονται μόνο ως ποσοστά 

επιτυχίας (και αποτυχίας), αλλά και το σκόπελο της έλλειψης εγγυήσεων και ιστορικού 

επιτυχημένων προσπαθειών που χαρακτηρίζει τις τελευταίες στην πλειονότητά τους.    

 

8.2.2.3. Διαδικασία Χρηματοδότησης και Χρηματοοικονομικά προϊόντα 

 Προκειμένου να προσεγγίσουν τις νέες καινοτομικές ΜΜΕ, οι Τράπεζες θα πρέπει 

να δώσουν έμφαση στο σχεδιασμό ευέλικτων και ελκυστικών χρηματοοικονομικών 

πακέτων, προκειμένου τα τελευταία να ταιριάζουν σε συγκεκριμένη επιχείρηση, με βάση 

τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που η τελευταία εμφανίζει. Οι Τράπεζες – 

πέρα από την ιδιότητα του δανειστή – είναι κατά μία έννοια παραγωγοί, ενώ οι 

επιχειρήσεις είναι οι χρήστες. Οι πρώτες παράγουν χρηματοοικονομικά-πιστοδοτικά 

προϊόντα, τα οποία προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων 

επιχειρήσεων. Ο παραγωγός έχει συμφέρον να γνωρίζει και να διερευνά όσα συμβαίνουν 

από την πλευρά του χρήστη, ο οποίος όντας στο κέντρο της διαδικασίας ανάπτυξης ενός 

προϊόντος, αντιλαμβάνεται άμεσα την ανάγκη του για κάποιο νέο πιστοδοτικό προϊόν (ή 

υπηρεσία), εκφράζοντας επιθυμία (ζήτηση) γι αυτό, καλώντας παράλληλα τον παραγωγό 
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να καλύψει την ανάγκη αυτή, με τη δημιουργία, δοκιμή και προώθηση του κατάλληλου 

πιστοδοτικού προϊόντος (ή υπηρεσίας) στην Αγορά.  

 Στην περίπτωση της χρηματοδότησης καινοτομίας οι Τράπεζες προσφέρουν 

συνήθως τυποποιημένα πακέτα χρηματοδότησης στις σχετικές επιχειρήσεις, τα οποία δεν 

απευθύνονται ουσιαστικά μόνο σε αυτές, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ομοειδή 

επιχείρηση γενικότερα, οδηγώντας τελικά στη μη ικανοποίηση των καινοτομικών 

επιχειρήσεων. Αυτή η σημαντική απόκλιση των χαρακτηριστικών των δανειακών 

τραπεζικών προϊόντων από τις πιστοδοτικές ανάγκες των καινοτομικών ΜΜΕ, έχει σαν 

αποτέλεσμα τη στροφή της επιχείρησης προς άλλες Τράπεζες ή εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης ή ακόμη και την αποδοχή των όρων της Τράπεζας, αλλά με πολύ 

αυξημένη την πιθανότητα εκδήλωσης καιροσκοπισμού (ευκαιριακής συμπεριφοράς) από 

πλευράς του επιχειρηματία.   

 Η έμφαση στη συνεχή διερεύνηση των πιστοδοτικών αναγκών των πελατών τους 

μπορεί να οδηγήσει τις Τράπεζες σε σημαντικές αλλαγές του τελικού προϊόντος τους 

(χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) ή στη δημιουργία νέων προϊόντων (χρηματοπιστωτική 

καινοτομία), προσδίδοντας ευελιξία στην Τράπεζα και επιτρέποντάς της να σχεδιάζει τις 

κινήσεις της πριν ακόμη τεθεί κάποιο ζήτημα από την Αγορά, καθώς και να προπορεύεται 

έναντι των ανταγωνιστών της. Το δεδομένο αυτό πρέπει να τύχει της προσοχής, ιδιαίτερα 

των Ελληνικών Τραπεζών, οι οποίες φαίνεται να δραστηριοποιούνται, χρόνια τώρα, 

«μακριά» από τους πελάτες τους. 

 Αυτό που χρειάζονται οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ είναι πραγματικό κεφάλαιο 

κινδύνου, με αποδόσεις συνδεδεμένες με την επιτυχία του εγχειρήματος και ρεαλιστική 

χρονική περίοδο αποπληρωμής (5-10 χρόνια). Η καινοτομική διαδικασία χρειάζεται χρόνο 

προκειμένου να ολοκληρωθεί και μέχρι να φτάσει στο τελικό στάδιο της προώθησης του 

προϊόντος στην Αγορά, η επιχείρηση δεν μπορεί να έχει κέρδη. Συνεπώς, ο χρηματοδότης 

δε θα πρέπει να προσβλέπει στην άμεση έναρξη της αποπληρωμής του δανείου, καθώς μία 

τέτοια προσδοκία θα λειτουργήσει πιεστικά για την επιχείρηση, με αποτέλεσμα την 

περικοπή δαπανών από μέρους της, προκειμένου να εξευρεθούν τα απαιτούμενα ποσά για 

την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει λάβει. Αυτό με τη σειρά του θα παρακωλύσει την 

καινοτομική διαδικασία (ή θα την συμπτύξει), εμποδίζοντας την άρτια ολοκλήρωσή της. 

Υπάρχει συνεπώς ανάγκη για παροχή «ήρεμου χρήματος», δηλαδή ομαλής, σταδιακής 

χρηματοδότησης που θα καλύπτει ολόκληρο το σχέδιο σε μακροχρόνιο ορίζοντα, με 

παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας αν χρειαστεί, για τη διενέργεια μελετών 
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σκοπιμότητας, απόκτηση τεχνικών, νομικών και χρηματοοικονομικών συμβουλών, 

κατοχύρωση πατεντών και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, για την αναζήτηση 

συνεργασιών κλπ. 

