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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Abstract) 

 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε πξνζπάζεηα εληνπηζκνύ, θαηαγξαθήο θαη 

αλάιπζεο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηλνηνκηώλ, εζηηάδνληαο ζηελ Ειιάδα, αιιά θαη 

ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηό 

ηνλ θιάδν. Δελ ζα επηδηώμνπκε λα πξνηείλνπκε ιύζε κέζω ρξήζεο καζεκαηηθώλ 

κνληέιωλ, νύηε λα ππνζηεξίμνπκε ηηο ηξάπεδεο ζαλ ηε κνλαδηθή πεγή ρξεκαηνδόηεζεο 

ηωλ θαηλνηνκηώλ. Θα πεξηγξαθεί ε επηθξαηνύζα θαηάζηαζε θαη ζην ηέινο ζα γίλνπλ 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω δηεύξπλζε θαη εμάπιωζε ηωλ θαηλνηνκηώλ ζηε ρώξα καο. 

Επηρεηξώληαο κηα ζύληνκε πξνζέγγηζε γηα ηνλ όξν ηεο θαηλνηνκίαο ζα κπνξνύζε λα πεη 

θαλείο όηη, θαηλνηνκία είλαη ε ελζωκάηωζε, ν ζπλδπαζκόο, ε ζύλζεζε θαη ε ρξήζε ηεο 

λέαο γλώζεο θαη ηερλνινγίαο ζε πξνϊόληα, ππεξεζίεο θαη, παξαγωγηθέο ή δηαρεηξηζηηθέο 

(administrative) δηαδηθαζίεο. Η θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε λέν, νπνηαδήπνηε 

ηνκή ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηα πξνϊόληα ή ηηο ππεξεζίεο ελόο νηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ. Η 

έλλνηα λέν γηα θάζε νξγαληζκό είλαη δηαθνξεηηθή θαη αλαθέξεηαη ζε νηηδήπνηε θαηλνύξην 

γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκό, άζρεηα αλ έρεη ήδε αλαπηπρζεί από άιινπο. νιόθιεξε ηελ 

θνηλωλία. Γηα ην ιόγν απηό γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

θαηλνηνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηόζν γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα όζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

αιιά θαη γηα νιόθιεξε ηελ θνηλωλία. Σπγθεληξωηηθά ηα ζεκαληηθόηεξα εξωηήκαηα πνπ 

ζα απαληεζνύλ ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη : 

- Τη αθξηβώο είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία; 

- Τη ιεηηνπξγίεο εμππεξεηεί; 

- Σε ηη ωθειεί ε αλάπηπμε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηλνηνκηώλ; 

-  Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηλνηνκηώλ θαη πώο 

κπνξνύλ λα βειηηωζνύλ; 



 
 

- Πωο κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληώληαη ζηελ πνξεία ηεο 

αλάπηπμεο ηωλ θαηλνηνκηώλ; 
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                                    1.1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

ήκεξα, βξηζθφκαζηε κέζα ζε κηα κεγάιε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πνπ 

θεληξνζεηείηαη γχξσ απφ κηα μαθληθή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηεο αγνξάο γηα πνιιά 

δνκεκέλα πηζησηηθά πξντφληα, πνπ αλέηξεςαλ γξήγνξα ηηο κέρξη ηψξα αγνξέο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηξαπεδψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε 

αλαθνξηθά κε ηα αίηηα θαη ηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηεο πξνθχπηεη φηη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή απειεπζέξσζε θαη απνξξχζκηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία απνηεινχλ, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πξνεγνχκελσλ 

αληίζηνηρσλ θξίζεσλ, θνηλφ πξνάγγειν. 

ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, είλαη επθαηξία λα εμεηάζνπκε ηελ ππφζεζε 

αλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ 

επλννχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε. Βέβαηα, ζηελ παξνχζα θάζε ηεο θξίζεο, 

είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. ίγνπξα, φκσο, επεηδή ε θξίζηκε 

αλάγθε γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία είλαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, 

απαηηείηαη πξνζεθηηθή επηινγή, θηλψληαο ηηο αγνξέο πξνο ην φξακα ηεο ηέιεηαο αγνξάο. 

Ζ επηινγή έρεη ζρέζε κε ην είδνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ είλαη έκθπηνη ζε απηά. Σέινο, πξέπεη λα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη νη αηέιεηεο ησλ 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ 

θαη κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα πεξηνξίζνπλ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο.  

 

1.2 ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ – ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  

 

Ο φξνο θαηλνηνκία είλαη θάπσο αζαθήο θαη δηθνξνχκελνο, θαζψο έρεη λα θάλεη 

θαη κε ηε θαζεαπηή δηαδηθαζία αιιά θαη κε ην απνηέιεζκά ηεο. Γελ κπνξεί λα απνδνζεί 
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ζε ηπραίνπο παξάγνληεο, θαζψο θηλείηαη πάλσ ζηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ζπλήζσο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ν ζσξεπηηθφο ηεο ραξαθηήξαο θαη ην γεγνλφο φηη κεηαβάιιεηαη θαη 

απηή κέζα ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλήθεη (Christensen 1992, 

ζει.84). Πξφθεηηαη γηα ηε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία ή 

αθφκα θαη ζε ιεηηνπξγηθή κέζνδν παξαγσγήο ή δηαλνκήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν φξνο 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έκθαζε δίλεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο φηαλ κε ηε ιέμε θαηλνηνκία ππνδειψλεηαη θάπνην λέν, βειηησκέλν πξντφλ 

ή ππεξεζία, πνπ δηαρέεηαη επηηπρψο ζηελ αγνξά. 

Κάλνληαο κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ, είλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε ζπλάξηεζε κε απηή ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο απνηειέζαλ αληηθείκελν 

έξεπλαο θαη κειέηεο γηα πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο φπσο ν Marx θαη ν Schumpeter. Ο 

ηειεπηαίνο κάιηζηα αληηηάρζεθε ζηε επηθξαηνχζα κέρξη ηφηε Νέν-θιαζζηθή ζεσξία, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή ζαλ ελδνγελή κεηαβιεηή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, δηαρψξηζε ηηο έλλνηεο εθεχξεζε θαη θαηλνηνκία. 

αλ εθεχξεζε φξηζε ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο πνπ ζπρλά ζπλδπάδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ πξντφληνο. Αληίζεηα, ε θαηλνηνκία, θαη‟ απηφλ, είλαη νπζηαζηηθά 

ε γλψζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηηο φπνηεο πηζαλέο 

αλαθαιχςεηο, ίζσο ηε κίκεζε θαη ηέινο ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή λέσλ ή 

βειηησκέλσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη φρη κφλν ή θαη νξγαλνζηαθψλ 

δνκψλ. 

Δζηηάδνληαο, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηήο ηα 

ηειεπηαία ηξηάληα ζρεδφλ ρξφληα είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζε 

ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη πξσηνπνξηαθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία ή δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
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θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ο φξνο θαηλνηνκία εκπεξηέρεη ηνλ φξν 

εθεχξεζε θαζψο απηή απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Χο επί ην πιείζηνλ, ε εθεχξεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ κε ζηφρν 

ηελ εμεχξεζε λέσλ πξντφλησλ ή κεζφδσλ ζρεηηθά θζελφηεξσλ απφ άπνςε θφζηνπο θαη 

φζν πην απνηειεζκαηηθψλ γίλεηαη απφ άπνςε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Ζ εηδνπνηφο 

δηαθνξά ηεο απφ ηελ θαηλνηνκία είλαη φηη ε εθεχξεζε απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα 

(επηζηεκνληθή ή ηερλνινγηθή), ελψ ε θαηλνηνκία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

παξνρή επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία, ζε θάζε κνξθή ηεο, ζα κπνξνχζε λα 

παξνκνηαζηεί κε κηα ζπλάξηεζε πνηθηιίαο κεγεζψλ, φπσο : ε απφδνζε, ν θίλδπλνο, ε 

ξεπζηφηεηα, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην κέγεζνο, ε ηηκνιφγεζε θαη ην θνκκάηη ηεο αγνξάο 

ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 

Παιαηφηεξα, ε θαηλνηνκία ήηαλ πξνλφκην ιίγσλ, θπξίσο απηψλ πνπ 

θαηνηθνχζαλ θνληά ζε επηζηεκνληθέο ή ηερλνινγηθέο λεζίδεο ζηηο ρψξεο πνπ 

απαξηίδνπλ ζήκεξα ην G8. Ζ πιεξνθνξία ήηαλ δπζεχξεηε θαη πνιιέο θνξέο ήηαλ 

πξντφλ θαηάρξεζεο απφ απηνχο πνπ είραλ ην πιενλέθηεκα λα ηελ έρνπλ. Δπηπιένλ, ε 

αθαδεκατθή έξεπλα δηνρεηεπφηαλ ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απνδεθηψλ εθ ησλ 

νπνίσλ κφλν νη νηθνλνκηθά, θαη φρη κφλν, ηζρπξνί είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ηε 

κεηαηξέςνπλ ζε θάπνην επηηπρεκέλν πξντφλ. 

Αξγφηεξα, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κε ζεκαληηθφηεξε ηελ ηαρχηαηε δηάδνζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ κεηέηξεςαλ ηνλ πιαλήηε καο ζε έλα παγθφζκην δηαδηθηπαθφ ρσξηφ 

θαζψο πξνζθέξεηαη ηεξάζηηνο φγθνο πιεξνθνξηψλ κε ηαρχηαηε κεηάδνζε ζε θάζε 

ζεκείν ηεο γεο θαη θπζηθά ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζε φιν ην κήθνο θαη ην πιάηνο 

ηεο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί, θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θπζηθήο 
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κεηαθίλεζεο κε αλαξίζκεηεο πηήζεηο λα πξνζθέξνληαη γηα αληίζηνηρνπο πξννξηζκνχο 

πξνθεηκέλνπ θάζε επηρείξεζε λα δηεθπεξαηψζεη ην έξγν θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 

1.3 ΟΡΗΜΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζεσξεηηθή νηθνλνκηθή 

πξνζέγγηζε, δείρλεη φηη ππάξρεη έλα επξχ θάζκα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, 

πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ θαη κηα πνηθηιία 

δηαδηθαζηψλ, πνπ νη νξγαληζκνί απηνί πηνζεηνχλ. 

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηλνηνκία είλαη ε θαηλνηνκηθή εθείλε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηάρπζεο ησλ λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, 

νξγαληζκψλ θαη ηερληθψλ, πνπ απαηηνχληαη (ηέηνηα είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο, νη λέεο 

αγνξέο, θηι.) Ζ αλάιπζε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία, πξνζπαζεί λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη κεξηθέο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, λα πεξηγξάςεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο παξαηεξνχκε κηα ζπλερψο απμαλφκελε πνηθηινκνξθία ησλ δηαδηθαζηψλ 

απηψλ θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγνληαη θαη ην ηεξάζηην πεδίν έξεπλαο 

ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ζα κπνξνχζακε λα δνχκε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηλνηνκία ζηα εμήο πεδία: 

i) ζηε κειέηε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

ii) ζηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, 

iii) ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θίλδπλσλ θαη 

iv) ζηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. 
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Γεληθά ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπηζηήκε, ε ηζηνξία έρεη δείμεη φηη νη 

θαηλνηνκίεο απνηεινχλ, εηδηθά ζήκεξα, έλα θξίζηκν πεδίν έξεπλαο ζην νηθνλνκηθφ 

ηνπίν. Οη αγνξέο ρξήκαηνο θαη νη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί παξάγνπλ έλα πιήζνο λέσλ 

πξντφλησλ, πξντφληα φκσο πνπ εζσθιείνπλ θίλδπλν. Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Καηλνηνκία είλαη κηα ηξέρνπζα δηαδηθαζία φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο αληαπνθξηλφκελα ζην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ηξέρνπζα απηή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 

δηάθνξεο πεξηφδνπο κεηαβιεηφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο, αχμεζεο θαη κείσζεο. ίγνπξα 

φκσο, ν ηειηθφο ζθνπφο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

 

1.4 ΘΔΩΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΩΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΩΝ 

 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία δίλεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

αζθάιεηαο πνπ ππάξρνπλ ή γηα φζνπο δελ ππάξρνπλ (πεξίπησζε εκηηεινχο αγνξάο) 

αιιά δελ ππάξρνπλ ηδέεο γηα πηζαλνχο λένπο ηχπνπο αζθάιεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ. 

Μία ηέηνηα πξνζπάζεηα έθαλαλ νη Modigliani-Miller δίλνληαο ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηε λνκνζεζία θαη ηνπο θφξνπο φζνλ αθνξά ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ ηχπνπ 

αζθάιεηαο πνπ επηιέμεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηηο επελδχζεηο ηνπ. χκθσλα κε ηελ ελ 

ιφγσ ζεσξία θαηαξρήλ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα έρεη θαζαξφ ελεξγεηηθφ θαη 

επηπιένλ, παξφιν πνπ νη ηηκέο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ ζα πνηθίινπλ ζα πξέπεη ελ ηέιεη 

λα πξνζηίζεληαη ζηελ ίδηα αμία. 

Αληίζεηα, κέζσ ηνπ γλσζηνχ κνληέινπ Capital Asset Pricing Model, πνπ 

αλέπηπμε πξψηνο ν Markowitz, πξνηείλεηαη έλα εληειψο δηαθνξνπνηεκέλν 

ραξηνθπιάθην ζπλδπάδνληαο επελδχζεηο αγνξάο θαη άιιεο κε ειάρηζην έσο θαζφινπ  
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θίλδπλν. Οη επελδπηέο κπνξνχλ κέζσ ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη 

επνκέλσο ηεο δηαζπνξάο θηλδχλνπ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ απνδνηηθφηεηα θάπνησλ 

κεηνρψλ ή νκνιφγσλ θαη λα απμήζνπλ ην θιάζκα απνδφζεσλ αγνξάο πξνο απνδφζεηο 

κεηνρψλ ρακεινχ θηλδχλνπ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Παξφια απηά, ν Richard Roll είρε 

έληνλεο ελζηάζεηο γηα ην παξαπάλσ κνληέιν ππνγξακκίδνληαο φηη νη επελδπηέο δελ 

κπνξνχλ λα επελδχνπλ ζε φιν ην εχξνο ηεο αγνξάο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα ππάξμεη 

κεγάιε δήηεζε γηα κεηνρέο θαη νκφινγα πνπ απνηεινχλ ην θαηψθιη λέσλ επελδπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (δεκηνπξγψληαο ηελ πξννπηηθή γηα ηνπο επελδπηέο λα επελδχζνπλ ζε 

νιφθιεξε ηελ αγνξά) θαη ζαθψο κηθξφηεξε γηα «παθέηα» κεηνρψλ πνπ απιά άιιαμαλ 

φλνκα ή θάπνην άιιν εμσηεξηθφ ηνπο ζηνηρείν αιιά νπζηαζηηθά πεξηγξάθνπλ ήδε 

πξνυπάξρνληα πξντφληα κε ζπγθεθξηκέλν ξίζθν (ξίζθα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηα 

ραξηνθπιάθηα πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη επελδπηέο) .  

Μηα άιιε πξνζέγγηζε είλαη απηή ησλ Arrow-Debreu, νη νπνίνη θάλνπλ ιφγν γηα 

κε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηεξηδφκελνη ζηελ ππφζεζε φηη νη 

επελδπηέο κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ κεηνρέο ή νκφινγα πνπ έρνπλ θάπνηεο απνδφζεηο αλ 

θαη κφλν αλ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή αιιηψο έθθξαζε ηνπ θφζκνπ. Οη 

επελδπηέο έρνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ραξηνθπιάθηα κε ηηο 

επηζπκεηέο γη‟ απηνχο απνδφζεηο ζπλδπάδνληαο κεηνρέο ή νκφινγα θαη ξεπζηά 

δηαζέζηκα. Ζ ζεκειηψδεο ζεσξία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνλίδεη φηη ε ηηκή 

θαηάξηηζεο ελφο ηέηνηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηζνχηαη κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ηνπ 

ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ κεδεληθνχ θηλδχλνπ. 
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1.5 ΓΗΑΣΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ  

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ ΚΑΗ ΣΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΝ 

 

   Αλ ν νηθνλνκηθφο θφζκνο ήηαλ "άξηζηνο" ρσξίο αζπκκεηξίεο πιεξνθνξηψλ, 

θίλδπλνπο, θηι. θαη αλ νη αγνξέο ήηαλ πιήξεηο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο δε 

ζα σθεινχζαλ ζε ηίπνηα θαη ζα ήηαλ απιά νπδέηεξεο αιιαγέο. Οη δηάθνξεο απηέο 

αηέιεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο είλαη απηέο πνπ ππνθηλνχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη 

ππνθηλνχλ ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο λα αλαθαιχςνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

απνηειεζκαηηθέο θαηλνηνκηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή 

ηνπο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Έλα βαζηθφ εξψηεκα είλαη πψο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηλνηνκίεο είλαη βέιηηζηεο απαληήζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα, πνηέο ιεηηνπξγηθέο 

δηαδηθαζίεο απαηηνχλ θαηλνηφκεο ηδέεο; Πεξηιεπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε ηα εμήο: 

 1. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία δεκηνπξγείηαη γηα λα νινθιεξώζεη εγγελώο 

ειιηπείο αγνξέο. ε κηα ειιηπή αγνξά νη ζπλαιιαζζφκελνη δε κπνξνχλ λα θηλήζνπλ 

θεθάιαηα ειεπζέξα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν ή λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θίλδπλν. 

 

 2. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία δεκηνπξγείηαη γηα λα εμεηάζεη ηα θαηλόκελα 

αζπκκεηξίαο ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ ζπρλά παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά. 

  

3. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία δεκηνπξγείηαη, έηζη ώζηε ηα ζπκβαιιόκελα 

κέξε λα ειαρηζηνπνηνύλ ηηο ζπλαιιαγέο, ηελ έξεπλα θαη ηα θόζηε ηνπ marketing. 

Οη δαπάλεο ζπλαιιαγήο απνηεινχλ έλα θξίζηκν θνκκάηη γηα ηνπο νξγαληζκνχο. Πνιιέο 

απφ ηηο θαηλνηνκηθέο δηαδηθαζίεο ζηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο κέζσ ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, έρνπλ ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ δαπαλψλ. Σέηνηα 



9 
 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ATM, νη πηζησηηθέο θάξηεο, ην e-commerce, θ.α., πνπ 

έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ, φζν ην δπλαηφ, κεγαιχηεξε κείσζε ζηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπλαιιαγέο. 

  

4.  Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία είλαη κηα απάληεζε ζηε θνξνινγία. Αλ 

ζθεθηνχκε ηνπο θφξνπο σο κηα βαζηθή αηέιεηα ηεο αγνξάο, ηφηε ε έξεπλα γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο επηζηξνθήο θφξσλ απαηηεί πνιιέο θαηλνηνκηθέο ηδέεο, ελψ νη 

αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο λφκνπο απαηηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξεο. 

  

5. Απμαλόκελε παγθνζκηνπνίεζε, ν θίλδπλνο πνπ απαηηεί θαηλνηνκία. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε θαζψο θαη ε απμαλφκελε νηθνλνκηθή αζηάζεηα είλαη νδεγνί ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηλνηνκίαο. Με ηελ απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε θαη ην κεγάιν 

φγθν ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, νη επελδπηέο θαη νη θπβεξλήζεηο είλαη 

εθηεζεηκέλεο ζε λένπο θίλδπλνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παγθνζκηνπνίεζε δίλεη ηελ 

επθαηξία ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. 