 Τα πακέτα συνεργασίας που θα προσφερθούν από τις Τράπεζες σ’ αυτές τις 

επιχειρήσεις, θα πρέπει κατά συνέπεια να περιλαμβάνουν ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

όπως φθηνά δάνεια, συνδυαζόμενα με προγράμματα κρατικών επιχορηγήσεων κλπ. με την 

εξασφάλιση παράλληλα και άλλων πηγών χρηματοδότησης, μακροχρόνια αποπληρωμή, 

καθυστερήσεις πληρωμής τόκων, κυμαινόμενα επιτόκια με βάση την απόδοση κλπ. Καλό 

θα ήταν επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για την Τράπεζα, συνδυασμού της παροχής 

δανείου, με τη συμμετοχή της επιχείρησης σε κρατικά προγράμματα, τα οποία θα 

εγγυώνται στην Τράπεζα σημαντικό ποσοστό του δανείου που χορήγησαν στην 

επιχείρηση.  

  

8.2.2.4. Χρηματοδότηση και Επίβλεψη 

 Μία διαφορετική περίπτωση χρηματοδότησης, αποτελεί η τμηματική παροχή 

κεφαλαίων στις καινοτομικές επιχειρήσεις, με τη μη παροχή από την αρχή του συνόλου 

της χρηματοδότησης (όπως συμβαίνει συνήθως), αλλά μέρος αυτής και στην αρχή κάθε 

σταδίου της διαδικασίας ανάπτυξης (σχεδιασμός, παραγωγή, προώθηση κλπ.) να 

αποδίδεται το αναλογούν τμήμα του αρχικά συμφωνηθέντος κεφαλαίου, ενώ στο τέλος 

κάθε χρηματοδοτικού σταδίου, επανεξετάζεται η πορεία του σχεδίου, οι νέες ανάγκες  και 

τα προβλήματα που τυχόν προέκυψαν. Η πρακτική αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα, οι δύο 

πλευρές να μαθαίνουν από κάθε στάδιο και να επανεκτιμούν τακτικά τη θέση και τις 

αποφάσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, ο χρηματοδότης μπορεί να γνωρίζει άμεσα, αν και 

κατά πόσο προχωράει το εγχείρημα και τι δυνατότητες δημιουργούνται στην Αγορά, 

ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων καιροσκοπισμού από την 

πλευρά του χρηματοδοτούμενου.  

 Αυτού του είδους η χρηματοδότηση επιτρέπει στις Τράπεζες να μην δεσμεύονται 

από την αρχή για το συνολικό ποσό ολόκληρου του εγχειρήματος (το κόστος του οποίου 

δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων), μειώνει σημαντικά τον 

κίνδυνο απώλειας αυξημένου κεφαλαίου σε περίπτωση αποτυχίας στα αρχικά στάδια 

(γεγονός αρκετά συχνό στα καινοτομικά εγχειρήματα). Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 

υπάρχει κίνητρο στον επιχειρηματία να εργαστεί σκληρά και να οργανώσει σωστά την 

υλοποίηση του εγχειρήματος, καθώς εάν συμβεί κάτι τέτοιο, γνωρίζει ότι τίθεται 
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αυτομάτως σε κίνδυνο η συνέχιση της χρηματοδότησης και συνακόλουθα ολόκληρου του 

εγχειρήματος.    

 Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να φαντάζει «σκληρή» για την 

πλευρά της επιχείρησης, εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς δίνει τη δυνατότητα 

στην επιχείρηση να διαχειρίζεται μικρότερα κεφάλαια, γεγονός που της επιτρέπει να 

πραγματοποιεί ευκολότερα τις λειτουργίες της χρηματοοικονομικής οργάνωσης και του 

ελέγχου, ενώ τη δεσμεύει να επιστρέψει μικρότερα ποσά σε περίπτωση αποτυχίας του 

εγχειρήματος στα αρχικά στάδια.  

 Επίσης, εφόσον πάρει μικρή χρηματοδότηση αρχικά, θα έχει την ευχέρεια να μην 

προσφέρει ως εγγύηση (σε περίπτωση που της ζητηθεί) σημαντικού χρηματικού ύψους 

περιουσιακά – υλικά στοιχεία, τα οποία η πλειονότητα των καινοτομικών ΜΜΕ δε 

διαθέτει στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.  

 Στα μεταγενέστερα στάδια, όταν αβεβαιότητα και κίνδυνος θα έχουν μειωθεί 

σημαντικά, η Τράπεζα θα έχει αποκτήσει καλύτερη πληροφόρηση γύρω από το project και 

θα έχουν αναπτυχθεί σχέσεις μεγαλύτερης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές, 

μπορεί να συντελεστεί αποκλιμάκωση του ύψους του επιτοκίου δανεισμού της 

επιχείρησης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω το κόστος κεφαλαίου, σε αντίθεση με το εάν 

η επιχείρηση έπαιρνε ολόκληρο το ποσό από την αρχή, όταν όλα ήταν αβέβαια.  

 Για να μπορέσει να καταστεί δυνατή η καλύτερη επίβλεψη ενός αβέβαιου 

εγχειρήματος, οι Τράπεζες θα μπορούσαν να ζητήσουν τη συμμετοχή κάποιου στελέχους 

τους στις συνεδριάσεις της ηγετικής ομάδας της επιχείρησης, ώστε να παρακολουθεί από 

κοντά την εξέλιξη της πορείας του σχεδίου. Η βοήθεια που μπορεί το τραπεζικό στέλεχος, 

λόγω της εμπειρίας του, να προσδώσει στη διοίκηση της επιχείρησης, σε θέματα που 

αφορούν στην οργάνωση και την υλοποίηση του εγχειρήματος, είναι δυνατόν να αυξήσει 

τις πιθανότητες επιτυχίας του τελευταίου.     