  

6. Σα ηερλνινγηθά ζνθ απαηηνύλ θαηλνηνκίεο. Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία 

πξνζθέξνπλ κηα ψζεζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαηλνηνκίεο ή λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη νη βειηηψζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ Internet 

έρνπλ δηεπθνιχλεη δηάθνξεο θαηλνηνκίεο, φρη φκσο φιεο επηηπρψο. Πνιιέο λέεο κνξθέο 

παξαγψγσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, επεηδή ηα νηθνλνκνχληα άηνκα κπφξεζαλ λα έρνπλ 

θάπνηα εκπηζηνζχλε ζηηο κεζφδνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ λέσλ απνδφζεσλ. Γηάθνξεο 

κνξθέο θαηλνηνκηψλ, φπσο ηα λέα ζπζηήκαηα θαη ηα κνληέια δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη 

λέεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ζαθψο δηεπθφιπλαλ ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο. 
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1.6  ΟΦΔΛΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΖ  

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Καζεκεξηλά, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα γίλεηαη αληηιεπηφ, ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή 

φζν θαη ζηελ πξνζσπηθή καο δσή θαηλνηνκνχκε. Πνηνη άξαγε είλαη νη ιφγνη πνπ καο 

νδεγνχλ ζε κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά; ε ηη εμππεξεηεί ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

επαγγεικαηηθφ ή θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδφ; Μηα πξψηε πξνζπάζεηα γηα λα 

απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα έγηλε απφ ηνλ Keynes (1936), ν νπνίνο πίζηεπε 

φηη ε θαηλνηνκία βξίζθεηαη ζε επζεία θαη άκεζε ζρέζε κε ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα κε 

κέλεη αδξαλέο θαη λα δηαθαηέρεηαη απφ ελεξγεηηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη : 

„„Οη επηρεηξήζεηο θνξντδεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, αλ ιέλε φηη παξαθηλνχληαη απφ κφλν απφ 

ηηο πηζαλέο πξννπηηθέο κηαο ελέξγεηαο. Αλ ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο εθιείςεη θαη 

ηαπηφρξνλα ραζεί ην πλεχκα αηζηνδνμίαο, ηφηε ζα εμαξηφκαζηε απνθιεηζηηθά απφ κηα 

ζεηξά καζεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ, πξάγκα πνπ ζα ζεκαίλεη ηνλ ζάλαην ησλ 

επηρεηξήζεσλ.‟‟ 

 

I. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΟΦΔΛΖ 

 

Η θαηλνηνκία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ αληαγωληζκό. Ο βαζκφο αληαγσληζκνχ είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα (Geroski 1995) θαη γη‟ 

απηφ ην ιφγν θάζε δεκηνπξγφο κηα θαηλνηνκίαο δελ πξέπεη λα επαλαπαχεηαη ζε απηή 

αιιά λα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαδήηεζεο γηα λέεο. Έηζη, κε κέλνληαο 

ζηάζηκνο φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη, 

δελ ζα «ράλεη» ην πιενλέθηεκα πνπ ηνπ παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε θαηλνηνκία. ηα 

παξαθάησ ιφγηα απνδίδεηαη κε κεγάιε γιαθπξφηεηα ε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο : „„Γηα  
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λα θαηαθέξεηο λα δηαηεξεζείο ζε κηα ζέζε ζα πξέπεη λα ηξέμεηο πνιχ, γηα λα 

κεηαθηλεζείο δηαλχνληαο θάπνηα απφζηαζε ζα πξέπεη λα ηξέμεηο αθφκα πεξηζζφηεξν.‟‟ 

Σάδε έθε ε Βαζίιηζζα πξνο ηνπο ππεθφνπο ηεο (Red Queen, Through the Looking 

Glass, Denton 1999).  

Ο αληαγσληζκφο θαη ην πξντφλ απηνχ, ην ίδην φθεινο, θαζνξίδνπλ ηελ θαηλνηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ηα παξνκνηάζεη κε ην θαξφην θαη ην καζηίγην 

αληίζηνηρα. Σν θαξφην είλαη ν ζηφρνο, ην ζηνηρείν πνπ δειεάδεη ελψ ην καζηίγην 

απνηειεί ην ζηνηρείν πνπ σζεί, πνπ ηξαβάεη θάπνηνλ πξνο ηελ αλαδήηεζε θαηλνηνκίαο. 

Δπνκέλσο φζνο κεγαιχηεξνο ν αληαγσληζκφο θαη ν βαζκφο ηδηνπνίεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ, ηφζν πεξηζζφηεξν επηθεληξψλεηαη θαη ζηελ αλαδήηεζε θαηλνηνκίαο ζηελ 

ελ ιφγσ αγνξά ε εθάζηνηε επηρείξεζε (θαη αληηζηξφθσο). ε απηφ ην ζεκείν είλαη 

θξφληκν λα δηεπθξηληζηεί φηη, ε ηερλνινγία δελ είλαη ειεχζεξε θαη δηαζέζηκε ζε φινπο. 

Αληίζεηα, εθφζνλ εμεηάδεηαη ε θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 

ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο ηδηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη επνκέλσο ε πεξηνξηζκέλε 

δηάζεζε θαη δηαθίλεζε ηεο. Ο Marx ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ έθαλαλ ιφγν γηα 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ζαλ ηε βέιηηζηε θαη πην απνδνηηθή νξγαλσζηαθή δνκή ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο (παξαγσγήο θαη ηηκήο), λα 

απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα θαη ηειηθά λα κεγαιψζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο 

επηρείξεζεο. Αξγφηεξα, ν Schumpeter έξρεηαη λα ηνλίζεη φηη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ είλαη δχζθνιν ε νηθνλνκία λα ιεηηνπξγεί ππφ πιήξε ηζνξξνπία. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη επηρεηξήζεηο ζθνπεχνπλ λα απνθνκίζνπλ πςειά θέξδε κέζσ ησλ 

θαηλνηνκηψλ, πξάγκα ζαθψο δπζρεξέζηεξν ζε πεξίπησζε πιήξνπο ηζνξξνπίαο ηεο 

νηθνλνκίαο. πλερίδνληαο ηηο κειέηεο ησλ δχν παξαπάλσ, ν Dosi (1991) ζπκπεξαίλεη 

φηη νη επηρεηξήζεηο, ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ, ζα αλαιακβάλνπλ θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο εθφζνλ απηέο ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθέο απνδφζεηο ή αλ ε κε εκπινθή 

ηνπο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα ζεκαίλεη θαη απψιεηα νηθνλνκηθψλ νθειψλ.  
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ε πεξίπησζε άθξσο επηηπρεκέλεο θαηλνηνκίαο, ε επηρείξεζε απνιακβάλεη πςειά 

θέξδε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ην πξντφλ ζα παξνπζηάδεη κεγάιε δήηεζε. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη απφ ην εμεηαδφκελν πεξηβάιινλ απνπζηάδεη ε ηερλνινγηθή αιιαγή θαη 

νη πεξηνξηζκνί, άξα ην πξντφλ δελ επηδέρεηαη επηπιένλ δηαθνξνπνηήζεηο, ε κφλε νδφο 

γηα αληαγσληζκφ είλαη απηή ηεο ηηκήο. Βέβαηα, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη έηζη ζα 

ππάξμεη έλα ζεκείν απφ ην νπνίν θαη πέξα ζα κεηψλνληαη ηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο ζα κεηψλεηαη θαη ε ηηκή ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ. πλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη 

ε θαηλνηνκία θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη βειηίσζε θεξδψλ θαη κεξηδίνπ αγνξάο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ δχν ελαιιαθηηθέο 

ππάξρνπλ:  

1. ε κείωζε ηνπ θόζηνπο   

2. ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνϊόληνο ή ε παξαγωγή ελόο θαηλνύξηνπ 

Κχξην γλψξηζκα θαη ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ε ηδηαίηεξα θαιή πνηφηεηα ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, απμάλνληαο έηζη ην επίπεδν παξαγσγήο θαη έρνληαο ηα 

πξνιεγφκελα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε θέξδε θαη κεξίδην αγνξάο (Dosi 1991). 

Μηιψληαο γηα θεξδνθνξία δελ ελλννχκε κφλν απηή θαζεαπηή ζαλ ρξεκαηηθφ κέγεζνο, 

αιιά θαη άιιεο κνξθέο ηεο. Σέηνηεο είλαη: ε δεκηνπξγία λέσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ε 

θπξηαξρία ζηελ αγνξά αθφκα θαη πηζαλή δεκηνπξγία κνλνπσιηαθήο δχλακεο.   

Κάλνληαο έλα κηθξφ αληίινγν, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη θαηλνηνκίεο δελ 

θαηαιήγνπλ πάληα ζε λέα πξντφληα. Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη νη ζπρλέο θαη «κηθξέο» 

πξνζπάζεηεο βειηίσζεο πνπ γίλεηαη ζηα πξντφληα, γλσζηέο θαη σο βειηησηηθέο 

θαηλνηνκίεο. Απηέο έρνπλ θαη επηπιένλ νθέιε θαζψο κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη κείσζε 

πξψησλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ή πιεξέζηεξε θάιπςε 

πειαηψλ. Μπνξνχλ, ινηπφλ, λα απνδεηρζνχλ εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα ηνπο επελδπηέο θαη 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο (Rosenberg-Steinmueller, 1988). 
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Η καινοηομία ζσμβάλλει ζηη διαηήρηζη ηης θέζης και ηης ιζτύος ποσ 

καηέτει η επιτείρηζη ζηην αγορά. Όπσο έρεη γξαθηεί θαη παξαπάλσ  κηα επηρείξεζε 

απνθνκίδεη ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Απφ 

απηά μερσξίδνπλ ηα θέξδε θαη ε δηαηήξεζε ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Βέβαηα, 

απηά δελ είλαη παξά κφλν βξαρππξφζεζκα, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη αλαδήηεζε γηα λέεο 

θαηλνηνκίεο ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί. ε απηφ ην ζεκείν, είλαη θαιφ λα αλαθεξζεί θαη 

λα αλαιπζεί κεξηθψο ε έλλνηα ηεο έξεπλαο θαηά ηεο δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο. Δίλαη 

ζπρλφ ην θαηλφκελν νη επηρεηξήζεηο λα κειεηνχλ ηα θέξδε θαη ηηο κεζφδνπο, πνπ 

νδεγνχλ ζε απηά, άιισλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ θάπνηεο ηδέεο γηα ηηο 

δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο κε απψηεξν ζθνπφ λα θαξπσζνχλ θαη απηέο ηα ίδηα ή θαη 

θαιχηεξα νθέιε. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ζπλεηδεηνπνηεί 

θαλείο φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα απνηξέςεη θάπνηα επηρείξεζε ηε κειέηε ζηνηρείσλ 

ηεο απφ άιιεο. Παξάιιεια, είλαη επίζεο δχζθνιν ην λα πξνζπαζήζεη θάπνηα 

επηρείξεζε λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θάπνηαο λέαο ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε ίδηα. Άξα είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο λα παξαγθσληζηεί απφ ηε λέα 

επηρείξεζε θαη λα κεησζεί θαη ην κεξίδην αγνξάο ηεο. Ο κφλνο ηξφπνο λα απνθεπρζεί 

απηφ είλαη ε ζπλερήο θαη αέλαε πξνζπάζεηα γηα θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ππφ ην 

θφβν, βέβαηα, ησλ παξαπάλσ δπζάξεζησλ απνηειεζκάησλ γηα απηήλ. Υαξαθηεξηζηηθά 

ε νπκπεηεξηαλή ζεσξία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαηαζηξνθή αλαθέξεη φηη θάζε 

ηερλνινγηθή αλαθάιπςε παιαηψλεη θαη απαμηψλεηαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαη λέεο αλαθαιχςεηο έξρνληαη ζην πξνζθήλην γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο 

απαξραησκέλεο ηερλνινγίεο.  

 Σν ζηξαηεγηθφ πιάλν ησλ θαηλνηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο έρεη 

λα θάλεη ζε πξψηε θάζε κε ηε πξνζπάζεηα εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ δχν βαζηθψλ 

ζθνπψλ: πξψηνλ, ε θαηλνηνκία λα απνδίδεη φζν ην ζπληνκφηεξν ηα επελδπφκελα ζε 

απηή ρξήκαηα θαη δεχηεξνλ λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάιεςε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνπ 
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κεξηδίνπ αγνξάο. Όζν πεξηζζφηεξν εθκεηαιιεχεηαη ε επηρείξεζε ην πιενλέθηεκα 

θφζηνπο θαη ηε δήηεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην κεξίδην αγνξάο πνπ ζέιεη λα πξν-

θαηαιάβεη, ηφζν θαιχηεξε ζέζε ζα θαηέρεη εθηφο απφ βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα 

ζηελ αγνξά θαη ηφζν πην δχζθνια ζα εηζέξρεηαη ζε απηή κηα λέα επηρείξεζε (εμαίξεζε 

απνηειεί ε ζπάληα πεξίπησζε πιήξνπο αληαγσληζκνχ). Έηζη, ε ελ ιφγσ επηρείξεζε 

απνηειεί ηνλ πξσηνπφξν ηνπ θιάδνπ ηεο, νη ππφινηπεο έρνπλ ην ξφιν ηνπ 

«αληηγξαθέα», θαη εθκεηαιιεπφκελε ηελ κε θσδηθνπνηεκέλε γλψζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ράζκα κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο δπζρεξαίλνληαο 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ είζνδν ηνπο ζηνλ θιάδν ιφγσ ηεο βξαρπρξφληα κνλνπσιηαθή 

θαη καθξνρξφληα νιηγνπσιηαθήο ηεο ζέζεο (π.ρ. κέζσ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο) 

(Dosi 1991). 

 

II. ΟΦΔΛΖ ΣΖ ΓΟΜΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

Δθηφο απφ ηα άκεζα νθέιε πνπ απνιακβάλεη ε επηρείξεζε ζε θέξδε θαη κεξίδην 

αγνξάο, ππάξρνπλ θαη θάπνηα πην έκκεζα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ απνθνκίδεη απφ ηελ 

θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ε ζχιιεςε κηαο λέαο ηδέαο θαη ε 

πινπνίεζή ηεο έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε, κεηαζρεκαηίδνληαο ζεκαληηθά 

ηηο παξαγσγηθέο, θαη φρη κφλν, ηθαλφηεηεο ηεο. Βάζε επίζεκσλ ζηνηρείσλ έλαο κηθξφο 

ζρεηηθά αξηζκφο επηρεηξήζεσλ θαηλνηνκεί ή θαηνρπξψλεη ηα πξντφληα ηνπ, ελψ έλαο 

αθφκα κηθξφηεξνο θάλεη ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ζπζηεκαηηθά (Geroski 1995). 

Δπνκέλσο νη θαηλνηνκηθέο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη ηαρχηεξα εθκεηαιιεπφκελεο  

εκπνξηθά ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κε θαηλνηνκηθέο. Έηζη, ζεκεηψλνπλ 

πςειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζεκεηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

πςειφηεξα θέξδε (Mansfield 1968 ζην Coombs 1991, ζει. 137). 
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ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζε θάπνηα ιηγφηεξν εκθαλή, αιιά εμίζνπ 

ζεκαληηθά ζεκεία, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ ζε 

κηα επηρείξεζε. Σέηνηα είλαη, ε αληίιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ, ε άκεζε 

αληίδξαζε ζε απξφζκελεο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηαρχηαηε 

πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Σα παξαπάλσ αλ θαη δελ γίλνληαη εχθνια αληηιεπηά 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε ζε πνιινχο 

ηνκείο. Καηλνηνκηθέο επηρεηξήζεηο κε απηά ηα ζηνηρεία, δελ είλαη ηφζν επάισηεο ζε 

πηέζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη επίζεο, θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ νθέιε απφ ηε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο (spill-overs). Μάιηζηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο, δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε, φπσο νη κε θαηλνηνκηθέο, θαζφηη 

πην πξνζαξκφζηκεο ζε λέεο ζπλζήθεο.  

Κιείλνληαο, απηή ηελ ππνθαηεγνξία ησλ νθειψλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζπλήζσο απηά ππνεθηηκψληαη απφ πνιινχο, κε κπνξψληαο λα ηα πνζνηηθνπνηήζνπλ 

δηφηη απηά έρνπλ πεξηζζφηεξν λα θάλνπλ κε ηθαλφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ελφο ηεο 

επηρείξεζεο δηαγξάθνληαο έλα θαιχηεξν κέιινλ γη‟ απηήλ κε πνιχ θαιέο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο. Πξέπεη φκσο λα γίλνπλ θαη θάπνηεο άιιεο επηζεκάλζεηο. Καηαξρήλ, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο θαηλνηνκηψλ. Αθφκα ηα πεξηζψξηα σθειεηψλ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο (Dosi 1991). Όζν πξσηνπφξν 

θαη ξηδνζπαζηηθφ θαη αλ είλαη ην λέν πξντφλ αλ δελ ππάξρεη δήηεζε ζηελ αγνξά ε 

επηρείξεζε δελ κπνξεί λα έρεη θέξδε θαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο. Δπίζεο αλ νη 

θαηλνηνκίεο δελ είλαη νπζηψδεηο ηφηε θηλδπλεχεη αθφκα θαη ε επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. 

Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν νη λέεο ζπλζήθεο λα έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ 

ππάξρνπζα δνκή θαη νξγάλσζε απηψλ κφλν έηζη φκσο κπνξνχλ νη  θάζε είδνπο 

θαηλνηνκίεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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1.7 ΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ ΖΜΔΡΑ 

 

Ο ξπζκφο ησλ αιιαγψλ ζηηο αγνξέο είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη αιεζηλά 

αμηνπξφζεθηνο. Μεξηθέο ζηαηηζηηθέο δίλνπλ ηε γεληθή εηθφλα: 

* Ζ αμία ησλ swaps θαη άιισλ παξάγσγσλ πξντφλησλ έρεη θηάζεη πεξίπνπ ηα $600 ηξηο 

ζην ηέινο ηνπ 2007, ζχκθσλα κε ην BIS (Bank for International Settlements). Γέθα 

ρξφληα πξηλ ε αμία ηνπο ήηαλ πεξίπνπ ζηα $75 ηξηο. Ζ παγθφζκηα αγνξά παξαγσγψλ 

επεθηάζεθε πεξίπνπ 50% ην 2007. 

 

* Σα Credit Default Swap (CDS) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλάπηπμε. Ζ αγνξά ησλ 

CDS μεπέξαζε πάλσ απφ 5 θνξέο ηα εηαηξηθά νκφινγα (corporate bonds) παγθνζκίσο, 

ζην ηέινο ηνπ 2007. Χζηφζν, πξηλ απφ κφιηο 3 ρξφληα (2004), ε αγνξά ησλ CDS ήηαλ 

ην 85% ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ησλ corporate bonds. 

 

* Ζ αμία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά ησλ commodity derivatives απμήζεθε 

πεξίπνπ $400 δηο ην 1998 θαη έθηαζε ηα $9 ηξηο ζην ηέινο ηνπ 2007. 

 

* Ζ αγνξά ησλ Options αλαπηχρζεθε επίζεο δπλακηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε αμία ησλ 

options απμήζεθε απφ $8 ηξηο ζε $57 ηξηο ηε ηειεπηαία δεθαεηία. 

Σα πξνεγνχκελα ρξφληα παξνπζηάζηεθαλ κειέηεο, δίλνληαο έκθαζε ζην κεγάιν 

αληίθηππν ηεο ΥΚ, ηεο απφδνζεο, ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο δηαρείξηζεο ζθαηξηθά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηζεκάλζεθαλ θπξίσο ηα νθέιε απφ ηηο ΥΚ. Ζ αλάπηπμε 

ησλ λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ έθεξε θαηλνχξηεο επθαηξίεο ζηηο 
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επηρεηξήζεηο, ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

θαη δηεπθφιπλε ηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ επελδχζεσλ, ρξνληθά αιιά 

θαη ρσξηθά. 

Δίλαη επίζεο, ζεκαληηθή ε θαηάξξεπζε ησλ εκπνδίσλ (απνξξχζκηζε) ζηελ 

πξνζθνξά ησλ λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα έλαο κεγάινο 

αξηζκφο θίλδπλσλ λα δηαρέεηαη ζην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Απηφ, είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πνιππινθφηεηα ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. Τπνγξακκίδνπκε φηη, 

ε θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε ησλ θαηλνχξησλ θηλδχλσλ ζηελ εμέιημε ηνπο ζέηνπλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηε ζηαζεξφηεηά 

ηνπο. ήκεξα, απηέο νη πξνθιήζεηο έρνπλ γίλεη πξαγκαηηθά πξαθηηθά πξνβιήκαηα. 

 

1.8  Ο ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 

Ο θιάδνο ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξν επεξεαδφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θιάδνπο αλά ηνλ θφζκν θαζψο, φληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε 

νηθνλνκία, ζέκαηα ζρεηηθά κε απηφλ φπσο ηξαπεδηθά θεθάιαηα θαη ξπζκηζηηθνί θαλφλεο 

είλαη ζπρλά ε αθεηεξία γηα λέεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο. Σν Δπξσπατθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα έρεη αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαηά 

ηα ηειεπηαία ηξηαληαπέληε ρξφληα. Ζ δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο 

ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζπλνδεχηεθε απφ ξπζκηζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, 

κε θπξηφηεξε ηελ θαηάξγεζε αξθεηψλ απζηεξψλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ζπκβάιινληαο 

ζηελ αχμεζε ηφζν ηνπ δηεζλνχο φζν θαη ηνπ εγρψξηνπ αληαγσληζκνχ. Μέρξη ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη ηξάπεδεο αλά ηελ Δπξψπε, κε εμαίξεζε ρψξεο φπσο ε Μ. 