 

8.2.2.5. Παροχή πολύ-Υπηρεσιών 

 Οι ιδιώτες χρηματοδότες και οι εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, 

εκτός από την παροχή κεφαλαίων, αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη του 

σχεδίου της επιχείρησης που χρηματοδοτούν, συμμετέχοντας είτε στη διοίκηση της 

παραγωγικής διαδικασίας, είτε στην οργάνωση θεμάτων που αφορούν στην προώθηση του 

προϊόντος στην Αγορά. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι οι υπηρεσίες 
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αυτές είναι πολύ περισσότερο σημαντικές για την επιτυχία του σχεδίου τους, σε σχέση με 

το αμιγώς οικονομικό ζήτημα της χορήγησης κεφαλαίου. 

 Η έλλειψη αντίστοιχης δραστηριότητας από την πλευρά των Ελληνικών Τραπεζών 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι καινοτομικές ΜΜΕ, 

στο βαθμό που έχουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα, δεν καταφεύγουν σε αυτές για τη 

χρηματοδότηση των σχεδίων τους. Στόχος των σημερινών Τραπεζών θα πρέπει να είναι η 

προσφορά πολυεθνικών χρηματοοικονομικών πολύ-υπηρεσιών, προκειμένου να 

αποκομίσουν οικονομικά οφέλη, να εισέλθουν σε νέες Αγορές και να προσελκύσουν 

μεγάλο εύρος πελατών. Συνεπώς, οι Τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σύνολο από 

ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών (νομικών, οργανωτικών, 

consulting κλπ.), αποτίμησης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, υποστήριξης σε πιθανή 

είσοδο της επιχείρησης στο χρηματιστήριο και αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως μία 

μονάδα παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.  

 Παρά τα προαναφερθέντα, η μέχρι σήμερα εικόνα του Ελληνικού Τραπεζικού 

Συστήματος δε φαίνεται (τουλάχιστον ακόμα) να συνάδει με αυτό το πρότυπο, ωστόσο οι 

Ελληνικές Τράπεζες  θα αναγκαστούν κατά τα φαινόμενα, υπό την πίεση του 

ανταγωνισμού, να ακολουθήσουν το παράδειγμα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

άλλων ευρωπαϊκών χώρων, τα οποία ακολουθούν  ήδη ανάλογη πορεία.  

 

8.2.2.6. Χρήση Δικτύων 

 Για την αξιολόγηση προτάσεων που εμπεριέχουν ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και 

συνεπώς μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, οι Τράπεζες μπορούν να αναπτύξουν δεσμούς με 

εξωτερικά δίκτυα (ιδρύματα και άλλους «ειδικούς») για την παροχή πληροφόρησης, 

σχετικά με την εκτίμηση της τεχνολογίας και των τεχνικών ικανοτήτων του επιχειρηματία 

και της ομάδας διοίκησης. Η δημιουργία τέτοιου δικτύου, συμβάλλει στη σημαντική 

μείωση των ασυμμετριών στην πληροφόρηση και επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των 

προτάσεων προς χρηματοδότηση. Στα πλαίσια αυτά, θα ωφελούσε πολλαπλά τις Τράπεζες 

η διασύνδεσή τους με εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (όχι μόνο εγχώριες, 

καθώς είναι περιορισμένες). Επιπρόσθετα, η συνεργασία με άλλα ιδρύματα, θα επιτρέψει 

στις Τράπεζες να απεμπλακούν από εξειδικευμένα ζητήματα, παραπέμποντας τις 

επιχειρήσεις-πελάτες τους, ουσιαστικά σε «συνεργάτες» της, προκειμένου να επιλύσουν 

τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 
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 Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για τις Τράπεζες αλλά και τις επιχειρήσεις, που 

μπορεί να προκύψει από τη διευρυμένη χρήση δικτύων, είναι η τεχνολογική κατάταξη. 

Πρόκειται για κατάταξη των επιχειρήσεων που εστιάζονται στην τεχνολογία, με βάση τον 

τύπο της τεχνολογίας, την ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας και της 

εμπορευματοποίησής της. Παρά τα σημαντικά οφέλη, μία τέτοια διαδικασία η οποία θα 

μπορούσε να οργανωθεί και να υλοποιηθεί από το Τραπεζικό Σύστημα στο σύνολό του, 

στη χώρα μας είναι ανύπαρκτη. Ο λόγος είναι ίσως ότι οι περισσότερες Τράπεζες (αν όχι 

όλες) δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να την πραγματοποιήσουν αυτόνομα, 

λόγω έλλειψης πόρων, ειδικευμένων στελεχών κλπ. 

Η απουσία δραστηριοποίησης κρατικού φορέα στη χώρα μας στο θέμα αυτό, ίσως θα 

πρέπει να οδηγήσει στη διερεύνηση από τις Τράπεζες της δυνατότητας και σκοπιμότητας 

δημιουργίας ενός κοινού τέτοιου δικτύου «ειδικών» που θα ενταχθεί στο διατραπεζικό 

σύστημα που εφαρμόζεται σε όλο και μεγαλύτερη κλίμακα και εύρος υπηρεσιών. Αυτό 

όμως προϋποθέτει σημαντικές δομικές αλλαγές και συνεργασίες, γεγονός που δε φαίνεται 

ακόμα ιδιαίτερα εφικτό, με βάση τα σημερινά  χαρακτηριστικά του Τραπεζικού Κλάδου 

στη χώρα μας.   