Βξεηαλία, ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη ε Γαλία δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε πεξηνξηζκέλα 

πεξηβάιινληα ιφγσ λνκνζεζίαο. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε (1986), άλνημε ν δξφκνο γηα  
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κία εληαία αγνξά θαη ηαπηφρξνλα ζεζπίζηεθαλ θαλφλεο γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδνληαλ ελίνηε, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ 

ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ έηζη ψζηε λα απμεζεί ν αληαγσληζκφο θαη λα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ πξνο επηινγή γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Καηά γεληθή 

νκνινγία φκσο, ην ζεκαληηθφηεξν κέζν γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ ήηαλ ε 

δηεχξπλζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ θαη ησλ επηηνθίσλ παξφιε ηε καθξά δηάξθεηα πνπ 

θξάηεζε ε δηαδηθαζία (κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 – European Commission 

1997, ζει. 19-25). 

 Ζ εηζαγσγή ελφο εληαίνπ λνκίζκαηνο ζπλέβαιιε θαη απηή ζηελ ψζεζε γηα 

απμαλφκελν αληαγσληζκφ κέζα ζε κία κεγαιχηεξε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αγνξά. πλεπαθφινπζν ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε είζνδνο ζηνλ θιάδν κε ηξαπεδηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη κε ηξαπεδηθνί κεζάδνληεο, 

απμάλνληαο  ην εχξνο παξνρήο ππεξεζηψλ. ηελ αληίπεξα φρζε, νη ηξάπεδεο 

εμαλαγθάζηεθαλ απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη 

λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ην 

κέγεζφο θαη ν αξηζκφο ηνπο. Έηζη έιαβαλ ρψξα νη πξψηεο ζπγρσλεχζεηο, θαηά θφξνλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, θαη θζάλνληαο ζην 2000 αληηζηνηρνχζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 64 % ησλ απαηηήζεσλ  ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο ελψ γηα ηα δαλεηαθά θεθάιαηα ην 

πνζνζηφ άγγηδε ην 80 %. Οη πξνβιέςεηο γηα ηε γεληθφηεξε ηάζε ησλ επφκελσλ εηψλ 

ήηαλ ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη επνκέλσο ε κεγαιχηεξε ζπζπείξσζε θαη 

αλαδήηεζε λέσλ επθαηξηψλ γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε κείσζε ησλ εζφδσλ. 

 

 

 

 



19 
 

1.9 ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Ο ξφινο θαη ε κνξθή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο 

άιιαμε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεηά ηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ζε αληίζεζε κε ην πξφζθαην παξειζφλ 

απνθηνχζε έλα πην ελεξγεηηθφ, ίζσο θαη θπξίαξρν, ξφιν ζηα νηθνλνκηθά ηεθηαηλφκελα 

ηεο ρψξαο. Πιένλ, απειεπζεξσκέλνο απφ ηνπο απζηεξνχο πηζησηηθνχο θαλφλεο θαη ηελ 

θπξηαξρία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηαπηφρξνλα, ηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

πξνο θάζε θαηεχζπλζε κε ηελ επίζεο ειεχζεξε είζνδν ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, βξέζεθε ε δηέμνδνο ψζηε λα μεθχγεη ε νηθνλνκία απφ ηελ 

«ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηαπίεζε» ππφ ηελ νπνία αζθπθηηνχζε ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

Έηζη, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παλεπξσπατθά, νη ηξάπεδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αζρνιεζνχλ κε άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα (φπσο leasing, δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίνπ θαη αζθαιηζηηθά ζέκαηα), ππάξρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα θίλεζεο 

θεθαιαίσλ ζηελ Δπξσδψλε θαη επίζεο νη ρξεκαηαγνξέο ελδπλακψζεθαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Ζ ρψξα καο πξνζπάζεζε λα ελαξκνληζηεί κε ηνπο θαλφλεο ελνπνίεζεο ηνπ 1992 

ππνβνεζνχκελε απφ ηελ επηηξνπή εθζπγρξνληζκνχ ε νπνία έθαλε θαη ζεκαληηθέο 

πξνηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη λα 

ζηξαθεί ζηνπο κεραληζκνχο αγνξάο. Σέηνηεο ήηαλ, ε θαηάξγεζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ 

Σξαπεδψλ θαζψο θαη ε εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ (leasing θαη factoring). Εεηήζεθε 

αθφκα απφ ην Γεκφζην λα παξαρσξήζεη κέξνο ηνπ 90% ηεο αγνξάο πνπ ήιεγρε ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ θαη άιινη κε ηξαπεδηθνί θνξείο. αλ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 

ελεξγεηψλ ήηαλ νη δεκηνπξγία λέσλ, κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο, ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ 

θαζψο θαη θάπνησλ ζπγαηξηθψλ μέλσλ πνιπεζληθψλ. Έσο ηα ηέιε ηνπ 1995, νη 

δεκφζηεο ηξάπεδεο είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ην 71%, ζε ζρέζε κε ην 90% ζην πξφζθαην 

παξειζφλ, κε ην ππφινηπν 29% λα θαηαλέκεηαη ζε ηδησηηθέο ηξάπεδεο (15%) θαη μέλεο 
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(14%). Μάιηζηα ην 1999, ζα κπνξνχζε ραξαθηεξηζηεί ζεκαληηθφο ζηαζκφο ζηελ 

πεξηγξαθφκελε πνξεία ηνπ θιάδνπ αθνχ νινθιεξψλεηαη ε πψιεζε ηεζζάξσλ κεγάισλ 

ηξαπεδψλ ηνπ δεκνζίνπ ζε ηδηψηεο, ζεκαίλνληαο ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Γηαθαίλεηαη ινηπφλ, κηα κηθξή επηηπρία ησλ λέσλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ απμάλνπλ ην 

κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ δεκφζησλ θνξέσλ.  

 Φζάλνληαο ζηα ρξφληα εηζαγσγήο ηνπ επξψ, νη ζπγθπξίεο δπζρεξαίλνπλ ηελ 

επηθξαηνχζα θαηάζηαζε θαζψο παξαηεξνχληαη απψιεηεο ζε ζπλάιιαγκα θαη επίζεο 

δάλεηα ζε επξσπατθά λνκίζκαηα. Οη ηξάπεδεο ζθνπεχνληαο λα δηαηεξήζνπλ ή θαη λα 

απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο αλαδεηνχλ λέα πξντφληα θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

θαη ππεξεζίεο. Απνθηνχλ έηζη ζάξθα θαη νζηά, εηαηξείεο leasing θαη  factoring, 

πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο κε ηνλ αληαγσληζκφ λα 

κεηαθέξεηαη ζε λέα πεδία (Lyberaki and Mylonas, 2000).  

 Γελ πξέπεη λα παξαιεθζνχλ θαη λένη θνξείο (φπσο νη αζθαιηζηηθνί φκηινη), ε 

είζνδνο ησλ νπνίσλ ζηελ αγνξά έδσζε θαη απηή ψζεζε ψζηε λα δηεπξπλζνχλ νη 

επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα αλζίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ν αληαγσληζκφο. Αξθεί 

λα αλαθεξζεί φηη, κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο είραλ πξφζβαζε ζε μέλν θεθάιαην κφλν κέζσ ησλ ηξαπεδψλ. Καηάζηαζε 

πνπ άιιαμε άξδελ ζηελ επφκελε δεθαεηία, απηή ηνπ 1990, κε ην πνζνζηφ ηνπ 50% λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ εγρψξηα πξνζθνξά ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Παξαηεξείηαη ζπλνιηθά ζπξξίθλσζε ησλ ζπλνιηθψλ απνηακηεχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ 

θαζψο νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ λέεο κνξθέο ηνπνζεηήζεηο θαη αλεχξεζεο θεθαιαίσλ. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη λα ζεκεησζνχλ πνιιέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πξνθεηκέλνπ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επηβίσζε ππφ ην, δπζρεξή 

θαη, δηεζλή πιένλ αληαγσληζκφ. 
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Μέρξη θαη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα πάλησο νη ηξάπεδεο θαηείραλ αθφκα ηε 

κεξίδα ηνπ ιένληνο φζνλ αθνξά ηηο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνχ πνιιέο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο δελ έδηλαλ ηε απαξαίηεηε βαξχηεηα θαη επνκέλσο ην αλάινγν θεθάιαην 

γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Άιιεο ρξενθφπεζαλ, αξθεηέο 

θαηεγνξήζεθαλ φηη σο επί ην πιείζηνλ αλαιάκβαλαλ εγρεηξήκαηα ρακεινχ ξίζθνπ θαη 

ε αδηέμνδε απηή θαηάζηαζε νδεγήζεθε ζην ζεκείν ε κε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε λα 

γίλεηαη θαηά θφξνλ απφ ηξαπεδηθά δάλεηα (Tsipouri 2000). Σα ειάρηζηα θεθάιαηα 

θηλδχλνπ πνπ δαπαλήζεθαλ είραλ ζθνπφ ηνπηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ απνπζία 

πξν-ελαξμηαθνχ θεθαιαίνπ (seed capital) θαη κηθξά νξηαθά πνζά ρξεκαηνδφηεζεο 

(start-ups). Δπίζεκα ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηε δπζάξεζηε απηή θαηάζηαζε γηα ηελ 

Διιάδα, θαζψο είλαη ε ρψξα κε ηηο ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκηψλ ζηεξηδφκελε ζε κεγάιν βαζκφ, αλ φρη εμ‟ νινθιήξνπ, 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 

 

1.10 ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ  

ΣΟΝ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΣΟΜΔΑ  

 

Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ε ειιεληθή νηθνλνκία πξνέβε ζε αμηνζέβαζηεο 

πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηε κεγάιε δηαθνξά πνπ ηε ρσξίδεη απφ ηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο. Μέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ε ρψξα καο δελ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηδηαίηεξε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ. 

Μάιηζηα ιηγφηεξεο απφ ηηο 300 πνπ αζρνινχληαλ κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηλνηνκίεο ήηαλ κεηαπνηεηηθέο. Απηή ε θαηάζηαζε άξρηδε ζηγά ζηγά λα αιιάδεη απφ ην 

1998 φηαλ μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα αθχπληζεο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, κε ην παξαπάλσ λνχκεξν λα 
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ηεηξαπιαζηάδεηαη (θπξίσο ν αξηζκφο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ). Απηή ε 

ππνηππψδεο άλζεζε απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 1 : Βειηίσζε αληαγσληζηηθόηεηαο αλά θαηεγνξία ρξεκ/θεο θαηλνηνκίαο 

Δπηρεηξήζεηο κε: 
1994-96 

(%) 

1997-98 

(%) 

Μεηαβνιή 

(%) 

Καηλνηνκίεο 

 
16,9 18,4 8,9 

Καηλνηνκίεο 

πξντφληνο 
14,6 15,6 6,8 

Καηλνηνκίεο 

δηαδηθαζίαο 
12,3 14,7 19,5 

Νέα πξντφληα 

 
6,7 8,7 29,9 

 

Πεγή ΓΓΔΣ 2001b, ζει.18 

 

 

Με ηελ αχμεζε πνπ παξαηεξείηαη ε Διιάδα έθζαζε ρψξεο φπσο ην Βέιγην θαη ε 

Ηζπαλία, ελψ πξνζπέξαζε ηελ Πνξηνγαιία. Ζ απφζηαζε φκσο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη αθφκα ζεκαληηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο είλαη πην ζπληεξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο θαη 

αλαιακβάλνπλ εγρεηξήκαηα κε πνιχ κηθξφ θίλδπλν. Πάγηα ηαθηηθή ηνπο είλαη ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ε πεξηζζφηεξν απνδνηηθή ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη ε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο. (ΓΓΔΣ 2001).  

Αθνινπζεί ν πίλαθαο θαηαλνκήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά κέγεζνο πνπ ζηελ 

νπζία απνηειεί κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην βαζκφ 

ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηηο θαηλνηνκίεο.  
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Πίλαθαο 2 : Καηαλνκή ειιεληθώλ επηρ/ζεσλ βάζε κεγέζνπο απαζρνινύκελσλ  

Αξηζκόο 

Απαζρνινύκελσλ 

Αξηζκόο Δπηρ/ζεσλ Καηαλνκή (%) 

1-20 131 44 % 

21-50 52 17 % 

51-100 33 10,8 % 

101-500 66 21,6 % 

501 θαη πάλσ 23 7,5 % 

ύλνιν 505 100,0 % 

 

Πεγή: Κάηνο 1996, ζει. 146 

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο θαηλνηνκίεο ζε ζρέζε κε απηέο κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο, παξ‟ φιν πνπ νη ηειεπηαίεο ιφγσ αθξηβψο απηνχ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξα ηκήκαηα, φπσο ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, 

πξάγκα πνπ ζα έθαλε επλντθφηεξε ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηλνηνκηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, δελ ζα ραξαθηεξηδφηαλ νπηνπηθφ αλ έιεγε θαλείο πσο ε 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο δελ είλαη ηφζν απνθαξδησηηθή, πξέπεη σζηφζν λα ιεθζεί 

ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ δηαρσξίδνληαη ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ θαηλνηνκηψλ. 

Δίλαη πξάγκαηη γεγνλφο, φηη νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαηλνηνκνχλ 

πεξηζηαζηαθά ή φηη πνιιέο θνξέο κηκνχληαη άιιεο, κε απνηέιεζκα ηα απνηειέζκαηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ λα είλαη κέηξηνπ ζρεηηθά επηπέδνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πηζαλή 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη ζηε κε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά θέληξα. Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη θαη 
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ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ πξνζθεχγνπλ ζε θνξείο θαηνρχξσζεο γηα 

ηηο θαηλνηνκίεο πνπ αλαπηχζζνπλ. Βέβαηα, ε πιεηνςεθία ησλ θνξέσλ θξίλεη κε 

απζηεξά θξηηήξηα, πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έιιεηςε ειέγρνπ απφ εγρψξηνπο θνξείο 

απνζαξξχλνπλ πεξαηηέξσ ηηο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρψξα καο 

(Βεξλαξδάθεο 1994, ζει.64-65). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ.  
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2.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Σε απηή ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη θαηλνηνκίεο πνπ, γεληθόηεξα, αθνξνύλ 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθό ζύζηεκα ζαλ ζύλνιν. Σρεηίδνληαη κε αιιαγέο, θαηά θόξνλ, ζηελ 

νξγάλωζε ηωλ επηρεηξήζεωλ, ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα παξαγωγήο θαζώο θαη ζην λνκηθό 

πιαίζην γύξω από ηηο θαηλνηνκίεο. Αλαιπηηθόηεξα: 

 

 

2.2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Ζ δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο, ε βηνκεραλία θαη ε θαηλνηνκία κπνξνχλ λα 

επδνθηκήζνπλ, ζεζπίδεηαη επηζήκσο ζην άξζξν 157 ηεο πλζήθεο ηνπ ΔΚ. Απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνψζεζε κηα λέα δέζκε 

πνιηηηθψλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

κε νπζηαζηηθή ελδπλάκσζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ην λέν απηφ 

πεδίν πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο, ε Διιάδα αλαθηά ην ρακέλν έδαθνο ζπγθιίλνληαο 

ζηαδηαθά κε ηνπο θνηλνηηθνχο ηεο εηαίξνπο, παξά ηηο ειιείςεηο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο 

πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. Σν 1994, ε Δπηηξνπή άξρηζε λα εξγάδεηαη, 

απνζθνπψληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 1993. 

ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1995, ε επηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ αμηνζεκείσηε Πξάζηλε 

Βίβιν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ην νπνίν αθνινχζεζε ην πξψην πξφγξακκα 

δξάζεο γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ Δπξψπε: "Καηλνηνκία ππέξ ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε (1996)", ζην νπνίν επηζεκαίλνληαλ νη 

αθφινπζνη ηξεηο ζηφρνη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ηεο θαηλνηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο:  
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- Πξνψζεζε πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο, ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ηελ νηθνλνκία.  

- Παξνρή ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ άπνςε ησλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο.  

- Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθφηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο έξεπλαο, ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πξνφδνπ θαη 

αλάπηπμεο. Γηα ην ιφγσ απηφ, ζηε ζχλνδν ηεο Ληζζαβφλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Μάξηην ηνπ 2000, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην έζεζε σο ζηφρν λα θαηαζηεί ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ε πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά ηελ πθήιην, 

κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία, ε νπνία ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο αεηθφξνπ νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ θξαηψλ κειψλ 

απφ ην 2000 θαη κεηά ζπληάζζεη θαη δεκνζηεχεη ηνλ Δπξσπατθφ Πίλαθα 

Απνηειεζκάησλ πνπ αθνξά ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πξέπεη εδψ λα 

επηζεκαλζεί φηη ράξηλ επθνιίαο θαη γηα ηελ απνθπγή ζπρλψλ παξαπνκπψλ λνκηθά 

πιαίζηα άιισλ θαηλνηνκηψλ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο απηψλ.   

 

 

2.3 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κεραληθή ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηλνηνκίεο, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξνζθέξνληαο εξγαιεία, ηερληθέο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα 

ραξαθηεξηζηεί «πλεχκνλαο» ησλ θαηλνηνκηψλ, φζνλ αθνξά ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηνκέα.  
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Ζ δηαδηθαζία ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μεραληθήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο πέληε 

ζηάδηα : 

1. Δηάγλωζε. Πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαγλψξηζε ηεο θχζεο 

θαη ηεο πεγήο ηνπ πξνβιήκαηνο 

2. Αλάιπζε. Πξνζπάζεηα εχξεζεο ηεο θαιχηεξεο ιχζεο ππφ ην πξίζκα ησλ 

θαλφλσλ, εμειηγκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. 

3. Παξαγωγή. Γηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο λένπ εξγαιείνπ είηε κέζσ 

αλάιεςεο θηλδχλνπ (θαη ησλ δχν ζπλαιιαζζφκελσλ πιεπξψλ), είηε 

ζπλζέηνληάο ην κέζα απφ κηα δπλακηθή ζηξαηεγηθή δηαπξαγκάηεπζε, ή 

κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 

4. Τηκνιόγεζε. Καζνξηζκφο θφζηνπο παξαγσγήο θαη πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

5. Πξνζαξκνγή ηνπο εξγαιείνπ ζε δεδνκέλεο αλάγθεο πειάηε. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ην λέν εξγαιείν απεπζχλεηαη ζε πιήζνο πειαηψλ 

 

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ν θιάδνο απηήο ηεο ελφηεηαο αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηελ εχξεζε θαη εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ ζε 

πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Με γλψκνλα ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κεραληθήο ηα θαηλνηνκηθά κέζα 

ρσξίδνληαη ζηηο ηξεηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο : θαηλνηνκίεο ρξενγξάθσλ, 

θαηλνηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη λέεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζηξαηεγηθέο / ιχζεηο. 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ εξγαιείσλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ ηφζν ππφ ηελ έλλνηα ησλ εθαξκνγψλ θαηαλαισηηθνχ 

ηχπνπ (δειαδή, λέεο κνξθέο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ φπσο θνξναπαιιαγήο ηφθσλ θαη 

εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ), φζν θαη ππφ απηή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Όζνλ αθνξά ηα θαηλνηνκηθά εξγαιεία (Consumer-type financial instruments) 

ελλννχληαη νη λέεο κνξθέο ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ φπσο εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη 

θνξναπαιιαγήο ηφθσλ, νη λένη ηχπνη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ηα λέα είδε αζθαιηζηηθψλ 

πξντφλησλ θαη αθφκα, νη λέεο κνξθέο δαλείσλ κε εγγξαθή ππνζήθεο ζε θαηνηθία 

(residential mortgages).  

 Σα θαηλνηνκηθά εξγαιεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αθνξνχλ εθαξκνγέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αλαθέξνληαη ζε λέα εξγαιεία 

ρξένπο, ζε θαηλνχξηνπο ηχπνπο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, είηε θπκαηλφκελνπ είηε 

θαζνξηδφκελνπ απφ πιεηνδνζία επηηνθίνπ, ζε λένπο ηχπνπο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζε 

λένπο ηχπνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ, πξνζεζκηαθψλ ζπκβνιαίσλ, 

αληαιιαγψλ θαη ζε άιια θαηλνηνκηθά κέζα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (πηζησηηθά 

παξάγσγα, ελεξγεηαθά παξάγσγα θαη VAR παξάγσγα). Κχξηνο ζθνπφο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θαηλνηνκηθψλ εξγαιείσλ είλαη ε αλάπηπμε κεραληζκψλ δεκηνπξγίαο 

ζεηηθήο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο. 