 

8.2.2.7. Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Ο πιο σημαντικός ίσως παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και ιδιαίτερα για το τμήμα του εγκρίσεων 

χρηματοδοτήσεων σχεδίων ανάπτυξης καινοτομίας είναι το εξειδικευμένο Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο. Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αξιολόγησης, δημιουργίας νέων 

χρηματοοικονομικών προιόντων κλπ., δε δύνανται να πραγματοποιηθούν χωρίς την 

ύπαρξη Προσωπικού με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, το οποίο θα υιοθετήσει μία 

προσέγγιση χαρτοφυλακίου επενδύσεων που θα συμβάλλει στον περιορισμό των 

παραδοσιακών διαδικασιών εξέτασης και αποτίμησης των προτάσεων προς 

χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη της  χρήσης νέων και περισσότερο βελτιωμένων 

μεθόδων αξιολόγησης. Η εξειδίκευση αυτή μπορεί να προέλθει, είτε μέσα από την 

εκπαίδευση του Προσωπικού, μέσα από εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα των 

Τραπεζών, είτε μέσα από τη συνεργασία των Τραπεζών με ειδικούς σε θέματα 

καινοτομίας, προερχόμενους από επιχειρήσεις.  

 Αν και η ανάγκη αύξησης του αριθμού των εξειδικευμένων σε θέματα τεχνολογίας 

υπαλλήλων, στα τμήματα δανείων των Τραπεζών, είναι πλέον επιτακτική προκειμένου να 
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βελτιωθεί η διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου, η εικόνα των Τραπεζών είναι 

απογοητευτική σε αυτόν τον τομέα, καθώς ελάχιστες μόνο Τράπεζες διαθέτουν τέτοιο 

Προσωπικό, ενώ ακόμη πιο σπάνια είναι η επιμόρφωση των στελεχών τους, αναφορικά με 

τα τεχνολογικά ξεκινήματα (start ups). Η μη χρησιμοποίηση τέτοιων ατόμων πάντως, δε 

φαίνεται να πηγάζει από την αδυναμία των Τραπεζών να τα εντοπίζουν εντός ή εκτός της 

Τράπεζας, αλλά από τη νοοτροπία τους και τη γενικότερη στάση τους, ότι η αγορά για τις 

καινοτομικές επιχειρήσεις είναι αρκετά μικρή και ριψοκίνδυνη, ώστε να δαπανήσουν 

επιπλέον κεφάλαια γι’ αυτήν.  

 Ακόμη και η βούληση όμως να υπάρξει, για στελέχωση των Τραπεζών με τέτοιου 

είδους εξειδικευμένο Προσωπικό, οι συχνές μετακινήσεις στελεχών από κατάστημα σε 

κατάστημα, οδηγούν στη διατάραξη της υπάρχουσας σχέσης στελέχους – επιχείρησης, 

στην απαξίωση της δημιουργημένης γνώσης για την επιχείρηση και στην ανάγκη 

δημιουργίας καινούργιας (σχεδόν από την αρχή), ανάλογης με τον τρόπο σκέψης των νέων 

προσώπων που καταλαμβάνουν τη θέση. Αυτό όμως κοστίζει, τόσο σε χρόνο, όσο και σε 

χρήμα, ενώ επιπλέον μια τέτοια προοπτική, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αποχώρηση 

της επιχείρησης από την Τράπεζα. 

 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

προβλημάτων, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της καινοτομικής διαδικασίας, φαίνεται 

να πηγάζει από την ακαταλληλότητα των διαδικασιών εκτίμησης της πρότασης από τις 

Τράπεζες, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε αυτές να αποδεχτούν υψηλό κίνδυνο και 

αβεβαιότητα. Βασικό ρόλο στο μετριασμό αυτών των προβλημάτων θα μπορούσε να 

διαδραματίσει το κράτος, αναλαμβάνοντας, μέσα από δημόσιους φορείς, μέρος του ρίσκου 

που οι Τράπεζες καλούνται να αναλάβουν με τη χρηματοδότηση μιας καινοτομικής 

πρότασης.  

 

8.2.3. Προϋποθέσεις για βελτίωση πιθανότητας επιτυχίας (και χρηματοδότησης) 

 

8.2.3.1. Εισαγωγή 

 Πέρα από τις απαιτούμενες αλλαγές από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων ανάλογη θα πρέπει να είναι και η στάση των καινοτομικών ΜΜΕ, καθώς θα 

πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τον τρόπο δραστηριοποίησης των Τραπεζών, 

ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις προυποθέσεις που απαιτούνται, προκειμένου να 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 179

εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, αποφεύγοντας να καταφεύγουν σε αυτές, χωρίς την 

παραμικρή προηγουμένως προετοιμασία. 

 Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν 

έμφαση και σε άλλους παράγοντες, πέρα από τους καθαρά τεχνικούς (οι οποίοι αποσπούν 

το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής τους), όπως:  marketing, after sales service, δημιουργία 

δικτύου συνεργατών, προγραμματισμένες επαφές με πελάτες και προμηθευτές κλπ.  

 Οι επιχειρήσεις, παρασυρόμενες από τη λογική που επικρατεί στην Αγορά, 

θεωρούν ότι το μοναδικό στοιχείο που ενδιαφέρει μια Τράπεζα, είναι η διασφάλιση του 

παρεχόμενου κεφαλαίου. Αυτό βέβαια ισχύει σε μεγάλο βαθμό, αλλά πλέον όχι απόλυτα. 