 Ζ δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ ρξενγξάθσλ ζπλεπάγεηαη θαηά ζεηξά ηε 

δεκηνπξγία πεγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη θπξηφηεξεο εμ‟ απηψλ είλαη νη εμήο :  

 ε αλαθαηαλνκή ή ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε επαθφινπζε κείσζε 

ηεο απαηηνχκελεο απφδνζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα λέα εξγαιεία 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ εξγαιείσλ πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εμφδσλ έθδνζεο θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε παξακέλεη ελεξγή 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ νδεγνχλ ζε θνξνινγηθφ “arbitrage” 

ηφζν γηα ηνπο εθδφηεο φζν θαη γηα ηνπο επελδπηέο ζε βάξνο ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ κηαο ρψξαο. 
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Ζ πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ θαηλνηνκηθψλ εξγαιείσλ 

θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ησλ επελδπηψλ πνπ επελδχνπλ ζε απηά 

θαη ησλ αλαδφρσλ πνπ ηα απνηηκνχλ νξηνζεηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο πξνκήζεηεο γηα 

ηε δηάζεζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ ζηελ αγνξά. 

Οη θαηλνηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο πεξηιακβάλνπλ λένπο ηξφπνπο 

έθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κεζνιάβεζεο γηα αγνξαπσιεζίεο ρξενγξάθσλ θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο ηίηισλ κε ρακειέο πξνκήζεηεο θηλνχκελνη γχξσ απφ ηνπο παξαθάησ 

θχξηνπο άμνλεο : ηελ αλάιεςε πξνζπαζεηψλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπο θφζηνπο 

ζπλαιιαγήο, ηελ πηνζέηεζε ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα κε παξαγσγηθά 

ηακεία κε ηαπηφρξνλε επέλδπζε ζε πςειφηεξεο απνδφζεηο θαη ηέινο ηε δηαζεζηκφηεηα 

θζελψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε γξεγνξφηεξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Οη λέεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο ζπληζηνχλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ θεθαιαίσλ γηα εμεχξεζε 

λέσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ ζηα ππάξρνληα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απηέο αθνξνχλ, ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηακείσλ (cash management 

strategies), θαηλνηνκηθέο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ρξένπο (innovative debt management 

strategies), θαη δηαθφξσλ εηδψλ δνκέο ρξεκαηνδφηεζεο πειαηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (asset-based 

financing).  
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3.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Οη θαηλνηνκίεο απηνύ ηνπ είδνπο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εηζαγωγή λέωλ ή ηε 

βειηίωζε ηωλ ήδε ππαξρόληωλ δηαδηθαζηώλ ηεο επηρείξεζεο ζηνρεύνληαο ζε κεγαιύηεξε 

απνηειεζκαηηθόηεηα, κεγαιύηεξν πεξηζώξην θέξδνπο θαη αθνινύζωο κεγαιύηεξν κεξίδην 

αγνξάο. Χαξαθηεξηζηηθόηεξα παξαδείγκαηα απνηεινύλ νη λένη απηνκαηηζκνί θαη νη λέεο 

ηερλνινγίεο πνπ κέζω ηεο ρξήζεο ινγηζκηθνύ ζπκβάιινπλ θαη ζηελ θαιύηεξε νξγάλωζε 

θαη δηαρείξηζε ηωλ βάζεωλ δεδνκέλωλ , όρη κόλν, ηωλ πειαηώλ αιιά θαη όιωλ ηωλ 

θαηαζηάζεωλ ηεο επηρείξεζεο. 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηλνηνκίαο θαη ε 

εμέηαζε ηνπ ξόινπ ηεο ηερλνινγίαο ζε απηή. 

 

 

3.2 ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη θαλείο ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηλνηνκίαο ζα κπνξνχζε λα δψζεη πνιιέο απαληήζεηο αλάινγα 

απφ ην πξίζκα ππφ ην νπνίν ηελ εμέηαδε. Μηα απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο είλαη φηη αθνξά 

ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο. Σν 

γεληθφηεξν ζεσξεηηθφ, ηνπιάρηζηνλ, πιαίζην πνπ δηέπεη ην εμεηαδφκελν ζέκα 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο αθφινπζνο παξάγνληεο: 

1. Σνπο θαλόλεο θαη πεξηνξηζκνύο ζηνπο νπνίνπο ππόθεηηαη ε επηρείξεζε. 

ηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο (ή 
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ηνπιάρηζηνλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δεκίαο) ππφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

βέβαηα. Απηνί είλαη εμσηεξηθνί, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε ή ηελ θνηλσλία πνπ πεξηβάιιεη ηελ επηρείξεζε, θαη εζσηεξηθνί 

φηαλ επηβάιινληαη απφ ηελ ίδηα, ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ζπλήζσο. Δίλαη 

θαηαλνεηφ πσο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ δχν θαηεγνξηψλ ψζηε θαη λα ππαθνχεη ζε απηνχο αιιά θαη λα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο. Δδψ «επεκβαίλεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία κε 

ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ απμαλφκελνπ θφζηνπο «ππαθνήο» θαη 

«πξνζθφιιεζεο» πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ «ππαθνή» ή «πξνζθφιιεζε» ζηνλ 

εθάζηνηε πεξηνξηζκφ. 

2. Σν βαζκό ζηνλ νπνίν κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία επεξεάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. Αθνχ ζπιιεθζεί κηα 

ηδέα πξέπεη λα εμειηρζεί θαη λα αθνινπζήζεη ε δεκηνπξγία ηνπ θαηλνηφκνπ 

πξντφληνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απηφ είλαη ην λέν πξντφλ λα 

ζπκβάιιεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ή αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ε επηρείξεζε λα 

κέζσ ηνπ θαηλνχξηνπ πξντφληνο λα ιεηηνπξγεί νκαιά εληφο ηεο ησλ αγνξψλ 

θαη λα ηηο κεηαηξέπεη ζε ηέιεηεο (Van Horne, 1985). Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα κείσζε θφζηνπο ππφ ηελ έλλνηα, φκσο, ηνπ 

θφζηνπο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ παξνρήο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ρξήζεο απφ 

ηνλ θαηαλαισηή. 

3. Ξαθληθέο κεηαβνιέο κεγεζώλ όπσο νη θόξνη, νη ξπζκίζεηο θαλόλσλ θαη 

πεξηνξηζκώλ θ.α. Με ηνλ φξν μαθληθέο, ελλννχκε απξνζδφθεηεο αιιαγέο  

ζε θάπνηα κεγέζε πνπ επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ή φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν 

Miller (1986, 1991), «ηα θαηλνηφκα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία απνηεινχλ 
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απξφβιεπηεο βειηηψζεηο κέζα ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα 

κε αλακελφκελσλ θνξνινγηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ». 

4. Ο βαζκόο βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηλνηνκηώλ. Ζ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλήζσο βειηηψλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πνπ εμεηάδεηαη. Απηφ επηηπγράλεηαη είηε κέζσ λέσλ επθαηξηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε κεγαιχηεξε δηαζπνξά θηλδχλνπ, είηε κεηψλνληαο ηα θφζηε 

ζπλαιιαγψλ είηε κεηξηάδνληαο ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαη ην θφζηνο 

αληηπξνζψπεπζεο. Βέβαηα, δελ κπνξεί λα παξαιεθζεί θαη ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα εμειίζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Ζ 

ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξν κέξνο απφ ην 

πεξηζψξην θέξδνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο δεκηνπξγίαο 

ελφο θαηλνηφκνπ πξντφληνο. Απηή είλαη δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κε 

ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκά ηεο λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο φπσο 

είλαη θαηαλνεηφ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζεκαίλεη κείσζε ηνπ 

θφζηνπο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πξντφληνο θαη επνκέλσο αλνίγεη ν δξφκνο γηα 

κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα θαη πινπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηδεψλ, εηδηθά ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ (Merton 1993). 

5. Σε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ απηώλ πνπ ζεζπίδνπλ ή ξπζκίδνπλ 

ηνπο θαλόλεο θαη απηώλ πνπ αληηηηζέκελνη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 

πξνζπαζνύλ λα ηνπο παξαθάκςνπλ (ξπζκηζηηθή δηαιεθηηθή).  Ζ 

ξπζκηζηηθή δηαιεθηηθή, θαηά ηνλ Kane (1981), είλαη κηα θπθιηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη δχν αληηηηζέκελεο πιεπξέο (ξπζκηζηέο θαη 

ξπζκηδφκελνη) αλαπξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 



35 
 

πεηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο άιιεο πιεπξάο. 

 

3.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΗ  

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 

 

Κάπνηνη ηχπνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη απνηειέζκαηα 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ φπσο, εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ή ζε απηφ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Δπί παξαδείγκαηη, ν Paul Volcker κεηά απφ έξεπλα, 

ζπκπέξαλε φηη θαηά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ, ε δεκηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ 

αλάιεςεο ρξεκάησλ ATM απνηέιεζε κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία απφ 

φηη λένη ηξφπνη ή κεραληζκνί αζθαιέζηεξε πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. εκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ ηνκέα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πηζηψζεσλ, έπαημαλ θαη 

ηα on-line ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ PayPals ηα νπνία γλψξηζαλ ηδηαίηεξε 

αλάπηπμε ιφγσ ηνπ πιενλεθηήκαηφο ηνπο λα κεηψλνπλ ην θφζηνο ζπλαιιαγήο . 

Έξεπλεο φπσο απηέο ησλ Alvarez-Lippi (2009), πνπ βαζίζηεθαλ ζε ηηαιηθά λνηθνθπξηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ηαθηηθά πηζησηηθέο θάξηεο, έδεημαλ φηη κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηεο εηδηθήο θάξηαο πνπ απαηηείηαη γηα ζπλαιιαγέο κέζσ ΑΣΜ κπνξεί θαλείο  θάζε 

λνηθνθπξηφ κπνξεί λα θεξδίδεη έσο θαη 17 € εηεζίσο, πνζφ δηφινπ επθαηαθξφλεην.  

Σα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ κεξίδην επζχλεο θαη ζηελ Μνλεηαξηζηηθή πνιηηηθή, 

θαζψο κε ηε ρξήζε ηνπ on-line banking ηα λνηθνθπξηά θξαηνχλ κεγαιχηεξα πνζά ζε κε 

ξεπζηή κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εξγαιεία. Υαξαθηεξηζηηθά ζε 

κηα εηδηθή έθδνζε ησλ 'International Finance' (2000), αθηεξσκέλε ζηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηε ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία ησλ 

θεληξηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ νη Goodhart θαη Woodford εμέθξαζαλ ηελ 
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πεπνίζεζε φηη ε θεληξηθή ηξάπεδα κπνξεί λα δηαηεξήζεη θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επεξεάδνληαο ην βξαρππξφζεζκν επηηφθηφ ηεο αθφκα θαη αλ ην ειεθηξνληθφ ρξήκα 

έρεη ειαρηζηνπνηήζεη ηε δήηεζε γηα αζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο ζηα θεληξηθά 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, άπνςε ε νπνία βξίζθεη ηνλ Friedman (2000) εληειψο αληίζεην. 

 

 

3.4 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

 

3.4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο εκπεξηέρεη ηφζν ην ζηνηρείν ηνπ ηερληθνχ 

λεσηεξηζκνχ φζν θαη ηεο κειινληηθήο ρξεζηκφηεηαο. Όηαλ ε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα 

πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο ιακβάλεη ππφςε, ζπλδπαζηηθά, ην 

βαζκφ εθηθηφηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή δήηεζε απηήο. Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζπλδπαζκφ απηφο απαξαίηεηε είλαη ε παξνπζία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ή κε 

άιια ιφγηα πνζφηεηαο δεζκεπκέλσλ ρξεκάησλ ζπλήζσο κε βξαρπρξφλην νξίδνληα θαη 

κε αξθεηά πςειφ δείθηε αβεβαηφηεηαο (Prakke 1998). 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζαλ δηαδηθαζία απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη ηνπ 

ηνκέα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη γεληθφηεξα θαηέρεη ξφιν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πινπνίεζε κηαο θαηλνηνκίαο. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε απφ επελδπηηθά θεθάιαηα 

ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε απηψλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο 

λέσλ θαηλνηνκηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο. 

Βέβαηα, ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε λα απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθαιψληαο θαη αλάινγεο ζπλέπεηεο. Απηφ ζπκβαίλεη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεισλ πφξσλ 
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ρξεκαηνδφηεζεο κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ή αθφκα θαη λα αλαθαιεζηεί ή 

εηζαγσγή θάπνηνπ λένπ πξντφληνο ή δηαδηθαζίαο ζηελ αγνξά.  

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλεη έλα επξχ αξηζκφ 

θαηεγνξηψλ επέλδπζεο πνπ κε ηελ απαηηνχκελε ζπζία πφξσλ απνζθνπεί ζηε 

καθξνρξφληα βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε ρσξίδνληαη ζε : δαπάλεο γηα θπζηθό 

θεθάιαην, δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, δαπάλεο γηα εθπαίδεπζε, γηα παξαγωγή 

(πξηλ θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ πξντφληνο), γηα Μάξθεηηλγθ (έξεπλα αγνξάο, 

δνθηκή αγνξάο, δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε) θαη ηέινο γηα ηελ πεξίνδν κεδεληθώλ εζόδωλ 

(είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ην λέν πξντφλ ρξεηάδεηαη 6-9 κήλεο έσο φηνπ λα 

δεκηνπξγήζεη ξνή εζφδσλ γηα ηελ επηρείξεζε). 

 

 

 

3.4.2 ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα γίλεη ιφγνο γηα ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο 

νπνίεο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο θαη θαη‟ επέθηαζε 

αθφκα θαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθέο (νη πεγέο 

θεθαιαίνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο) θαη εμσηεξηθέο (πξνζθπγή ζε παξάγνληεο 

εθηφο επηρείξεζεο).  

 

 

3.4.2.1 ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ζεκαληηθή πεγή θεθαιαίσλ γηα  

ηελ επηρείξεζε, θπξίσο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ θαηλνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη, 

φπσο είλαη ινγηθφ, δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε αθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. εκαληηθφ 
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πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ην γεγνλφο, φηη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξν θφζηνο ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ θφζηνπο 

δηακεζνιάβεζεο (agency cost). Παξαδείγκαηα πεγψλ εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζεο, 

βάζε ηεο ηαμηλφκεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηλνηνκία είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 

 

3.4.2.1.1 Ηδξπηέο επηρεηξεκαηίεο 

 

 

Δίλαη ηα άηνκα πνπ έιαβαλ ηελ απφθαζε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ επηρείξεζε θαη 

είηε σο επηρεηξεκαηίεο ηελ δηεπζχλνπλ πξνζσπηθά είηε ιεηηνπξγψληαο ζαλ ηδξπηέο 

αλαζέηνπλ ηε δηεχζπλζε ζε θάπνην άιιν πξφζσπν. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζπγθεληξψλεηαη εμ‟ αξρήο θαη ζπλήζσο δαπαλάηαη θαη πξψην. Γη‟ 

απηφ ην ιφγν θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο αλαδήηεζεο θαη κε-ρξεκαηηθψλ εηζθνξψλ φπσο 

ε παξαρψξεζε θάπνηνπ νηθνπέδνπ ή ε εξγαζία απφ ην ζπίηη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ θάπνηα έμνδα θαη ηαπηφρξνλα λα δηαηεξεζεί ή θαη λα απμεζεί ην κεξίδηφ 

ηνπο. Μάιηζηα ε αξρηθή ζπλεηζθνξά ησλ ηδησηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ είλαη ζεκαληηθή 

θαη γηα ην ιφγν φηη, εθιακβάλεηαη ζαλ «δέζκεπζε ζηελ πξάμε» απφ πηζαλνχο επελδπηέο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε λέα επηρείξεζε. 

 

 

3.4.2.1.2 Φίινη θαη νηθνγέλεηα 

 

Μηα επίζεο παξαδνζηαθή πεγή εζσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην θνληηλφ 

πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ. Βέβαηα, δελ απνηεινχλ 

επέλδπζε κείδνλνο ζεκαζίαο αιιά πεξηζζφηεξν είλαη είδνο πξνζσξηλήο βνήζεηαο. 



39 
 

Δμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα ινηπφλ, φηη ν επηρεηξεκαηίαο δελ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζην 

θηιηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ γηα θεθάιαηα θαζψο ε επέλδπζε κε απηή ηε 

κνξθή είλαη κηθξή, ζχληνκε θαη επηπιένλ δελ έρεη θάπνην φθεινο ζε επίπεδν εκπνξηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ. Σέηνηεο επελδχζεηο δελ μεπεξλνχλ ηα 10.000 € θαη εμαληινχληαη απφ ηα 

πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηνπ θαηλνηνκηθνχ εγρεηξήκαηνο.  

 

 

3.4.2.2 ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

 Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη ηεο 

εζσηεξηθήο φηαλ ε δεχηεξε θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ 

θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Πνιιέο απφ ηηο θαηεγνξίεο ή ηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ 

αλήθνπλ ζε απηή ηελ ππνελφηεηα ήξζαλ ζηνλ πξνζθήλην ηα ηειεπηαία κφιηο ρξφληα ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο λέσλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη δεη εμσηεξηθήο. 

Καηαξρήλ ππάξρεη ε ζπκκεηνρηθή εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε (ηππηθή ή άηππε) θαη ε κε  

ζπκκεηνρηθή. ηε ζπκκεηνρηθή φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ φξν δηαβηβάδνληαη κεξίδηα ζηνπο 

ρξεκαηνδφηεο, ελψ ζηε κε ζπκκεηνρηθή ππάξρεη ε πξνυπφζεζε λα θαηαβιεζνχλ 

κεηξεηά θαη εγγπήζεηο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δαλεηδφκελνπο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά 

πην δχζθνια εθαξκφζηκε. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο. 
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3.4.2.2.1 ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

3.4.2.2.1.1  Άηππνη επελδπηέο 

Πξφθεηηαη γηα ηδηψηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εκπιαθνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

επελδχζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ, θπξίσο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, απνζθνπψληαο ζε πςειέο 

κειινληηθέο απνδφζεηο. Δίλαη γλσζηνί θαη ζαλ «επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη». Ζ ελ ιφγσ 

θαηεγνξία ιακβάλεη ππφςε πξηλ ηε ιήςε απνθάζεσλ κεγάιν εχξνο κε-

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ  παξαγφλησλ. Απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηηο εμειίμεηο απηήο κέρξη 

θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε (Maison and Harrison 1995). 

Γξνπλ είηε απηφλνκα είηε νξγαλσκέλα κέζσ θάπνηνπ ζπλδηθάηνπ κε ηνλ 

«αξράγγειν» λα είλαη ην άηνκν πνπ ηνπο θέξλεη ζε επηθνηλσλία. Σν πνζφ επέλδπζήο 

ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 15.000 θαη 150.000 € ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε πνπ είλαη νξγαλσκέλνη ζε ζπλδηθάην ην πνζφ απηφ κπνξεί λα μεπεξλά 

αθφκα θαη ηηο 250.000 €.  

ε αληίζεζε κε ηε ρψξα καο, ζηηο ΖΠΑ ν ξφινο ησλ άηππσλ επελδπηψλ είλαη 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλαληάηαη φιν θαη πην ζπρλά θαη 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. ηελ Διιάδα νη θαηαγεγξακκέλεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη παξά 

ειάρηζηεο. Κχξηα γλσξίζκαηά ηνπο απνηεινχλ νη επελδχζεηο ζε νηθνλνκηθνχο θιάδνπο 

ηνπηθνχ επηπέδνπ (θνληά ζην ζεκείν πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο) θαη πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

ππάξρεη κηα ζρεηηθή εκπεηξία, ε αξθεηά γξήγνξε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε ππνκνλή φζνλ 

αθνξά ηηο ηειηθέο απνδφζεηο. Γελ πξέπεη λα μερλά θαλείο ην γεγνλφο φηη νη «άγγεινη» 

είλαη επηθαλείο πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ ηφζν κεγάιε ηελ αλάγθε άκεζσλ θαη κεγάισλ 

θεξδψλ. Πεξηζζφηεξν ζα έιεγε θαλείο έρνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ πνπ δίλεη κηα 

«ρείξα βνεζείαο» θπξίσο γηα πξνζσπηθή επραξίζηεζε, βιέπνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπο λα 

απνδίδνπλ ζε επηηπρία θαη θπζηθά, θέξδνο.  
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Όπσο είλαη ινγηθφ δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνπζηάδνπλ θαη θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Σέηνηα είλαη, ην γεγνλφο φηη θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζέινπλ λα ειέγρνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κε ζέινληαο ηελ 

αλάκεημε ηξίησλ ζε απηέο θαη επίζεο φηη αζρνινχκελνη κε επελδχζεηο ηνπηθνχ θπξίσο 

ραξαθηήξα ίζσο ράλνπλ κεγαιχηεξεο θαη θαιχηεξεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζε 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο.  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ γίλεη , κε πξσηνζηάηε ηηο ΖΠΑ, πξνζπάζεηεο γηα 

νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ άηππσλ επελδπηψλ έηζη ψζηε λα ζπκβάιινπλ απφ ην πφζην 

ηνπο φζν κπνξνχλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δπζρεξή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ ν πιαλήηεο βηψλεη.  

 

 

3.4.2.2.1.2  Αγνξά Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ  (Venture 

Capital) 

 

Όηαλ θάπνηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη επελδπηηθά θεθάιαηα γηα λα πινπνηήζεη 

θάπνηα ζρέδηά ηεο ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο είλαη ε ζπκκεηνρηθή ρξεκαηνδφηεζε 

(equity finance- Lyberaki nad Mylonas 2000).  Απηή ε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο παξέρεη 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ επηρείξεζε κε αληάιιαγκα ηε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ή ηελ πξννπηηθή ην ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ λα κεηαηξαπεί ζην κέιινλ 

ζε κεξίδην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ επηρείξεζε.  

Πνιινί θαηά θαηξνχο πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ έλαλ αθξηβή νξηζκφ γηα ην 

venture capital. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο πξνζπάζεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη 

απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ πξνεηνηκαζκέλν λα επελδχζεη καθξνρξφλην θεθάιαην 

θηλδχλνπ γηα ηελ έλαξμε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ (NatWest 1991). Ζ Σξάπεδα 

ηεο Αγγιίαο, αληίζεηα, έθαλε ιφγν γηα ην ηη δελ είλαη ηα venture capitals. 



42 
 

Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε : «Τπάξρεη κηα γεληθφηεξε ζπκθσλία, φηη νη επελδχζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ κηαο θαζαξά παζεηηθήο θχζεο, φπνπ επελδπηήο δελ έρεη θακία 

απνιχησο αλάκεημε ζηα ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία επελδχεη, δελ είλαη venture 

capital». Σα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ απνηεινχλ ην εθαιηήξην γηα 

εζηηαζκέλε θαη καθξνρξφληα επέλδπζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ έλαξμε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε θαηλνχξηεο ηδέεο θαη ηερλνινγίεο, κε πξννπηηθέο κεγέζπλζεο θαη 

αλάιεςε θηλδχλσλ κε αληάιιαγκα πςειέο κειινληηθέο απνδφζεηο. Δίλαη γλσζηά θαη 

σο θαηλνηνκηθά θεθάιαηα θαζφηη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ αλάπηπμε ζε λέεο αγνξέο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απξνζπκία ησλ 

ηξαπεδψλ λα ζηεξίμεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

έληνλε αβεβαηφηεηα.  

Αλαηξέρνληαο ζην παξειζφλ, ζα αλαξσηεζεί εχινγα θάπνηνο πνηα ήηαλ ηα 

θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Watt γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αηκνκεραλήο ή γεληθφηεξα 

απφ πνχ  πξνέξρνληαλ ηα θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαηλνηνκηψλ. Οη 

δεθαεηίεο ηνπ 1940 θαη ηνπ 1950 είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ παγθφζκηα θαηλνηνκία. 

Ζ νηθνγέλεηα Rockfeller είρε ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο εηδηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα 

ζπλέβαιιε ζηελ ρξεκαηνδφηεζε εηαηξεηψλ λέαο ηερλνινγίαο ελψ κεξηθά ρξφληα 

λσξίηεξα ζην  παλεπηζηήκην MIT ε δεκηνπξγία ηνπ American Research and 

Development πνπ νπζηαζηηθά βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαλ ζε κεγάια παλεπηζηήκηα 

ησλ ΖΠΑ.  

Γηα θαιχηεξε απνζαθήληζε ησλ φξσλ αμίδεη λα ηνληζζεί φηη ε παξερφκελε 

ρξεκαηνδφηεζε αθνξά θεθάιαηα γηα ηελ ίδξπζή  θαη ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ θαη κε 

λέεο ηδέεο επηρεηξήζεσλ, ρξεκαηνδφηεζε εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην 

αλάπηπμεο, θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αγνξά εηαηξεηψλ απφ εξγαδφκελν ζε 

απηέο θαη ηέινο εμαγνξά άιισλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έλλνηα ηνπ ρξεκαηνδφηε μεθεχγεη απφ 
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ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ φξνπ πεξηθιείνληαο εθηφο απφ ηελ παξνρή θεθαιαίσλ θαη ηελ 

απνδνρή πξνθιήζεσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ηδηαίηεξα πςειψλ θαηά ηα πξψηκα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο ζεζκφο ηεο παξνρήο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ έρεη κελ γλσξίζεη 

ζεκαληηθή αχμεζε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο αιιά αθφκε ην κεξίδην πνπ θαηέρεη 

είλαη ζρεηηθά κηθξφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ. Δμαπιψζεθε παγθνζκίσο θαηά 

ηελ πεληαεηία 1995-2000, ιίγν πξηλ ηελ χθεζε ηνπ 2001. ηηο ΖΠΑ ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πξν εμαεηίαο νη επελδχζεηο ζε εθθίλεζε θαη επέθηαζε επηρεηξήζεσλ άγγηδε ην 

13,1 % ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο (θάηη παξαπάλσ απφ 273 δηο δνιάξηα) απμαλφκελν απφ 0,8 

% ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2000. Πνζνζηφ δηφινπ επθαηαθξφλεην αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

φηη ν αληίζηνηρνο θνηλνηηθφο κέζνο φξνο γηα ηελ Δπξψπε ήηαλ πεξίπνπ 0,22 %. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε φπσο θαη θάζε δηαθνξά κεηαμχ  δχν ή πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί κέζσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ νξγαλνζηαθψλ δνκψλ ηνπ θάζε έζλνπο, 

ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αθφκα θαη κέζσ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαδφζεσλ, εζψλ θαη αμηψλ. Παξφια απηά ην θνηλφ ηνπο ζηνηρείν 

είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ρξεκαηνδφηεζεο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο 

εληάζεσο ηερλνινγίαο.  

Ο αθφινπζνο πίλαθαο δείρλεη ηελ επέλδπζε κέζσ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο θαηά ηελ νθηαεηία 1991-1998 θαη 

επηβεβαηψλεη ην επηρείξεκα πνπ πξναλαθέξζεθε. Ζ ρψξα καο δπζηπρψο πζηεξεί 

θαηαθαλψο ιφγσ έιιεηςεο έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο 

(φπνπ Υ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία). Λφγσ ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο εχξεζεο 

ζηνηρείσλ γηα ηελ Διιάδα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ζε βάζνο νθηαεηίαο γηα λα 

απεηθνληζζεί ε γεληθφηεξε ηάζε.  
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Πίλαθαο 3 : Δπέλδπζε θεθαιαίσλ πςειήο ηερλνινγίαο ζε θιάδνπο πςεινύ επηρ/θνπ 

θηλδύλνπ 

 

ΥΩΡΑ 

Πνζνζηό επί 

ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

(%) 1998 

Ρπζκόο 

αύμεζεο (%) 

1998 

Μέζνο 

εηήζηνο 

ξπζκόο 

αύμεζεο (%) 

1991-1998 

Πνζνζηό ζην 

ΑΔΠ (%) 

1998 

Βέιγην 65,3 24,5 23,7 0,75 

Γαλία 60,4 94,9 8,0 0,16 

Γεξκαλία 34,6 98,9 38,3 0,35 

Διιάδα 0,0 Υ Υ 0,02 

Ηζπαλία 26,4 107,3 42,8 0,18 

Γαιιία 27,3 98,5 15,1 0,18 

Ηξιαλδία 54,0 77,8 32,8 0,45 

Ηηαιία 10,7 150,6 3,6 0,09 

Οιιαλδία 22,8 38,3 22,2 0,69 

Απζηξία 26,7 268,0 32,6 0,07 

Πνξηνγαιία 9,2 355,4 1,5 0,05 

Φηιαλδία 21,3 17,4 25,3 0,38 

νπεδία 53,6 56,9 47,8 0,51 

Ζλσκ. 

Βαζίιεην 
25,0 52,7 27,7 1,42 

ΔΔ-15 26,5 54,9 23,9 0,50 

ΖΠΑ 79,8 24,5 28,7 1,52 

Ηαπσλία 23,2 Υ Υ 0,05 
 

Πεγή : ΟΟΑ 

 

 

Θέινληαο λα πεξηγξάςεη θαλείο ηνπο επελδπηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζα 

κπνξνχζε λα πεη φηη είλαη άηνκα κε εηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ηερλνινγηθά ζέκαηα, πνπ 

απνθηψληαο κεξίδην ζηελ επηρείξεζε πξνζπαζνχλ λα ζπκβάιινπλ ψζηε λα εμειηρζεί  

θαη λα κεγεζπλζεί ελψ απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε είζνδνο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην. 

Δπίζεο, ε ιήςε απνθάζεσλ θαη νη ζπκβνπιέο ηνπο ιακβάλνληαη κεηά απφ εμνλπρηζηηθφ 

έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη παξακέηξσλ κε ραξαθηεξηζηηθή άλεζε 

ρξφλνπ. Δίλαη πξνθαλέο, πσο πέξα απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζην θεθάιαην νη επελδπηέο ζα 

παξνκνηάδνληαλ κε κηα «εηζξνή» πνπ έρνληαο ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο 

ζρεδηάδεη ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο. Αλαδεηνχλ 

επελδχζεηο κε πξννπηηθέο πςειψλ απνδφζεσλ θαη ζπρλά επελδχνπλ ζε κεηαγελέζηεξα  
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ζηάδηα αλάπηπμεο απνθεχγνληαο ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλνδεχεη ηα πξψηκα. Μάιηζηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο «αγγέινπο» πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο λα επελδχνπλ ζε πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο θαη λα 

αλακεηγλχνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο επελδχζεηο ηνπο εθ ησλ πζηέξσλ, πξνζπαζψληαο αλ 

κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν, ελψ νη επελδπηέο ηνπο venture capital δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα 

κεηαγελέζηεξα ζηάδηα αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ ελέξγεηεο πξν ηεο αλάκεημεο 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν επελδπηηθφο θίλδπλνο. Δλ ζπλερεία, αθνινπζνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πεγήο άληιεζεο θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ. 

 

i. Ιδηωηηθά θεθάιαηα 

Καηεγνξία παξαπιήζηα κε απηή ησλ αγγέισλ, κε άηνκα πνπ θαηέρνπλ κεγάιε 

πεξηνπζία ηελ νπνία ή κέξνο ηεο νπνίαο ξηςνθηλδπλεχνπλ λα επελδχζνπλ. Ζ επέλδπζή 

ηνπο αθνξά ηα πξψηα ζηάδηα λέσλ θαη πνιιά ππνζρφκελσλ εηαηξηψλ. Παξαδείγκαηα 

απνηεινχλ εχπνξεο νηθνγέλεηεο φπσο νη Ρνθθέιιεξ ζηηο ΖΠΑ επελδχνληαο έσο ην 1981 

πεξίπνπ 500 εθαη. Γνιάξηα ζηε ρψξα ηνπο (Ross 1993).  

 

ii. Εηαηξίεο Venture Capital 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλεξγαηψλ θαη εηαηξεηψλ ππφ 

ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο. Κάζε κία απφ απηέο ηη; ρεκαηηδφκελεο εηαηξείεο δηνηθνχληαη 

απφ θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη ην ξφιν ηνπ κεζάδνληα κεηαμχ ηδξπκάησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ θαη απηψλ πνπ δεηνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ιακβάλνληαο πξνκήζεηα επί 

ησλ θεξδψλ. ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πεγέο θεθαιαίνπ απνηεινχλ εηαηξίεο αζθαιεηψλ, 

ηξάπεδεο ή αθφκα θαη ηδηψηεο επελδπηέο. Αξθεηέο θνξέο παξαηεξνχληαη θαηλφκελα 

δηαθσληψλ σο πξνο ην πνηνο έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 
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απφθαζεο. Ο ρξνληθά ηειεπηαίνο ή ν ρξνληθά πξψηνο. Σαπηφρξνλα, ηα άηνκα πνπ 

δηνηθνχλ ίζσο δελ θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε φπσο γλψζεηο κάλαηδκελη, 

κεραληθήο θ.α., πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ αθφκα απνηειεζκαηηθφηεξα ηα πνζά πνπ 

ηνπο έρεη αλαηεζεί.  

ηελ Διιάδα ν λφκνο 1775/88, πξνζέθεξε γηα πξψηε θνξά ηε βάζε γηα εηδηθά 

θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ  επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, νη νπνίεο 

ζα ζπκκεηείραλ ζε επελδχζεηο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ελψ ζην ζπλνιηθφ 

παθέην πεξηιακβάλνληαλ επηρνξεγήζεηο θαη θνξνινγηθέο εμαηξέζεηο. Έηζη, 

δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε εηαηξία θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ Διιάδα, ε 

νπνία δηαρεηξηδφηαλ ηξαπεδηθά θαη ηδησηηθά θεθάιαηα. Κάπνηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είλαη νη εμήο:  

 Elan Ventures, εηαηξία κηθξνχ κεγέζνπο, πξσηνπφξνο απηήο ηεο κνξθήο κε 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζην κάλαηδκελη ησλ εγρεηξεκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχζε  

 Ελληνική Σσμμεηοτών, ζπγαηξηθή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεο 

κεγαιχηεξεο θξαηηθήο ηξάπεδαο ζηε ρψξα καο 

 Alpha Ventures, ζπγαηξηθή ηεο Alpha Bank, κε έθεζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

εγρεηξεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο (φπσο ηεο Econ πνπ παξήγαγε δηφπηξεο θαη 

γπαιηά γηα ηνλ Διιεληθφ θαη φρη κφλν ζηξαηφ) πνπ φκσο ρξενθφπεζε ιφγσ 

ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ 

 Global Finance, ε πην επηηπρεκέλε εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο ζηελ Διιάδα, 

βαζηδφκελε ζηελ Banking Brothers, κε θεθάιαηα απφ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη θάπνηεο κεγάιεο εζληθέο εηαηξίεο. Δλ ζπλερεία απνηέιεζε 

ζπγαηξηθή ηεο Banking Hellenic Venture θαη εμαγφξαζε ηελ Διιεληθή 

πκκεηνρψλ 

Σα πξψηα δείγκαηα ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ δελ ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθά θαη 

θαηεγνξήζεθαλ κάιηζηα φηη ρξεκαηνδνηνχζαλ πεξηζζφηεξνπ ρακεινχ παξά πςεινχ 
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ξίζθνπ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ρψξα καο είρε λα επηδείμεη ηε ρακειφηεξε κέζε 

επέλδπζε ζηελ Δ.Δ., κε κεδακηλέο πεξηπηψζεηο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, 

κεδέλ πεξηπηψζεηο «αγγέισλ», θαη κφλν πέληε πεξηπηψζεηο εηαηξηθψλ επελδχζεσλ 

(corporate investments) κε ηα θεθάιαηα πξνο δαπάλε λα ζηξέθνληαη πξνο ηε 

θαηεχζπλζε ηεο επέθηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη ηφζν πξνο απηή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 1997 ζηε 

ρψξα καο ππήξραλ κφλν 4 ηέηνηεο εηαηξίεο ηε ζηηγκή πνπ ζηελ Ηζπαλία γηα παξάδεηγκα 

ν αληίζηνηρνο αξηζκφο έθζαλε ηηο 46 θαη ζηελ Πνξηνγαιία ηηο 14.   

Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία παξαηεξήζεθαλ πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βηνκεραλίαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχλνιν θηλήηξσλ γηα δεκηνπξγία 

εηαηξηψλ Venture Capital, πνπ ζαλ απνηέιεζκα ήηαλ ε αληαπφθξηζε δεθαπέληε 

εηαηξηψλ ην 1998. Σαπηφρξνλα θαη ην θξάηνο κε ηε ζεηξά ηνπ έδσζε ψζεζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο κε αλάινγεο πξνζπάζεηεο κεηξηάδνληαο ή αθφκα 

θαη θαηαξγψληαο απζηεξά λνκνζεηηθά πιαίζηα. Φεθίζηεθε, ινηπφλ ν λφκνο 2992/2002 

πνπ αθνξνχζε ηελ εηζαγσγή ησλ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ 

απφ ηα νπνία πξνήιζαλ εηαηξίεο φπσο νη Capital Conect Venture Partners, Zaitech Fund 

θαη IBG Hellenic Fund II. Παξ‟ φιεο φκσο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ε ρψξα καο δελ 

θαηάθεξε πνιιά πξάγκαηα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2003, ην πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ 

πνπ θαηείραλ νη επελδχζεηο venture capital ήηαλ κφιηο 0.017 % ηε ζηηγκή πνπ ν 

αληίζηνηρνο κέζνο  φξνο γηα ηελ Δπξψπε ήηαλ 2,888 % επί ηνπ ΑΔΠ (EVCA 2004). 

ηελ Διιάδα, δελ επαιεζεχηεθαλ νη θηινδνμίεο πνπ ππήξραλ αξρηθά γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαζψο απηφ ην είδνο 

ρξεκαηνδφηεζεο αλαπηχρζεθε λε αξγνχο ξπζκνχο θαη επηπιένλ ε ρξεκαηνδφηεζε 

αθνξνχζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη φρη πξψηκα ζηάδηα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Δμεηάδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, απηφο γίλεηαη 

αληηιεπηφο πεξηζζφηεξν ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ αγνξψλ παξά ππφ απηφ ησλ λέσλ 



48 
 

πξντφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ Διιάδα, ηα venture capitals εζηηάδνπλ θαηά θφξνλ ζε 

παξαδνζηαθνχο θιάδνπο φπσο ηα ηξφθηκα θαη φρη ζηνπο ηνκείο ηεο «Νέαο Οηθνλνκίαο» 

θαη κάιηζηα πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ φγθνπ ησλ θεθαιαίσλ πξνέξρνληαη απφ μέλεο ρψξεο. 

Ζ κφλε ζεκαληηθή αιιαγή ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ είλαη ν ραξαθηήξαο ησλ 

επελδχζεσλ. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επεθηάζεθαλ ηειεπηαία πξνο ηελ πεξηνρή ηεο 

Βαιηηθήο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο ζεσξψληαο ηηο αγνξέο απηέο ζεκαληηθέο 

ρξεκαηνδνηψληαο ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ εθεί. Βέβαηα θαη πάιη δελ είλαη 

πξφθεηηαη γηα ηελ έλαξμε λέσλ εγρεηξεκάησλ αιιά γηα ρξεκαηνδφηεζε επέθηαζεο 

επηρεηξήζεσλ (Tsipouri 2000). 

Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηελ αθξηβή ζπκβνιή θάζε πεγήο θεθαιαίνπ ησλ 

εηαηξεηψλ venture capital.  

 

Πίλαθαο 4 : πκβνιή πεγώλ θεθαιαίνπ ζηα θέξδε εηαηξηώλ venture capital 

 

Σύπνο πεγήο Πνζνζηό 

Ηδηψηεο 3,2 

Δπηρεηξεκαηηθνί επελδπηέο 4,8 

Κπβεξλεηηθέο πεγέο 6,8 

Σξάπεδεο 21,5 

Πνζά απφ ζπληάμεηο 19,4 

Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 8,7 

Δπαλεπέλδπζε θεξδψλ 16,4 

Άιιν 19,2 

ύλνιν 100,0 

 

Πεγή : EVCA, Yearbook 2004 

 

 

iii. Θπγαηξηθέο κεγάιωλ εηαηξηώλ Venture Capital 

 

Οη κεγάινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί δεκηνπξγνχλ ζπγαηξηθέο εηαηξίεο πνπ 

θαηέρνπλ, κάιηζηα, δηφινπ επθαηαθξφλεηα πνζνζηά αγνξάο. Κχξηνο ζθνπφο ησλ 
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ζπγαηξηθψλ, είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ θαη θεξέιπηδσλ επηρεηξήζεσλ. ηε ρψξα καο 

ππάξρνπλ αξθεηά ηέηνηα παξαδείγκαηα φπσο είλαη ε Δζληθή Venture Capital, ε Alpha 

Ventures θαη ε Πεηξαηψο Finance. Θπγαηξηθέο, ή θαιχηεξα ππνδηαηξέζεηο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, ππάξρνπλ θαη εληφο ησλ «ηεηρψλ» ηνπο κε ζθνπφ ηελ πην επέιηθηε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Έηζη ινηπφλ, νη επελδχζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ γίλνληαη ηφζν ζε 

εμσηεξηθά φζν θαη ζε εζσηεξηθά επελδπηηθά ζρέδηα αλάινγα κε ην αλ πξνηηκά ηε 

ππνθαηάζηαζε ηεο ηεξαξρίαο ζηελ εζσηεξηθή ζπλεξγαζία ή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε 

κε ηηο αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ (Prakke 1988). 