Οι Ελληνικές Τράπεζες προσαρμοζόμενες στο διεθνές περιβάλλον, αρχίζουν σταδιακά να 

εξετάζουν και άλλους παράγοντες, τους οποίους η επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει να 

προάγει, προκειμένου να βελτιώσει τις πιθανότητες προσέλκυσης κεφαλαίων.  

 

8.2.3.2. Ομάδα Διοίκησης 

 Πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διασφάλιση της επιτυχίας, αλλά και για την 

προσέλκυση Τραπεζικής χρηματοδότησης είναι η εικόνα που έχει η Αγορά για τα στελέχη 

που ασκούν το management της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η αφοσίωσή τους 

στο στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι εμπειρίες που 

διαθέτουν, αλλά και η ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου που θα συντάξουν και θα 

παρουσιάσουν στην Τράπεζα. Τα στοιχεία αυτά -  αντίθετα με τα χρηματοοικονομικά 

μεγέθη και το ιστορικό επιτυχημένων προσπαθειών – οι νέες καινοτομικές επιχειρήσεις 

μπορούν να τα προετοιμάσουν σε ικανοποιητικό βαθμό και να τα αναδείξουν κατάλληλα 

στις επαφές τους με την Τράπεζα.  

 Τα άτομα που θα επιλεγούν για να στελεχώσουν τη διοικητική ομάδα θα πρέπει να 

είναι εγνωσμένης αξίας και αναγνωρίσιμοι από την Αγορά (φήμη). Σε καμιά περίπτωση 

δεν αποτελεί ορθή στρατηγική να εκτελεί από μόνος του ο ιδιοκτήτης χρέη ομάδας 

διοίκησης και τις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα να τις αναλαμβάνει αποκλειστικά ο 

υπεύθυνος του λογιστηρίου. Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ομάδα διοίκησης θα 

πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες, προκειμένου να διαχειριστούν 

την παραγωγική διαδικασία και να προχωρήσουν στις σχετικές επαφές με τις Τράπεζες. 

Μία διοικητική ομάδα με υψηλή εκπαίδευση, ικανότητα και προθυμία ανάληψης ρίσκου, 

είναι ικανή να ανταπεξέλθει σε αναμενόμενες καθώς και απρόβλεπτες αλλαγές στην 

Αγορά, στον ανταγωνισμό και στην τεχνολογία. Καινοτόμες ιδέες μπορείς να βρεις. Το 
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δύσκολο είναι να εντοπίσεις τα πρόσωπα εκείνα που θα μπορέσουν να μετουσιώσουν 

αυτές τις ιδέες σε επιτυχημένα και επικερδή αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, τα πρόσωπα που 

θα στελεχώσουν τη διοικητική ομάδα θα πρέπει να διαθέτουν: 

• Οργανωτική ικανότητα: οργάνωση των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να προσδίδεται μεγαλύτερη αξία στην επιχειρηματική οντότητα ως 

σύνολο, απ’ ότι το άθροισμα των αυτόνομων τμημάτων της. 

• Ικανότητα μάθησης & σχεδιασμού (αλλά και ανασχεδιασμού): ύπαρξη 

επιχειρηματικής κουλτούρας που να ενθαρρύνει τις αλλαγές, σε απάντηση των μεταβολών 

στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Βελτίωση επίσης, ενός παλιού επιτυχημένου 

σχεδίου ή προϊόντος και προσαρμογή του σε πιο σύγχρονη μορφή, ώστε να συνεχίσει να 

υπερισχύει στην Αγορά. 

• Ευελιξία: ικανότητα δημιουργίας σχεδίων που να μπορούν, εάν κριθεί σκόπιμο από 

τις εξελίξεις, να διαφοροποιηθούν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές των 

προτιμήσεων ή των αναγκών των καταναλωτών.    

Η ποιότητα της ομάδας διοίκησης είναι το πρώτο μήνυμα προς τους δυνητικούς 

χρηματοδότες, καθώς μία σοβαρή, αξιόπιστη και υψηλού μορφωτικού επιπέδου και 

επαγγελματικής εμπειρίας διοικητική ομάδα, θα αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα 

χρηματοδότησης της επιχείρησης. Βασικό στοιχείο επιτυχίας είναι η οικονομική και 

επιχειρηματική ικανότητα της ομάδας διοίκησης, η οποία ορίζεται ως «η ικανότητα να 

αναγνωρίζεται, να επεκτείνεται και να εκμεταλλεύεται, κάθε επιχειρηματική ευκαιρία που 

μπορεί να προκύψει», προκειμένου να δοθεί «μήνυμα» προς την Αγορά και τους 

υποψήφιους επενδυτές ότι η πρώτη έχει την ικανότητα να οδηγήσει το project σε εμπορική 

επιτυχία. Η ικανότητα αυτή θα διαπιστωθεί από τη διαδικασία πραγματοποίησης των 

παρακάτω ενεργειών:  

α) Επιλογή Προϊόντος & Αγοράς  

Απαιτείται η ανάπτυξη ενός προϊόντος με σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με 

τα ήδη υπάρχοντα, τουλάχιστον στα μάτια των καταναλωτών, που θα προσφέρει 

μοναδικές υπηρεσίες (και οφέλη) στον καταναλωτή, υψηλότερη ποιότητα με χαμηλό 

κόστος παραγωγής (το οποίο θα μεταφραστεί σε χαμηλή τιμή για τον καταναλωτή). Το 

προϊόν αυτό θα πρέπει να στοχεύει σε μία δυνητική αγορά που να μην είναι κορεσμένη 

από πολλά παρόμοια προϊόντα, σε κλάδο που δεν εμφανίζει σημαντικό ανταγωνισμό και η 

Αγορά-στόχος του προϊόντος θα πρέπει να είναι σχετικά μεγάλου μεγέθους, με προοπτικές 

περαιτέρω μεγέθυνσης, δελεάζοντας τελικά και τους υποψήφιους χρηματοδότες. 
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Παράλληλα, η ομάδα διοίκησης θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και προς την 

κατεύθυνση της κατοχύρωσης του προϊόντος, ώστε να πιστοποιήσει στον υποψήφιο 

χρηματοδότη ότι γίνεται σωστή και οργανωμένη δουλειά, παρέχοντάς του παράλληλα τη 

δυνατότητα να αναλογιστεί ότι θα επωφεληθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα από την 

κυριαρχία του προϊόντος στην Αγορά.  

Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία ενός προϊόντος έχει επίσης το χρονικό σημείου 

εισόδου του στην Αγορά. Το σωστό «timing» πηγάζει αφενός από τη σωστή προετοιμασία 

πριν την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής και αφετέρου από την ικανότητα του 

επιχειρηματία ή της ομάδας διοίκησης να λαμβάνει έγκαιρα τα μηνύματα που έρχονται 

από την Αγορά. 

β) Οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και εκτελείται η διαδικασία ανάπτυξης ενός 

νέου προϊόντος, προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό του αποτέλεσμα.  

Το πρώτο βήμα ενός επιτυχημένου εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός 

λεπτομερούς και ορθολογικού σχεδίου δραστηριοποίησης που θα εξασφαλίζει την 

πραγματοποίηση των απαραίτητων βημάτων, καθώς και τη διάθεση των αναγκαίων για τη 

διαδικασία πόρων.  

Το επόμενο βήμα για τη διοίκηση της επιχείρησης, πρέπει να είναι ο έλεγχος του 

σχεδίου, πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη του προϊόντος (προκαταρκτική εξέταση του σχεδίου, 

της Αγοράς των χρηματοοικονομικών στοιχείων κλπ.), ώστε να εξασφαλιστεί η 

απαιτούμενη πληροφόρηση για τα ζητήματα αυτά.   

 Η διοικητική ομάδα θα πρέπει επίσης: α) να φροντίζει ώστε να υπάρχει συνεχώς 

σύνδεση της επιχείρησης με την επιστημονική κοινότητα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις 

στην τεχνολογία και μεταφέροντας στην επιχείρηση ότι νεότερο υπάρχει εκτός αυτής και 

μπορεί να αποβεί χρήσιμο στην ίδια, β) να παρακολουθεί την κατεύθυνση προς την οποία 

κινούνται οι ανταγωνιστές, το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο και τις αλλαγές που 

σημειώνονται στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών, κατευθύνοντας την 

οργάνωση και τους στόχους της επιχείρησης προς εκείνο το είδος των δραστηριοτήτων 

που συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας και γ) να φροντίζει ώστε η 

διαδικασία Έρευνας & Ανάπτυξης να είναι πάντα εναρμονισμένη με τις τρέχουσες 

εξελίξεις σε θέματα που αφορούν σε υλικά, διαδικασίες συναρμολόγησης και κατασκευής 

κλπ. 
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 Η πιστή τήρηση των παραπάνω από μία επιχείρηση δε σημαίνει αυτομάτως ότι η 

τελευταία θα επιτύχει στα σχέδιά της. Είναι λογικό ότι κάθε εγχείρημα μπορεί να 

αποτύχει, ανεξαρτήτως του πόσο σκληρά θα έχει εργαστεί ο ιδιοκτήτης ή η ομάδα 

διοίκησης, αν υπάρχει τεχνολογικό πλεονέκτημα, σωστή προώθηση κλπ. Τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είναι αναγκαία για την επιτυχία, αλλά όχι πάντα ικανά. 

Η κάθε επιτυχημένη περίπτωση, έχει συνήθως μία όμοια αποτυχημένη, από την οποία 

διαφέρει σε ελάχιστα σημεία, δύσκολα αναγνωρίσιμα εκ των προτέρων. Γι’ αυτό, η 

εκτίμηση τέτοιων εγχειρημάτων, εξακολουθεί να ανάγεται για πολλούς στη σφαίρα της 

τέχνης, παρά της επιστήμης!    

γ) Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Καθοριστικό στοιχείο, τόσο για την επιτυχή έκβαση ενός σχεδίου, όσο και για τις 

πιθανότητες χρηματοδότησής του, είναι το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan), το 

οποίο θα υποβληθεί στον υποψήφιο χρηματοδότη.  

Η πρώτη κίνηση στην οποία προχωρούν όλες οι Τράπεζες, είναι η συζήτηση με τον 

επιχειρηματία ή τη διοικητική ομάδα, προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο σοβαρή είναι η 

πρόταση. Ένα πλήρες σχέδιο που θα καλύπτει κάθε πιθανή πλευρά του εγχειρήματος, θα 

καταδείξει στην Τράπεζα ότι η επιχείρηση είναι απόλυτα προετοιμασμένη και γνωρίζει 

πολύ καλά τι θέλει να κάνει και πώς να το πραγματοποιήσει.  

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτική και σωστή 

παρουσίαση της πρότασης, μέσα από ένα λογικό και πραγματοποιήσιμο μοντέλο, εμφανή, 

εμπεριστατωμένη και λεπτομερή ανάλυση των αναγκών της αγοράς και των δυνητικών 

καταναλωτών, παρουσίαση των τεχνικών στοιχείων της πρότασης, με τρόπο κατανοητό 

από τα στελέχη των Τραπεζών που δε διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και, τέλος, αναλυτική 

περιγραφή και δικαιολόγηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων της πρότασης, με 

προβλεπόμενες ταμειακές ροές, αναλυτικό προϋπολογισμό των απαιτούμενων δαπανών 

κλπ. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν περισσότερο θετικά τις καινοτομικές ΜΜΕ οι 

Τράπεζες θα προτιμούσαν, όταν οι πρώτες ζητούν χρηματοδότηση, να τις προσεγγίζουν 

περισσότερο προετοιμασμένες σε θέματα όπως ο οργανωτικός σχεδιασμός, η παρουσίαση 

του σχεδίου σε βάθος χρόνου (τουλάχιστον 5 ετών), συμπεριλαμβάνοντας τις πιθανές 

αλλαγές στην παραγωγικότητα, το κόστος κλπ. Επιζητείται επίσης ένα συμπαγές και 

πλήρως κοστολογημένο σχέδιο και όχι διάφορα εναλλακτικά σενάρια του ίδιου σχεδίου 

(ανάλογα με το τι θα ζητηθεί από το χρηματοδότη). Η πρόταση ακόμη θα πρέπει να είναι 

«προσγειωμένη» και προσεκτικά μελετημένη, δίχως υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις, χωρίς να 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ιωάννης Κ. Παππάς (MBA Executive) – Διπλωματική Εργασία 183

δίνει από την αρχή έμφαση στις προσωπικές εγγυήσεις που δύνανται να παρασχεθούν. Η 

πραγματοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, τέλος, προϋποθέτει «εξωτερική» εργασία 

από άτομα εκτός της επιχείρησης, ειδικευμένα σε ζητήματα Αγοράς, χρηματοοικονομικά 

μεγέθη κλπ., προκειμένου να δημιουργηθεί μία καλή και πειστική «εντύπωση» στην 

Τράπεζα, η οποία θα αποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τη διασφάλιση της χρηματοδότησής 

της. 

 

8.2.3.3. Οργάνωση της Επιχείρησης και Προώθηση του Προϊόντος 

 Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ενός προϊόντος ή μίας 

υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η προώθηση και η επιβίωση του προϊόντος στην Αγορά. Παρά το γεγονός 

ότι η επικρατούσα άποψη είναι ότι αυτοί οι παράγοντες δε λαμβάνονται υπόψη από τις 

Τράπεζες, αυτό δε φαίνεται να ισχύει τελικά. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

φροντίζουν ώστε να δημιουργούν και να προβάλλουν και τέτοιου είδους στοιχεία, όπως 

π.χ. η εξασφάλιση διασυνδέσεων με πελάτες και προμηθευτές, η συνεργασία τους με 

εταιρείες marketing κλπ. 

 

8.2.3.4. Δυνητικά Οφέλη και Δυνατότητα Επίβλεψης  

 Οι Τράπεζες για τη λήψη απόφασης χρηματοδότησης ενός καινοτομικού σχεδίου 

φαίνεται ότι λαμβάνουν υπόψη τους (έστω και με μικρότερη βαρύτητα σε σχέση με 

άλλους παράγοντες), τόσο τη διαφαινόμενη δυνητική ωφέλεια, όσο και τη δυνατότητα που 

τους παρέχεται από την επιχείρηση να επιβλέπουν την παραγωγική διαδικασία. Θα πρέπει 

συνεπώς η διοίκηση της επιχείρησης, αφενός να προβάλλει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

τις πιθανές ευκαιρίες που ενδεχομένως ανοίγονται για αυτό στην Αγορά και αφετέρου να 

επιτρέπει (έστω και σε ένα βαθμό) την επίβλεψη του project. 

 Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στις καινοτομικές ΜΜΕ, ότι οι Τράπεζες 

αποστρέφονται τον κίνδυνο και κάθε είδους αβεβαιότητα, σε πολύ μεγάλο μάλιστα βαθμό 

και συνεπώς θα επιθυμούσαν να μπορούν να ελέγχουν μια διαδικασία που πρόκειται να 

χρηματοδοτήσουν. Βέβαια, οι ενστάσεις στο θέμα αυτό είναι πολλές από την πλευρά των 

επιχειρήσεων και ως ένα σημείο λογικές (έλλειψη εμπιστοσύνης, φόβοι ευκαιριακής 

συμπεριφοράς από την Τράπεζα, παρεμβάσεις στην παραγωγική διαδικασία κλπ.). Οι 

επιχειρήσεις όμως θα πρέπει να αντιληφθούν, ότι όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της 
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μακράς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ Τραπεζών και επιχειρήσεων 

καθώς και της σύναψης ξεκάθαρων μεταξύ τους συμφωνιών.-  

 

8.3. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 Ολοκληρώνοντας την παρούσα διπλωματική εργασία, θα ήταν σκόπιμο να 

αναφερθούμε και σε σημεία που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.  

 Ένα σημείο που θα  ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να διερευνηθεί, είναι ο βαθμός 

επιτυχίας των projects που χρηματοδοτήθηκαν τελικά από μία Τράπεζα και η σύγκρισή 

τους με την πορεία αυτών που απορρίφθηκαν αλλά συνέχισαν να αναπτύσσονται, είτε 

αντλώντας εσωτερικούς πόρους, είτε προσφεύγοντας σε άλλη πηγή χρηματοδότησης. 

Αυτό θα αναδείκνυε σε μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά που οδηγούν τελικά στην 

επιτυχία, στα πλαίσια της Ελληνικής επιχειρηματικότητας.  