 

3.4.2.2.1.3  Δμαγνξέο – πγρσλεύζεηο 

 

 Ζ εμαγνξά θαη ε ζπγρψλεπζε απνηεινχλ ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο άζρεηα κε ην ζηάδην 

αλάπηπμεο ζην νπνίν βξίζθνληαη. Ζ πξψηε φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ φξν έρεη λα θάλεη 

κε ηελ απφθηεζε εηαηξίαο απφ θάπνηα άιιε ελψ ε δεχηεξε είλαη ε ζπγρψλεπζε 

ζπλήζσο εηαηξηψλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο. Βέβαηα θαη νη δχν ελέξγεηεο εγθπκνλνχλ 

αξθεηνχο θηλδχλνπο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε πεξίπησζε πνπ ε 

κεγαιχηεξε επηρείξεζε δελ θαηαλνεί ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε έηαηξε 

επηρείξεζε ή αθφκα θαη φηαλ ρσξίο λα ην ζέιεη ηελ εκπνδίδεη λα αλαπηπρζεί (ACOST 

1990).  

 Δίλαη πξνθαλέο ην ζπκπέξαζκα, φηη ε ηξαπεδηθή θαη ε ζπκκεηνρηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαζψο ε δεχηεξε ρξεκαηνδνηεί ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απνξξίπηεη ε πξψηε. Μάιηζηα, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ νθέιε είηε άκεζα, κέζσ ζπκκεηνρήο ζε εηαηξίαο θεθαιαίσλ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, είηε έκκεζα, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζπλφινπ ηξαπεδηθψλ 

εξγαζηψλ.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζπκκεηνρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Πίλαθαο 5 : Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζπκκεηνρηθήο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Τπάξρεη κεηνρηθφ κεξίδην Απψιεηα πιήξνπο ειέγρνπ επηρείξεζεο 

Γελ απαηηείηαη πξνθαηαβνιή εγγχεζεο Καηνρή ζέζεο ζην Γ.. απφ ηνλ επελδπηή 

Γελ θαηαβάιιεηαη ηφθνο Απζηεξνί ρξεκ/θνη θαλφλεο 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο 

επέλδπζεο 

Κίλδπλνο εγθαηάιεηςεο απφ ηνλ επελδπηή 

Ρεπζηνπνηψληαο ηελ επέλδπζε 

δεκηνπξγνχληαη ηα θέξδε θεθαιαίνπ 

Γίλεηαη δηαλνκή ησλ θεξδψλ 

Παξέρνληαη ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη 

πξνζηίζεηαη αμία ζηελ επηρείξεζε απφ 

έκπεηξνπο επελδπηέο 

Μεγάιεο απαηηνχκελεο απνδφζεηο – 

Κίλδπλνο εθκεηάιιεπζεο απφ 

ρξεκαηνδφηεο 

 

Πεγή: LIFT 1998 

 

 

3.4.2.2.2  ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΜΖ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

3.4.2.2.2.1  Γεκόζηνο ηνκέαο 

 

 Ο δεκφζηνο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαζψο ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα. 

Σν θξάηνο δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεί ηελ εθάζηνηε θαηλνηνκία είηε άκεζα, κε 
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επηδνηήζεηο ή βξαβεία, είηε έκκεζα, κε δηάθνξεο παξνρέο φπσο ρακειφηεξε θνξνινγία 

ή δηάθνξα είδε εηζθνξψλ. ηα ηειεπηαία αλήθνπλ θαη ηα πιαίζηα ππνζηήξημεο 

επελδχζεσλ (Investment Support Schemes) θαζψο θαη πιαίζηα εγγχεζεο δαλείσλ (Loan 

Guarantee Schemes) ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ Δπξσπατθέο 

ρψξεο θαη απνηεινχλ είδνο δηαζθάιηζεο ηνπ ρξεκαηνδφηε πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηνκίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο.  

 Δλαιιαθηηθά ζπγθξνηνχληαη εηαηξίεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ έηζη 

ψζηε κέζσ ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα λα ζπγθεληξσζεί έλα κέξνο 

θεθαιαίνπ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

παξαηεξείηαη απφ ηελ παξνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλνληαη 

επθαηξίεο ζε λέεο επηρεηξήζεηο πνπ δχζθνια ζα πξνζέιθπαλ επελδπηέο ππφ άιιεο 

ζπλζήθεο. Οη επελδχζεηο απηέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο 

θαη εμαγνξέο κε ηνλ θίλδπλν ηεο ζηξέβισζεο ηεο αγνξάο καθξνρξφληα λα ειινρεχεη 

έρνληαο ζα ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θεθάιαηα (Mason and Harrison 1994).  

 

 

3.4.2.2.2.2  Γαλεηαθή ρξεκαηνδόηεζε (Debt Finance) 

 

 Λφγσ ησλ αξθεηψλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπκκεηνρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, απψιεηα 

ειέγρνπ θαη πςειέο απνδφζεηο, πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε 

δαλεηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο. Αθφκα θαη ζε ρψξεο κε ηζρπξφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη πνιιά ηα παξαδείγκαηα αιιαγήο πιεχζεο θαη 

ζηξνθήο θαηαξρήλ ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα ηελ ζπγθέληξσζε κέξνπο ησλ 

θεθαιαίσλ  θαη ελ ζπλερεία ζε άιιεο πεγέο θεθαιαίνπ.  
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 Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη νη κεζάδνληεο κεηαμχ ηνπ πιενλάζκαηνο θαη ηνπ 

ειιείκκαηνο πνπ μνδεχνπλ ηα λνηθνθπξηά (Seward 1990), κεηαμχ ηνπ δαλεηδφκελνπ θαη 

ηνπ δαλεηζηή. Ζ ηξάπεδα θαηέρεη ην ξφιν ηνπ εληνιέα θαη ε εηαηξεία απηφλ ηνπ 

εληνινδφρνπ  ζε κηα ζρέζε φπνπ ε ηξάπεδα αλακέλεη απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πνπ 

παξείρε κε θάπνηα αμηνζέβαζηε απφδνζε  ψζηε ην πιάλν λα απνδεηρζεί βηψζηκν θαη 

ηειηθά λα πινπνηεζεί. Οη ηξάπεδεο πνπ θαηέρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ φιε 

δηαδηθαζία είλαη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη νη ηξάπεδεο επελδχζεσλ.  Οη πξψηεο 

παξέρνπλ γεληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, δάλεηα, απνηακηεχζεηο θιπ, ζην θνηλφ θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ελψ νη δεχηεξε θαηεγνξία απνηειεί ην κεζάδνληα αλάκεζα ζε απηφλ πνπ 

εθδίδεη ηηο κεηνρέο θαη ζην επελδπηηθφ θνηλφ, αγνξάδνληαο ηηο κεηνρέο θαη δηαλέκνληάο 

ηεο ζε ρξεκαηηζηέο θαη επελδπηέο απνθνκίδνληαο θάπνηνλ ίδην φθεινο θπζηθά.  Μηα 

ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ δχν εηδψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη φηη νη εκπνξηθέο 

αζρνινχληαη  κε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πειαηψλ ελψ νη ηξάπεδεο επελδχζεσλ 

απνθιεηζηηθά κε αγνξαπσιεζίεο ή γεληθφηεξα ζπλαιιαγέο κεγάινπ κεγέζνπο.  

 

 

3.4.2.2.2.3  Factoring (Δπηρεηξεκαηηθέο Απαηηήζεηο) 

 

πληζηά κέζν βειηίσζεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κείσζεο 

δπζρεξεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη αξθεηέο ζηελ Διιάδα, θαζψο εκθαλίδνπλ έληνλα 

πξνβιήκαηα έιιεηςεο  θεθαιαίσλ, νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ. Θα 

κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε κηα ζχκβαζε κεηαμχ δχν πιεπξψλ. Απφ ηε κία είλαη ε 

εκπνξηθή επηρείξεζε θαη απφ ηελ άιιε ν πξάθηνξαο (factor). θνπφο ηεο ζπκθσλίαο ή 

ρξεκαηνδφηεζε παξφλησλ θαη κειινληηθψλ απαηηήζεσλ θαη παξάιιεια πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε πειάηε. Σέηνηεο είλαη ε θάιπςε 
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πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ν έιεγρνο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη παξνρή 

ζπκβνχισλ).  

 Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν βξίζθεη άκεζε εθαξκνγή ζηε ρψξα καο πνπ 

«καζηίδεηαη» απφ θαηλφκελα επηκήθπλζεο ησλ εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ, θαη ξπζκνχο 

ζπλερνχο αχμεζεο ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ θαη απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά κέζν φξν νη εκπνξηθέο απαηηήζεηο εμνθινχληαη ζε 120 

κέξεο είλαη θαηαλνεηφ πσο απφ ηελ θαζπζηεξεκέλεο πιεξσκέο θαη ην νινέλα θαη 

απμεκέλν θφζηνο πξνέξρεηαη ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο.  

 Με ην factoring, αζρνινχληαη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ηα 

απαξαίηεηα γηα απηέο θεθάιαηα κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. πρλά πξνηηκάηαη γηαηί 

εθηφο πξνζθέξεη θαη παξάιιειεο ππεξεζίεο ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ. Αληίζεηα, ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ απνηειεί ην πςειφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο εηδηθά φηαλ 

ηα ηηκνιφγηα είλαη πνιιά θαη κηθξήο αμίαο ελψ δελ είλαη δπλαηή ε ρξεκαηνδφηεζε ζε 

μέλν λφκηζκα πνπ ζα ζπλέθεξε ζε πεξηπηψζεηο ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ. Αξθεηνί 

εηδηθνί, κάιηζηα, ηνλίδνπλ φηη απνηειεί  παξαδνρή ηεο ηδίαο ηεο επηρείξεζεο γηα 

αδπλακία πξφζβαζεο ηεο ίδηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζχλαςεο ζπκθσληψλ.  

 Οη εηαηξίεο παξνρήο ηέηνηνπ είδνπο ρξεκαηνδφηεζεο εηζήιζαλ ζηελ αγνξά ην 

1995 θαη απνηεινχζαλ θπξίσο ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ. Μέρξη ην 2004 είραλ θζάζεη ηηο 

έμη.  

 

3.4.2.2.2.4  Leasing (Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε) 

 

Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνηειεί ελαιιαθηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή  

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ δαλεηζκνχ δηφηη είλαη ην απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη ηεο κίζζσζεο θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ. Ζ δηαδηθαζία 
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πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ην κηζζσηή γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη θάπνηαο ακνηβήο πνπ θαιείηαη κίζζσκα. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαηφπηλ ζπκθσλίαο πάληα, λα πεξηέιζεη ην κίζζσκα ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ κηζζσηή κε δεδνκέλε θαηαβαιιφκελε αμία. Παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ 

leasing ζπλήζσο είλαη απηνθίλεηα, θσηνηππηθά θαη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Να 

ζεκεησζεί φηη ν κηζζσηήο αλαιακβάλεη θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ αγαζνχ, 

ελψ ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη απνπιεξψλεηαη ζε 

πξνβιεπφκελε βάζε.  

 Ζ έλλνηα πνπ εμεηάδεηαη ζε απηή ηελ ππνελφηεηα έρεη δηπιή ππφζηαζε. 

Καηαξρήλ, αλαπηπμηαθή πξνζθέξνληαο κηα ελαιιαθηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή κνλάδα 

ζην κηζζσηή θαιχπηνληαο έηζη ηηο επελδπηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη αθφκα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα εθζπγρξνληζκνύ θαζψο ε εηαηξεία κπνξεί λα πξνκεζεχζεη ηνλ κηζζσηή κε 

λέν εμειηγκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα πνπ απνηειεί ηνλ 

πφιν έιμεο γηα πνιινχο είλαη φηη ε δηαδηθαζία θαζηζηά εθηθηή ηελ θάιπςε ηεο 

επέλδπζεο εμ‟ νινθιήξνπ θαη ε επηρείξεζε δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηακηεχζεη 

άκεζα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ επηζπκεί λα πξνκεζεπηεί 

μεπεξλψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πηζαλφ πξφβιεκα έιιεηςεο ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Απφ ηελ άιιε, σο κεηνλέθηεκα κπνξεί λα εθιεθζεί ην ζρεηηθά κεγάιν θφζηνο 

ιφγσ ηεο επέλδπζεο κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ ζπγθξηηηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κέζσ δαλεηζκνχ, αλ θαη ζπρλά απηφ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ηαρχηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ. Βέβαηα, ε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, πνπ ιφγσ ιαλζαζκέλσλ 

εθηηκήζεσλ, είλαη αδχλαην αξγφηεξα λα απνπιεξσζνχλ ζπληζηά κεγάιν θίλδπλν γηα ην 

κέιινλ ηνπ κηζζσηή γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ «εξγαιείνπ» κε κέηξν. 

Σν leasing, φπσο θαη ην factoring, λαη κελ κπνξεί λα παξέρνπλ θαιχηεξε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε αιιά δελ είλαη φηη θαιχηεξν φζνλ αθνξά  ηε ζπκβνιή 
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ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε εθαξκνγή 

θαη ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε χπαξμε θεθαιαίσλ.  

ηελ Διιάδα, ην leasing, έρεη αλαπηπρζεί αιιά φρη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαζψο 

απηφ απαηηεί νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο κέζσ ζηαζεξήο αχμεζεο ησλ 

επελδχζεσλ, εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, απειεπζέξσζε θίλεζεο 

θεθαιαίσλ θαη επηηνθίσλ θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θεθαιαηαγνξάο, ζπλζήθεο πνπ 

δελ είλαη αθφκα δηακνξθσκέλεο θαηά ηξφπν έηζη ψζηε λα επλννχλ ηα παξαπάλσ. Με ην 

λφκν 1665/86, δηακνξθψζεθε ην πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία εηαηξηψλ leasing, νη νπνίεο 

ήηαλ αξρηθά ηξεηο (1989) θαη έγηλαλ έληεθα κέζα ζε ελληά ρξφληα, εθ ησλ νπνίσλ νη 

δέθα ήηαλ ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ θαη κφιηο κία ζπγαηξηθή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο. Σν 

2004 νη εηαηξίεο leasing έθζαλαλ ηηο 17 (ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ICAP). Σν 7,6 % ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ ησλ λέσλ δαλείσλ ζηελ Διιάδα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ζε αληίζεζε κε ην  17 % ηεο Δπξσδψλεο θαη ην 30 % ησλ 

ΖΠΑ, αληηθαηνπηξίδεη ηα πεξαηηέξσ βήκαηα αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη γεληθφηεξα ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο.  

 Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ ελφηεηα είλαη θαιφ λα δηαζαθεληζηεί φηη ε ζεκαζία 

ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ δελ κεηξάηαη βάζε ησλ ζρεηηθψλ 

κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ε θάζε κηα θαη δελ είλαη θξφληκν λα κεηξάηαη έηζη. Δπί 

παξαδείγκαηη, θάπνηα πηζαλή πξφζζεηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δήηεζε γηα 

επηπιένλ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, ελψ έλα ηξαπεδηθφ δάλεην κηθξνχ κεγέζνπο ζε 

πξψηκν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνδεηρηεί δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηδεψλ έσο ην ζεκείν πνπ ζα είλαη ε δπλαηή ε αχμεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (Lyberaki and Mylonas 2000). 
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4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο, θαη φρη κφλν, ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη 

ηα πξαγκαηηθά θέξδε βξίζθνληαη ζηηο επηηπρεκέλεο θαηλνηνκίεο ηνπ πξντφληνο. 

Κάλνληαο ιόγν γηα θαηλνηνκία πξνϊόληνο, ελλνείηαη έλα ξηδηθά θαηλνύξην πξνϊόλ 

βαζηδόκελν ζηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία, κε ζηόρν, ηηο ππάξρνπζεο αγνξέο ή αθόκα θαη ηε 

δεκηνπξγία λέωλ. Όζν, φκσο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο νη αθνινπζνχκελεο 

πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ, θαηαξρήλ, ζην λα δηαζαθελίδνπλ θαη λα 

απνηηκνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε ηέηνηα ελέξγεηα, ζχκθσλα κε φζα 

γξάθνληαη ζε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 Όπσο ηφληζε θαη ν Pfizer, «παξάγεηε θάηη πνπ ζέιεη ν θφζκνο, θάηη πνπ δελ 

κπνξνχλ νη αληαγσληζηέο θαη δελ ζα ρξεηαζηεί λα αζρνιεζείηε ηδηαίηεξα κε ηελ ηηκή». 

Πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε εμειηγκέλε ηερλνινγία ζπλεπάγνληαη καθξνπξφζεζκα 

αθφκα θαη εληειψο θαηλνχξηεο αγνξέο. 

 ήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ έλα φρη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλν πιάλν λέσλ πξντφλησλ, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο ηηκήο. 

Βέβαηα, δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη θαλείο θαη παξάγνληεο ηνπο εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηα δξψκελα θαη κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηα 

θαηλνηφκα πξντφληα. Σέηνηνη είλαη, νη θξαηηθέο αξρέο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο ή αθφκα 

θαη νη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο θάζε ρψξαο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην ξπζκφ αχμεζεο 

ησλ θαηλνηνκηψλ κέζσ πξνψζεζεο θηλήηξσλ θαη αιιαγήο ηεο κνξθήο ησλ αγνξψλ. Οη 

πξνζπάζεηεο θαη νη δηεξγαζίεο γηα αλεχξεζε θαηλνηνκηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα 

ζπλερίδνληαη αθφκα θαη ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ εκπνδίδνληαη απφ δηάθνξα 

θαηλφκελα (φπσο νηθνλνκηθή θξίζε), θαζψο αθφκα θαη ηφηε ππάξρνπλ επθαηξίεο, 

ιηγφηεξεο ζίγνπξα, γηα αλάπηπμε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζπλνπηηθήο πεξηγξαθήο ησλ λέσλ πξντφλησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο.  

 

4.2  ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

αλ εκπνξηθά νκφινγα ή αιιηψο δηθαηφγξαθα νξίδνπκε ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο πνπ πσινχλ, άλεπ αζθάιεηαο, κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ ηνπο ζε θεθάιαην θίλεζεο. Βέβαηα δελ 

κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κέζν 

πξνζσξηλνχ δηαθαλνληζκνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θχξησλ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

φπσο θηηξίσλ, πινίσλ ή αθφκα θαη γηα ηελ επέθηαζε εξγνζηαζηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη ηαρχηεξα αλαπηπγκέλα θνκκάηηα ησλ ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλσλ ρξεκαηαγνξψλ κε ραξαθηεξηζηηθά παξάδεηγκα ηεο ηεξάζηηαο αλάπηπμήο 

ηνπο ζηηο Ζ.Π.Α.  ηελ αχμεζε απφ 113 δηζ. δνιάξηα ζε 546 δηζ. δνιάξηα κεηαμχ 1979 

θαη 1990. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ηα εκπνξηθά νκφινγα θαιχπηνληαη κφλν απφ 

ηελ αμηνπηζηία ηεο δαλεηδφκελεο επηρείξεζεο. Οη αμίεο απηέο εθδίδνληαη απφ θάπνηα 

κεγάιε θαη ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε ή απφ θάπνηα ηξάπεδα θαη ε 

ζπλεζέζηεξε ειάρηζηε ηηκή ηνπιάρηζην θαηά ηελ έλαξμε είλαη 100.000 δνιάξηα θαη ε 

ιήμε πνηθίιεη κεηαμχ δχν κελψλ θαη 1 έηνπο.   

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ησλ εκπνξηθψλ νκνιφγσλ ζε ζρέζε κε άιια 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία βξαρππξφζεζκνπ νξίδνληα, είλαη φηη ηα εκπνξηθά 

νκφινγα απνηεινχλ ππνρξέσζε απνθιεηζηηθά ηνπ εθδφηε ησλ νκνιφγσλ ελψ αληίζεηα 

κε άιια εξγαιεία φπσο νη ηξαπεδηθέο επηηαγέο απνηεινχλ ππνρξέσζε θαη ηεο ηξάπεδαο 

πνπ απνδέρεηαη ηηο επηηαγέο απηέο. Αθφκα ε εμεηαδφκελε θαηεγνξία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ρακειφ θφζηνο δαλεηζκνχ, κε ηε ιήμε ηνπο λα είλαη εχθνια πξνζαξκφζηκε 
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αλάινγα κε ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ δαλεηζκνχ. 

Σα εκπνξηθά νκφινγα δηαηίζεληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, απηά πνπ 

πσινχληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε πνπ απνηειεί ηνλ «εθδφηε» θαη απηά πνπ 

εθδίδνληαη απφ θάπνηα ηξάπεδα επελδχζεσλ ή αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ θαηέρεη ην 

ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή (dealer). Ο θχξηνο φγθνο ησλ εκπνξηθψλ νκνιφγσλ αλήθεη 

ζηελ πξψηε θαηεγνξία θαη κεηά ηελ έθδνζή ηνπο πσινχληαη θαηεπζείαλ ζηνπο 

επελδπηέο ή ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο.  

ε παγθφζκηα θιίκαθα ε ηαρχηαηε αλάπηπμε θαη ε νινέλα θαη ζπρλφηεξε ρξήζε 

εκπνξηθψλ νκνιφγσλ νδήγεζαλ ηηο ηξάπεδεο ζηελ απηνρξεκαηνδφηεζε κεγάινπ 

κέξνπο ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαηλφκελν πνπ πξνθάιεζε έληνλε αλεζπρία. Ζ ηάζε απηή 

έθδνζεο εκπνξηθψλ νκνιφγσλ γηα άληιεζε απεπζείαο θεθαιαίσλ απφ ηνπο επελδπηέο 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζηξαθνχλ ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαιείηαη αμηνγξαθνπνίεζε. 

Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβηβάδεηαη νπζηαζηηθά ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αλαθνξάο (ραξηνθπιάθην δαλείσλ ηεο ηξάπεδαο), απφ ηελ ηξάπεδα ζε 

ζεζκηθνχο επελδπηέο ή ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. ηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

πεη φηη ε αμηνγξαθνπνίεζε δελ έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην 

παξφλ, ελψ αλακέλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο ηξάπεδεο λα πξνβνχλ ζε 

απμεκέλεο εθδφζεηο ηίηισλ κε θάιπςε δαλεηαθψλ  ραξηνθπιαθίσλ φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε αλαπηπμηαθή εμέιημε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Σν αληίζηνηρν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο δηακνξθψζεθε κε ην λφκν 

3156/3 απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 θαη κέζσ ηεο Δγθπθιίνπ Γηνίθεζεο 9/30 ηνλ Οθηψβξε 

ηνπ 2003 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δφζεθαλ θάπνηεο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο. Ο  

3156/3 ηνπ 2003 αλαθέξεηαη κφλν ζηελ άκεζε κεηαβίβαζε ελψ παξνπζηάδεη ειιείςεηο 
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φζνλ αθνξά ηελ αμηνγξαθνπνίεζε αλαθπθινχκελσλ πηζηψζεσλ απφ επηρεηξεζηαθά 

δάλεηα ή πηζησηηθέο θάξηεο θαη ηελ αμηνγξαθνπνίεζε ζπλζεηηθήο κνξθήο. 

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηα εμήο: φηη επηηξέπεη 

κηα επξείαο κνξθήο θαηαλνκή ηνπ ρξένπο, παξέρεη πιήζνο θεθαιαίσλ ζε πνιχ ρακειά 

θεθάιαηα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο, ν δαλεηδφκελνο απνθεχγεη ηελ ελαζρφιεζε κε 

έμνδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ κε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο ελψ κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ν δαλεηδφκελνο γίλεηαη επξχηεξα γλσζηφο.  

Μεηνλέθηεκα ηεο αγνξάο απηήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

νθεηιέηεο έρεη θάπνηα κηθξή δπζθνιία απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

βνήζεηαο πξνο απηφλ αθνχ νη δηαδηθαζίεο αγνξάο θαη πψιεζεο ησλ εκπνξηθψλ 

νκνιφγσλ θάιιηζηα ραξαθηεξίδνληαη σο απξφζσπεο. Αθφκα, αλ δελ πσιεζεί νιφθιεξν 

ην θνκκάηη πνπ εθδφζεθε ν αλάδνρνο απηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αγνξάζεη θαη ην 

κέξνο πνπ δελ πσιήζεθε.  

 

4.3 ΔΠΗΣΑΓΔ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

Δίλαη απφ ηα ιηγφηεξν κελ δηαδεδνκέλα αιιά παιαηνηέξα εξγαιεία ηεο αγνξάο 

ρξήκαηνο. Οπζηαζηηθά, απνηειεί εξγαιείν δαλεηζκνχ ηνπ νπνίνπ ε ππφζηαζε 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ πηζησηή δελ έρεη λα θάλεη κε ηηο απηνθαζαξηδφκελεο 

επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο θπξίσο κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ. Ζ ρξεζηκφηεηα 

ηεο είλαη αθφκα κεγαιχηεξε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπλαιιαγψλ) θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ πξψησλ πιψλ.  

Ο ηίηινο απνδνρήο είλαη έλαο ρξνληθφ ινγαξηαζκφο ζπλαιιαγήο, ηδηαίηεξα κηα  
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επηηαγή, πνπ ππνγξάθεηαη απφ θάπνην αγνξαζηή επηρείξεζεο (πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη 

ην θφζηνο ησλ αγαζψλ πνπ αγφξαζε) ή θάπνηα ηξάπεδα . Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

ηίηινη απνδνρήο έρνπλ ηδηαίηεξα ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

ππάξρεη ε εγγχεζε θαη απφ ηηο δχν ζπλαιιαζζφκελεο πιεπξέο. Αθφκα, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ηίηινο ζπλαιιαγήο ππνγξάθεηαη απφ ηξάπεδα ηφηε νπζηαζηηθά θάλνπκε ιφγν γηα 

επηηαγή απνδνρήο ηξάπεδαο θαη πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ή ην 

ρξφλν ιήμεο κέρξη ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα πιεξσζεί ζηνλ θάηνρν ηεο επηηαγήο ην 

αλαγξαθφκελν, ζηελ επηηαγή, πνζφ. Οη πεξηζζφηεξνη ηίηινη απνδνρήο έρνπλ πεξηζψξην 

ιήμεο κέρξη 90 εκέξεο αλ θαη ην επηηξεπφκελν δηάζηεκα θπκαίλεηαη απφ 30 κέρξη 180 

εκέξεο. Ζ επηηαγή ηεο ηξάπεδαο είλαη έγθπξε φηαλ ζθξαγηζζεί κε ηε ιέμε «απνδεθηή» 

ζηελ θχξηα φςε ηεο.  

 

4.4 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ  

Απηή ε θαηεγνξία έρεη πνιιά θνηλά κε ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο 

θαη ε ηππηθή ηνπο επηβεβαίσζε γίλεηαη κε έλα πηζηνπνηεηηθφ. Απεπζχλεηαη ζε πειάηεο 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα δεζκεχζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κε ζηφρν λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ ηξαπεδηθή εγγχεζε πνπ παξέρεηαη γηα ηα 

ρξήκαηα απηά. Σα δεζκεπφκελα ρξήκαηα δελ κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ πξηλ ηελ 

ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, δηάζηεκα ην νπνίν δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν. 

Μάιηζηα απηά ησλ νπνίσλ ε ιήμε πνηθίιεη απφ 30 κέξεο έσο θαη έλα έηνο απνηεινχλ 

θχξηα φξγαλα δαλεηζκνχ εθδηδφκελα ζπλήζσο απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Θα κπνξνχζε 

λα πεη θαλείο φηη δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο «κέγηζηεο ιήμεο» θαζψο ηα πεξηζζφηεξα 

πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ έρνπλ εθδνζεί γηα πεξηφδνπο αξθεηά κηθξφηεξεο ηνπ ελφο 

έηνπο. Όζνλ αθνξά ηε κέζε ιήμε ησλ κεγάισλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ αληίζηνηρα κεγάιεο ηξάπεδεο πνηθίινπλ κεηαμχ 2-4 κελψλ θαη έρνπλ λα 
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θάλνπλ κε πνιχ κεγάιεο αμίεο πεξίπνπ 1.000.000 $ ή €. Ο ηφθνο ησλ θαηαζέζεσλ 

απηψλ ππνινγίδεηαη ζπλήζσο ζε εηήζηα βάζε 360 εκεξψλ θαη φρη 365 εκεξψλ. 

Αθνινχζσο, ιακβάλεη ρψξα ε απνπιεξσκή κε δηαζέζηκα θεθάιαηα. Οη αγνξαζηέο ηνπο 

είλαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο. Οη κεγάιεο εζληθέο 

ηξάπεδεο πνπ εθδίδνπλ κεγάια πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ απηά 

πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζνπλ ε ξεπζηφηεηά ηνπο. Οη ελαιιαθηηθέο πνπ έρνπλ είλαη νη 

αθφινπζεο δχν : ή ξεπζηνπνίεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ή 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο. 

Πξνηνχ ιεθζεί ε απφθαζε ζεκαληηθφ είλαη ην ζηνηρείν ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο 

θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έλαληη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη επίζεο φηη κέζσ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ ε ηξάπεδα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα παξνρήο θεθαιαίσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα επξχηεξν 

ραξηνθπιάθην δαλεηζκνχ απ‟ φηη ήηαλ δπλαηφ απφ άιιεο πεγέο θαηάζεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο : κέζσ άκεζεο πψιεζεο θαη 

κέζσ dealers. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε ηξάπεδα καδεχεη θεθάιαηα ζε ρακειφ θφζηνο 

θαη ηαπηφρξνλα απνθεχγεηαη ε πηζαλφηεηα λα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζηελ αγνξά γηα λα 

αληαγσληζηνχλ ηα λέα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

απμήζεη ηα θεθάιαηά ηεο. Αληίζεηα, ε πεξίπησζε ησλ dealers  πξνζθέξεη ηαρχηεηα 

ζηελ ηνπνζέηεζε κηαο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ ηξάπεδα 

λα ζέζεη κεγαιχηεξν πνζφ πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ. Άμην αλαθνξάο, φηη ε ηηκή 

απηψλ είλαη ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία (θαη φρη ε νλνκαζηηθή αμία κείνλ ηνπο 

αλαινγνχληεο θφξνπο) θαη φηη ην επηηφθην ηνπο είλαη πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηεο θησρφηεξεο 

δεπηεξνγελνχο αγνξάο θαη ηέινο ηεο κεγαιχηεξεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ.  
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ήκεξα, ππάξρεη κηα θαιά νξγαλσκέλε παγθφζκηα δεπηεξνγελήο αγνξά 

πηζηνπνηεηηθψλ θαηαζέζεσλ πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηαζέζεσλ απηψλ. 

ηελ ρψξα καο, δπζηπρψο απνπζηάδεη ε αγνξά απηή θαη εθηθηή είλαη κφλν ε 

πξνεμφθιεζή ηνπο. Σα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο : ζηα εγρψξηα (domestic) θαη ζηα Δπξσδνιάξηα (Eurodollar). Κάπνηνη 

αλαγλσξίδνπλ θαη ηα Yankee CDs ζαλ θαηεγνξία αλ θαη εθδίδνληαη ζηελ εγρψξηα 

αγνξά ησλ ΖΠΑ απφ ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ. Ζ ππνθαηεγνξία ησλ εγρψξησλ 

φπσο είλαη θαηαλνεηφ έρεη λα θάλεη κε πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ εγρψξηα 

ηξάπεδα εληφο ησλ ζπλφξσλ θαη είλαη έλα νκφινγν κε ην πνίν ν θαηαζέηεο ηνπνζεηεί 

έλα πνζφ ζε θάπνηα ηξάπεδα γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ε ηξάπεδα κε ηε 

ζεηξά ηεο ηνπ απνδίδε4η θάπνην επηηφθην θαηά ηε ιήμε ηεο θαηάζεζεο. Ηζηνξηθά, ε 

απαξρή θαη αλάπηπμε ηνπ έγηλε ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηε ζπλέρεηα 

εμειίρζεθε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όζνλ αθνξά, ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ 

ζε επξσδνιάξηα, παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά κε ηα εγρψξηα. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο 

φηη είλαη ε εθθξαζκέλε ζε δνιάξηα θαηάζεζε νξηζκέλεο δηάξθεηαο ζε ηξάπεδα κε 

θαζνξηζκέλν επηηφθην θαη εκεξνκελία ιήμεο. Σν ειάρηζην χςνο ηνπο είλαη 1 

εθαηνκκχξην δνιάξηα κε εκεξνκελία ιήμεο 30 εκέξεο. Μηα ζεκαληηθή, πιελ 

απηνλφεηε δηαθνξά, είλαη φηη απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη ζε εκπνξηθή ηξάπεδα 

ησλ ΖΠΑ απφ μέλν ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο ησλ ΖΠΑ ή απφ κηα μέλε ηξάπεδα. 

Σα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ νξηζκέλα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα : 

Καηαξρήλ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα θαη ζνλ «θνκηζηή», δειαδή κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κέζν πιεξσκήο, εγγπήζεσο θιπ. Παξάιιεια, ηα πηζηνπνηεηηθά 

θαηαζέζεσλ εθδίδνληαη ζηελ Διιάδα ζε ηξίκελε, εμάκελε θαη δσδεθάκελε πξνζεζκία, 

θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη πςειφηεξε απφδνζε θαζψο θαη επθαηξίεο γηα επέλδπζε θαη 
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ξεπζηφηεηα. Έλα αθφκα, ζεηηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην επηηφθην 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά πνπ ζεκαίλεη φηη ν αληαγσληζκφ γηα ηηο θαηαζέζεηο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξα επηηφθηα. Σν επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ ηεο εμεηαδφκελεο 

θαηεγνξίαο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο. πλήζσο κάιηζηα, νη 

ηξάπεδεο αλαθνηλψλνπλ ην ηξέρνλ επηηφθην ζηελ αξρή ηεο θάζε βδνκάδαο θαη απηφ 

είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν φηαλ ην πνζφ ησλ θαηαζέζεσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 150.000 

€. Ζ ειάρηζηε θαηάζεζε είλαη 15.000 € ελψ ζηελ Διιάδα ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ 

θνξνινγνχληαη κε θφξν 15%. Ο πειάηεο αγνξάδεη έλα ηέηνην ζε αλάινγε αμία κε απηή 

πνπ επηζπκεί λα δεζκεχζεη θαη κε επηηφθην αλάινγν ηνπ ηξέρνληνο. Σν πνζφ πνπ ζα ηνπ 

επηζηξαθεί θαηά ηε ιήμε είλαη ζηαζεξφ θαη νπζηαζηηθά είλαη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαηαζέζεσλ κείνλ ηνλ αληίζηνηρν θφξν, ελψ ην θαηαβιεζέλ πνζφ είλαη 

ην αλάινγα ηνπ επηηνθίνπ. χκθσλα ηέινο κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη μέλνη ππήθννη 

δελ κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ 

 

4.5 ΤΜΦΩΝΗΔ ΔΠΑΝΑΓΟΡΑ (REPOS) 

Πξφθεηηαη γηα λνκηθά ζπκβφιαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηηθή πψιεζε 

ρξενγξάθσλ απφ έλα δαλεηδφκελν ζε έλα δαλεηζηή, κε ηελ ππφζρεζε επαλαγνξάο 

απηψλ βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλ κηα επηβάξπλζε ηφθνπ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δαλεηδφκελνπ. ηελ νπζία δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δεκηνπξγία αιεζηλνχ ρξενγξάθνπ 

αιιά γηα ηε δηαδηθαζία αγνξάο απηνχ θαη μαλά πψιεζήο ηνπ. 

Σα repos είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε πειάηεο πνπ δηαζέηνπλ κεγάια πνζά γηα 

ζρεηηθά κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα κπνξνχζε ελ νιίγνηο θαλείο λα ηα πεξηγξάςεη 

ζαλ θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο θαζψο ν αγνξαζηήο θαηαζέηεη-δαλείδεη έλα πνζφ ζηνλ 

πσιεηή κε ζπγθεθξηκέλν επηηφθην (ηηκή πψιεζεο – ηηκή αγνξάο) γηα δηάζηεκα πνπ ιή- 
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γεη ηελ ζπκθσλεκέλε πξνζεζκία. Σν νξζφηεξν κάιηζηα ζα ήηαλ νη φξνη αγνξά θαη 

πψιεζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζε εηζαγσγηθά εθφζνλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

θπζηθή κεηαθνξά ηίηισλ, νη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη ινγηζηηθέο 

πξάμεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ηξαπεδψλ.  

Φζάλνπκε ινηπφλ ζην ζεκείν ζην νπνίν εχζηνρα ζα αλαξσηηφηαλ θαλείο πνηα ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο θαηεγνξίαο γηα κηα επηρείξεζε γηα παξάδεηγκα πνπ 

δηαζέηεη ξεπζηά δηαζέζηκα. Γηαηί λα πξνηηκά ηα repos αληί θάπνηνπ δεδνκέλνπ 

αγνξαίνπ ηίηινπ. Αξρηθά, εκεξνκελία ιήμεο δχλαηαη λα πξνζαξκνζηεί, αλάινγα κε ην 

πφηε  ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ, απφ κία λχρηα έσο θαη 30 εκέξεο. Δπηπιένλ, 

ην ελδερφκελν λα αγνξάζεη ε επηρείξεζε θάπνην θξαηηθφ νκφινγν θαη λα ην πνπιήζεη 

φηαλ έρεη αλάγθε ξεπζηψλ εκπεξηέρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν απ‟ φηη ε επηινγή ησλ repos. 

Απηφ νθείιεηαη ζηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ νκνιφγνπ ζε 

ηηκή ίζε ή θαη κηθξφηεξε κε ην πξνεγνχκελν θφζηνο ηεο επηρεηξήζεσο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ θξαηηθνχ νκνιφγνπ ελψ ε πεξίπησζε ησλ repos ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξή ηηκή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Απνηεινχλ δειαδή κηα «αζπίδα πξνζηαζίαο θαη 

ζηαζεξφηεηαο» έλαληη πηζαλψλ δηαθπκάλζεσλ πνπ ίζσο ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηζρχο ηνπ ζπκβνιαίνπ. πκπεξαίλεη θαλείο φηη ε απφδνζε ησλ repos είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ ησλ θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ θαη έλα αθφκα ζεηηθφ ζηνηρείν γη‟ 

απηά είλαη φηη ε απφδνζε πνπ θεξδίδεη, πνπ απνιακβάλεη ν δαλεηζηήο δελ θνξνινγείηαη. 

Γχν είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ repos : απηά κε δηάξθεηα επέλδπζεο έσο θαη 

έλα έηνο, κε ζπγθεθξηκέλν ειάρηζην επηηφθην ην νπνίν είλαη θαη δηαπξαγκαηεχζηκν θαη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαδνρηθψλ αλαλεψζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ππάξρνπλ ηα repos κε 

δηάξθεηα επέλδπζεο κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, κε επίζεο κεγαιχηεξν ειάρηζην πνζφ 

αξρηθήο επέλδπζεο (ζπγθξηηηθά κε πξηλ), κε κεληαία θαηαβνιή ηφθσλ κε ηε δπλαηφηεηα 
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απηφκαηεο εηήζηαο, κφλν, αλαλέσζεο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο πξφσξε αλάιεςε ηνπο 

πνζνχ απηήο. 

ηε ρψξα καο ηα repos ζπλήζσο δηαξθνχλ απφ 7 εκέξεο κέρξη θαη 6 κήλεο, δελ 

αλαλεψλνληαη απηφκαηα θαη είλαη ηδηαίηεξα αθξηβά αλ δηαθνπνχλ πξηλ ηελ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηνπο. Παξνπζίαζαλ κεγάιε αλάπηπμε θαηά ηελ ηξηεηία 1991-1994, 

ην ηειεπηαίν θαινθαίξη κέρξη ην νπνίν νη απνδφζεηο ηνπο ήηαλ θαη αθνξνιφγεηεο. ηε 

ζπλέρεηα θνξνινγνχληαη κε 15% ελψ απφ ην 1999 κέρξη θαη ην ηέινπο ηνπ 2001 είλαη 

θαη πάιη αθνξνιφγεηεο. Καηφπηλ, απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002 θνξνινγνχληαη κε 7%.  

Πίλαθαο 6 : Απνδόζεηο repos κεηαμύ 1995-2000 

1995 56 δηο. δξρ. 