 Επίσης, ενδιαφέρον θα είχε η σε βάθος διερεύνηση της ποιότητας της καινοτομικής 

προσπάθειας. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε ενδελεχώς η στάση 

των Τραπεζών απέναντι στις καινοτομικές επιχειρήσεις. Θα άξιζε ενδεχομένως να 

διερευνηθεί και η νοοτροπία των Ελληνικών καινοτομικών ΜΜΕ, αναφορικά με τον 

τρόπο με τον οποίο οι τελευταίες αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη καινοτομίας. Έτσι θα 

ήταν δυνατό αφενός να εξετάσουμε αποκλίσεις ή συγκλίσεις με τις Τράπεζες, 

ερμηνεύοντας καλύτερα την αντιμετώπιση των νέων καινοτομικών ΜΜΕ από τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα και αφετέρου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύγκριση 

των Ελληνικών, με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το τελευταίο θα μπορούσε 

να ρίξει φως σε μία ακόμη πτυχή της ύπαρξης διευρυμένου χάσματος στη χρηματοδότηση 

της καινοτομικής διαδικασίας στη χώρα μας.  

 Η περίπτωση της καινοτομικής δραστηριότητας επίσης, περιορίστηκε μόνο στην 

πλευρά των επιχειρήσεων. Δε διερευνήθηκε η δυνατότητα και η αναγκαιότητα ανάπτυξης 

καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και από την πλευρά των Τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Θα πρέπει σίγουρα να μελετηθεί η πρόοδος των Ελληνικών Τραπεζών στο θέμα αυτό, το 

οποίο ασκεί μεγάλη επίδραση στη διεύρυνση ή στον περιορισμό του χάσματος 

χρηματοδότησης, αναφορικά με την καινοτομική δραστηριότητα. 

 Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο προς διερεύνηση, αφορά τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες χρηματοδοτήθηκε ή κυρίως, απορρίφθηκε ένα καινοτομικό σχέδιο. Πιο 

συγκεκριμένα, αρκετές από τις προτάσεις των επιχειρήσεων που απορρίφθηκαν, 
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αφορούσαν στην αρχική περίοδο της λειτουργίας τους, γεγονός που σημαίνει ότι είχαν να 

αντιμετωπίσουν ένα διαφορετικό Τραπεζικό περιβάλλον. Η διερεύνηση της χρονικής 

στιγμής της απόρριψης ή αποδοχής μιας πρότασης, σε συνδυασμό και με άλλα 

χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες που ίσχυαν εκείνη την περίοδο, θα μπορούσαν να μας 

οδηγήσουν ενδεχομένως σε πολύ ενδιαφέρουσες συσχετίσεις.  

 Επίσης, οι Τράπεζες κινούνται μεταξύ δύο άκρων στη δανειοδότηση τέτοιου είδους 

επιχειρήσεων. Της πολύ υψηλής και της πολύ χαμηλής δαπάνης. Εάν τα απαιτούμενα 

κεφάλαια είναι ιδιαίτερα υψηλά, τότε αποφεύγουν να παράσχουν χρηματοδότηση. Το ίδιο 

συμβαίνει και για ποσά που είναι πολύ χαμηλά και κατά τη γνώμη των Τραπεζών, δεν 

καλύπτουν ούτε καν το κόστος της διαδικασίας αξιολόγησης ή το ρίσκο που θα 

αναλάβουν. Θα ήταν συνεπώς ιδιαίτερα χρήσιμο και διαφωτιστικό, να γνωρίζουμε αν 

υπάρχουν και τι μεγέθους είναι αυτά τα ποσά για τις Ελληνικές Τράπεζες, ώστε να τα 

συγκρίνουμε με τα κεφάλαια που οι νέες καινοτομικές ΜΜΕ επιθυμούν να δανειστούν και 

να εντοπίσουμε τυχόν απορρίψεις προτάσεων, για τέτοιου είδους λόγους.  

 Θα ήταν ακόμη σημαντικό να εξεταστεί η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε 

συγκεκριμένους κλάδους ξεχωριστά, όπως επίσης και εάν υπάρχει διαφοροποίηση στη 

στάση των Τραπεζών, ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους. 

 Ενδιαφέρον τέλος θα είχε και η προσέγγιση των Ξένων Τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, στο θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε σε σύγκριση της πολιτικής που ακολουθούν σε τέτοια θέματα, με τις 

αντίστοιχες Ελληνικές.  
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Στο τέλος αυτής της Διπλωματικής Εργασίας και έχοντας τη διάθεση να  

διατυπώσουμε μία «εναλλακτική» (και σαφώς περισσότερο «ανατρεπτική») άποψη για την 

καινοτομία, παραθέτουμε μερικές επισημάνσεις του Peter Drucker182 γι’ αυτήν. Ο ίδιος 

μάλιστα, αποκαλούσε την καινοτομία: «δημιουργική καταστροφή».   

«Η καινοτομία δεν είναι τεχνικός όρος. Είναι οικονομικός και κοινωνικός όρος. 

Κριτήριο και πεδίο εφαρμογής της δεν πρέπει να είναι η επιστήμη και η τεχνολογία, αλλά η 

αλλαγή του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η αλλαγή της νοοτροπίας και της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων, ως ατόμων, καταναλωτών, παραγωγών, πολιτών. Η 

καινοτομία πρέπει παράγει νέο πλούτο και νέα προοπτική για δράση, παρά για νέα γνώση. 

Το μέτρο μιας καινοτομίας είναι η επίδρασή της στο οικονομικό περιβάλλον. Επομένως αυτή 

θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μία καινοτομία 

επικεντρωμένη αποκλειστικά στο προϊόν, δεν είναι παρά μόνο ένα θαύμα της τεχνολογίας, με 

απογοητευτικές όμως χρηματοοικονομικές και κοινωνικές ανταμοιβές».        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 «γκουρού» του management, που σφράγισε για περισσότερο από μισό αιώνα  με την παρουσία του, την 
παγκόσμια επιχειρηματική ζωή (1909 – 2005)) 
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