1996 60,5 δηο. δξρ. 

1997 36,7 δηο. δξρ. 

1998 892,4 δηο. δξρ. 

1999 3,043,6 δηο. δξρ. 

2000 6.078,5 δηο. δξρ. 

 

Πεγή : Οηθνλνκηθφ Γειηίν Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαηά ηελ πεληαεηία 1995-2000 έρνπλ 

απμεζεί πάλσ απφ 110 θνξέο. Απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2001, ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ 

Ηνχλην, εηζάγνληαη δχν λέα πξντφληα απφ ην Υξεκαηηζηήξην Παξαγσγψλ Αζελψλ :  

1) Σα stock repos πνπ παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ επελδπηή λα δαλείζεη ηηο 

κεηνρέο ηνπ ζηελ ΔΣ.Δ..Δ.Π. θαη λα εηζπξάηηεη θάπνην επηπιένλ έζνδν, πέξαλ 

ηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο 

2) Σα stock reverse repos πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επελδπηή λα εθηειεί 

αλνηθηέο πσιήζεηο κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ηηο νπνίεο 

δαλείδεηαη απφ ηελ ΔΣ.Δ..Δ.Π., έλαληη εκεξήζηνπ ηφθνπ. 
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4.6 ΚΡΑΣΗΚΑ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 

 

Σα ρξεφγξαθα θαηέρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο φζνλ αθνξά ηηο πεγέο 

ξεπζηφηεηαο θαη θαη‟ επέθηαζε θεξδψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ζηνηρεία 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηα έληνθα γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηα νκφινγα 

θαιχπηνπλ έλα δηφινπ επθαηαθξφλεην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο ξεπζηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο καο.  

Πσινχληαη ζηελ επξχηεξε αλνηθηή αγνξά ζε επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ 

ηα έμνδα επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζέιεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε λα πινπνηήζεη 

θαη ρσξίδνληαη ζε βξαρππξφζεζκα (δηαξθνχλ κέρξη 12 κήλεο), κεζνπξφζεζκα 

(δηαξθνχλ απφ 1 κέρξη 10 έηε) θαη καθξνπξφζεζκα (δηαξθνχλ κέρξη 25 έηε).  

Οη ηξάπεδεο επηδηψθνληαο ηε ξεπζηφηεηα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηα 

βξαρππξφζεζκα θξαηηθά ρξεφγξαθα θαζψο εκπεξηέρνπλ κηθξφ θίλδπλν (αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ έλαληη ηεο ηξάπεδαο θαη δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ γηα ηνλ επελδπηή) πνπ 

ζπλεπάγεηαη θαη ρακειή απφδνζε θαη ηαπηφρξνλα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε 

ξεπζηφηεηα. Σα καθξνπξφζεζκα ρξεφγξαθα αληίζεηα, παξνπζηάδνπλ κελ πςειφηεξεο 

απνδφζεηο αιιά θαη εκπεξηέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ζρεηηθά κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ηηκψλ. 

 

 

4.7 ΔΝΣΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ (ΔΓΔΓ) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρξενγξάθσλ απεπζχλεηαη ζε πειάηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηηο επελδχζεηο κε πςειή απφδνζε γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(βξαρππξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα). 
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Σα ΔΓΔΓ δελ είλαη νλνκαζηηθά θαη πξνζθέξνπλ κηα ελαιιαθηηθή κνξθή 

επέλδπζεο, κε ην επηηφθην ηνπο λα θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

πλήζσο εθδίδνληαη ζην ηέινο ηνπ κήλα, αλ αγνξαζηνχλ κε ζπλάιιαγκα κπνξνχλ κεηά 

ηε ιήμε ηνπο λα μαλά κεηαηξαπνχλ ζε ζπλάιιαγκα ελψ αλ δελ εμνθιεζνχλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο αλαλεψλνληαη απηφκαηα κία, θαη κφλν, θνξά. Όζνλ αθνξά ηα 

δηαδηθαζηηθά, θάζε γξακκάηην εθδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε νλνκαζηηθή αμία θαη ν 

πειάηεο πιεξψλεη πνζφ ρακειφηεξν απηήο αλάινγα κεο ην επηηφθην πνπ δίλεηαη γηα ηελ 

επέλδπζή ηνπ. ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο ν αγνξαζηήο ηνπ γξακκαηίνπ ιακβάλεη ηελ 

νλνκαζηηθή ηνπ αμία. Απηή κπνξεί λα είλαη 300, 600, 1.500, 3.000, 15.000, 30.000 €. Ο 

θνξνινγηθφο ηνπο ζπληειεζηήο είλαη 10 % θαη ν θφξνο ηνπο πξνεηζπξάηηεηαη.  

πγθξηηηθά κε ηηο θαηαζέζεηο, πξνζθέξνπλ πςειφηεξν πξαγκαηηθφ ηφθν ζηνλ 

αγνξαζηή, είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα κέζσ ησλ ηξαπεδψλ επνκέλσο ν αγνξαζηήο κπνξεί 

λα ηα πνπιήζεη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή. Σν θξάηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνρξεψλεη ηηο 

ηξάπεδεο λα θξαηνχλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο δεδνκέλε πνζφηεηα ηέηνησλ γξακκαηίσλ. 

Κάπνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη : 

 

 Δθδίδνληαη κε δηάξθεηα 3, 6, 9, θαη 12 κελψλ, κία ή δχν θνξέο ην κήλα ηελ 

δέθαηε Πέκπηε θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ θάζε κήλα θαη πσινχληαη απφ ηηο 

ηξάπεδεο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

 Απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1997 ε αξρηθή ηνπο δηάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

δεκνπξαζηψλ, κε ηελ απφδνζε λα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο κεηέρνληεο ζε απηή θαη 

ην Τπνπξγείν ζην ηέινο λα αλαθνηλψλεη ηε κέζε απφδνζε ηεο θάζε έθδνζεο 

 Δμνθινχληαη ηελ εκέξα πνπ ιήγνπλ. Αλ ε κέξα απηή είλαη κε εξγάζηκε 

εμνθινχληαη ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε, ρσξίο θάπνηα επηπιένλ επηβάξπλζε 

 Όζα δελ έρνπλ εμνθιεζεί ή δελ έρνπλ αλαλεσζεί κέζα ζε δηάζηεκα 30 εκεξψλ 

απφ ηε ιήμε ηνπο ζεσξνχληαη φηη αλαλεψζεθαλ ζησπεξά γηα πεξίνδν ίζε κε ηε 
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αξρηθή ηνπο δηάξθεηα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαλέσζεο λα είλαη δπλαηή κφλν 

κία θνξά. 

 Σν θεθάιαην θαη νη ηφθνη παξαγξάθνληαη αλ πεξάζνπλ 5 ρξφληα κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζησπεξήο αλαλέσζεο 

Σν δεκφζην θαηαβάιιεη πξνκήζεηεο ζηηο ηξάπεδεο πνπ αλέξρνληαη ζε 0.15%, 

0,25% θαη ν,45% επί ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο γηα ηίηινπο ηξίκελεο, εμάκελεο θαη 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο αληίζηνηρα. 

 

 

4.8 ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ (ΟΔΓ) 

 

Σα νκφινγα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ έγγξαθα πνπ ελζσκαηψλνπλ κηα 

αμία (αμηφγξαθα) θαη απεπζχλνληαη ζε αγνξαζηέο πνπ απνζθνπνχλ ζε κεζν- θαη 

καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο κε αξθεηά πςειή απφδνζε. Σν επηηφθηφ ηνπο βαζίδεηαη 

ζην αληίζηνηρν ησλ εηήζησλ εληφθσλ νκνιφγσλ πξνζαπμεκέλν θαηά έλα πνζνζηφ θαη 

κπνξεί λα είλαη θπκαηλφκελν, ζηαζεξφ, ηηκαξηζκνπνηεκέλν, ρσξίο ηνθνκεξίδηα αθφκα 

θαη κε ξήηξα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. ε ζρέζε κε άιιεο επελδχζεηο, ηα νκφινγα 

πξνζθέξνπλ πςειφηεξν πξαγκαηηθφ ηφθν. Πσινχληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ θαζψο θαη απφ ηηο ηξάπεδεο. Αλ αγνξαζηνχλ ζε ζπλάιιαγκα κπνξνχλ λα 

μαλακεηαηξαπνχλ ζε ηέηνην θαηά ηε ιήμε ηνπο. Ζ πεξίπησζε απηή δελ ηζρχεη γηα 

κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο. ε πεξίπησζε πξνεμφθιεζεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο επηβάιιεηαη πνηλή πνπ ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν πνπ 

απνκέλεη κέρξη ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.  

 Ο εθάζηνηε αγνξαζηήο κπνξεί λα επελδχζεη γηα δχν, ηξία ή πέληε έηε. πάληα, 

εθδίδνληαη επηαεηή νκφινγα, αλ ππάξρεη αλάγθε. Οη αγνξαπσιεζίεο νκνιφγσλ 

γίλνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ζηελ Αζήλα κε ηνλ αγνξαζηή ηνπ ηίηινπ λα ηνλ 
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απνθηά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία θαη λα ιακβάλεη ηνθνκεξίδηα ζην ηέινο θάζε έηνπο. 

Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, παίξλεη πίζσ ην πνζφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ 

νκνιφγνπ. 

 Σελ 20ή Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1997, γηα πξψηε θνξά εθδφζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ δηεηή νκφινγα ρσξίο ηνθνκεξίδηα, κε δεκφζηα εγγξαθή. Ζ αγνξά ηνπο 

έγηλε ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη επνκέλσο ιεηηνχξγεζαλ 

φπσο ηα έληνθα γξακκάηηα. Οη επελδπηέο κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ ηίηινπο ίζεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο κε ηα έληνθα γξακκάηηα αιιά κε πςειφηεξε απφδνζε. Σα νκφινγα 

απηά, γλσζηά θαη σο zero-coupon, θνξνινγνχληαη κε 7,5% θαηά ηε ιήμε ηνπο.  

 Σε 19
ε
 Μάηνπ ηνπ 1997 ζεκεηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο έθδνζε 

ηηκαξηζκνπνηεκέλσλ νκνιφγσλ κε ηνθνκεξίδηα πεληαεηνχο θαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο κε 

ζηαζεξή εηήζηα απφδνζε 4%, πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ. Ζ δηαδηθαζία έγηλε κε 

δεκφζηα εγγξαθή θαη ππφ ηε κνξθή ησλ άπισλ ηίηισλ. 

 ηηο 6 Μάηνπ ηνπ 1998, ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεπηεξνγελνχο αγνξάο νκνιφγσλ κε ηε ζπκκεηνρή 39 ηξαπεδψλ θαη 9 πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζην ξφιν ησλ βαζηθψλ δηαπξαγκαηεπηψλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε πνιχ 

ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο θαη ηελ 

πξνζπάζεηα λα θαηαηαρηεί ε αγνξά ηεο ρψξαο καο ζηελ θαηεγνξία ησλ αλεπηπγκέλσλ. 

Ζ δεπηεξνγελήο αγνξά ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο : ηε ρνλδξηθή θαη ηε ιηαληθή. Ζ 

κελ πξψηε, ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ηελ ειάρηζηε 

πξάμε λα είλαη 1.500.000 €, ελψ ε δεχηεξε ιεηηνπξγεί ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ θαη πξάμεηο κηθξφηεξεο ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. αλ απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο δεπηεξνγελνχο αγνξάο, ε απνηίκεζε ησλ νκνιφγσλ γίλεηαη πιένλ ζε ηηκέο αγνξάο, 

θαη φρη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηηκή, κε ζπλέπεηα λα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο ζηα νκφινγα.  
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 Σα νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, σο λέν 

πξντφλ, ζηηο 18 Μάηνπ 1998 κε 7,5% ζηαζεξφ επηηφθην θαη‟ έηνο θαη κε δεθαπεληαεηή 

δηάξθεηα. ηελ Δπξψπε αληίζεηα, ηα δεθαπεληαεηή νκφινγα είραλ θάλεη ηελ εκθάληζή 

ηνπο πνιιά ρξφληα πξηλ, κε επηηφθην 5,41%. ε πνιιέο ρψξεο κάιηζηα ππήξραλ θαη 

εηθνζαεηή ή αθφκα θαη ηξηαθνληαεηή νκφινγα. ηε ρψξα καο κφιηο ην Μάξηην ηνπ 

2005 γίλεηαη ε πξψηε δηάζεζε ηξηαθνληαεηνχο νκνιφγνπ κε πνζφ έθδνζεο ηα 5 δηο €. 

ηελ πξάμε, ην νκφινγν έρεη δηάξθεηα πάλσ απφ ηξηάληα ρξφληα, αλ θαη κφλν αλ ιήμεη 

ζηηο 20 επηεκβξίνπ ηνπ 2037 κε ηνθνκεξίδην 4,5%. Ζ δηάζεζή ηνπ απέδσζε 4,473%, 

θάησ δειαδή απφ ην 4,5% κε ηηκή ζπλεπψο 100,482. Απηφ ζπλέβε ιφγσ ηεο δηαθνξάο 

ηεο απφδνζεο ηνπ ειιεληθνχ νκνιφγνπ απφ ην αληίζηνηρν γεξκαληθφ πνπ έθζαλε ηηο 26 

κνλάδεο βάζεο θαη απφ ην ηηαιηθφ 2,5 κνλάδεο βάζεο. Με άιια ιφγηα ε Διιάδα 

δαλείζηεθε απφ ηε Γεξκαλία κε θφζηνο 0,26% πάλσ απφ ην γεξκαληθφ θξάηνο θαη 

0,025 % πάλσ απφ ην ηηαιηθφ θξάηνο. Δπηβεβαηψζεθε έηζη, ε εκπηζηνζχλε ησλ 

επελδπηψλ θαζψο θαη ησλ δηεζλψλ νίθσλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία αιιά θαη ηα νθέιε απφ ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσδψλε.  

 

 

4.9 ΟΜΟΛΟΓΗΔ ΣΗΣΛΩΝ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΓΖΜΟΗΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ Ζ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

Οη νκνινγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ θάπνην δεκφζην νξγαληζκφ ή απφ θάπνηα 

αλψλπκε εηαηξία είλαη θηλεηέο αμίεο κε ζηαζεξή απφδνζε θαη ζπλδένληαη κε έλα 

δεκφζην δάλεην.  Ναη κελ ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο γίλεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

φπσο θαη κε ηα νκφινγα, αιιά εμνθινχληαη κε απφζβεζε ή θιήξσζε, ηα νκφινγα ζε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία) θαη ε κέζε δηάξθεηά ηνπο είλαη θαηά 15 ρξφληα κεγαιχηεξε 
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απφ απηή ησλ νκνιφγσλ (20 θαη 5 ρξφληα αληίζηνηρα). Δπίζεο ηα νκφινγα εθδίδνληαη 

ππφ ηε κνξθή νκνινγηαθνχ δαλείνπ.  

 Οη νκνινγίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππάξμεη έλα κηθξφ πνζνζηφ επηηνθίνπ ζαλ βξαβείν, αλάινγν πάληα ηεο 

απφδνζεο εθδίδνληαη ζην άξηην ή ππφ απηφ ελψ θαηά ηελ εμφθιεζε ε ηηκή κπνξεί λα 

είλαη αθφκα θαη κεγαιχηεξε απφ ην άξηην. 

 

4.10 ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΣΒΑ 

 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία νκνιφγσλ απεπζχλεηαη ζην ίδην θνηλφ κε ηα 

νκφινγα δεκνζίνπ ζηνρεχνληαο δειαδή ζε πςειή απφδνζε κε επέλδπζε δηαζηήκαηνο 

ελφο έηνπο. Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη θνξνιφγεζε γη‟ απηά έρνπλ πςειφ επηηφθην. Όζνλ 

αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά, αγνξάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία ελψ ν επελδπηήο 

ιακβάλεη ηα ηνθνκεξίδηα ζην ηέινο θάζε έηνπο θαη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ιακβάλεη 

επίζεο ην πνζφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνιφγσλ. Μπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ κέρξη 

ηέζζεξηο θνξέο ελψ δελ είλαη εθηθηφ λα κεηαηξαπνχλ μαλά ζε ζπλάιιαγκα.  

 ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζπλαληψληαη κε 3 δηαθνξεηηθέο κνξθέο : ηα νκφινγα άλεπ 

ηνθνκεξηδίσλ ηα νπνία θπθινθφξεζαλ ζε ηίηινπο νλνκαζηηθήο αμίαο 30.000 θαη 

150.000 € κε δηάξθεηα 5 έηε, πξνζθεξφκελα ζε ηηκή κηθξφηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο 

αμίαο, ηα ζχλζεηα νκφινγα (απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1994), κε δεδνκέλε απφδνζε 13-15 

% αλάινγα κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ γξακκαηίσλ θαη ηα νκφινγα κε δψξν ην νπνίν 

έθζαλε ην 0,25 % γηα ην πςειφηεξν δπλαηφ επηηφθην. Ζ ηειεπηαία ππνθαηεγνξία ήηαλ 

εγγπεκέλε κε θχιαμε απφ ηελ ΔΣΒΑ, κεηαβηβάζηκε θαη δηαπξαγκαηεχζηκε.   
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4.11 ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΔ ΡΖΣΡΑ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΟ 

 

 Απεπζχλνληαη ζε επελδπηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ην εζληθφ λφκηζκα ζα 

δηνιηζζήζεη ζεκαληηθά θαη ηα θέξδε ηνπο απ‟ απηή ηε δηνιίζζεζε ζα είλαη κεγάια. Ο 

αγνξαζηήο νκνιφγσλ κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο κπνξεί λα επελδχζεη ζε μέλν λφκηζκα 

(πρ ακεξηθάληθφ δνιάξην, ηαπσληθφ γηελ). 

 ην παξειζφλ, φηαλ εζληθφ λφκηζκα ήηαλ ε δξαρκή ππήξρε ην ECU (European 

Currency Unit) ην νπνίν δελ είρε πιηθή ππφζηαζε αιιά ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο. Ζ ηηκή πξνζδηνξηδφηαλ βξηζθφηαλ ζε άκεζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

λνκηζκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην «λφκηζκα» αλάινγα κε ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ηεο θάζε ρψξαο. Έηζη, ε αμία ηνπ ππνινγηδφηαλ 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε θαζεκεξηλή βάζε ζχκθσλα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

εζληθψλ λνκηζκάησλ. Βάζε ηνπ άξζξνπ 109 Λ παξάγξαθνο 4 ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη πξνβιεπφηαλ ε κεηαηξνπή ηνπ ECU ζε θάπνην εληαίν απηνηειέο επξσπατθφ 

λφκηζκα, πνπ αξγφηεξα ήηαλ ην επξψ. Ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ήηαλ ε επέλδπζε ζε 

νκφινγα κε ξήηξα ECU, κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ νκνιφγσλ λα εμαξηάηαη απφ ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ECU.   

Σα νκφινγα απηά είραλ κνλνεηή, ηξηεηή θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη 

εθδίδνληαλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. Ο εθάζηνηε αγνξαζηήο κπνξνχζε λα επηηχρεη 

κεγαιχηεξε απφδνζε απφ απηή ηνπ αληίζηνηρνπ νκνιφγνπ αλαιακβάλνληαο θπζηθά θαη 

ην αληίζηνηρν ξίζθν θαζψο ε απφδνζε απηνχ δελ ήηαλ εγγπεκέλε. Σα νκφινγα κε 

ξήηξα ζε ζπλάιιαγκα έρνπλ εγγχεζε κφλν γηα ηελ νλνκαζηηθή επέλδπζή ηνπο θαη 

εμνθινχληαη ζηε ιήμε ηνπο κε ηελ επίζεκε ηηκή εθείλεο ηεο εκέξαο. Ζ απφδνζή ηνπο 

εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηηο δεδνκέλεο ηηκέο ηηο εκέξεο εθδφζεσο θαη ιήμεσο αιιά θαη 

απφ ην ζηαζεξφ επηηφθην ηνπ θάζε νκνιφγνπ. 
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                            4.12  ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Ο θηιφζνθνο; Θαιήο, ην 600 π.Υ., ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ ζηελ 

αζηξνινγία πξνέβιεςε κηα ζπγθνκηδή ειηάο γηα ηελ επφκελε άλνημε. Έθιεηζε 

ζπκθσλίεο γηα ηε ρξήζε ειαηνηξηβείσλ ηε δεδνκέλε κειινληηθή επνρή θαη αθνχ ε 

πξφβιεςε ηνπ απηή επηβεβαηψζεθε ν Θαιήο ελνηθίαζε ηα ειαηνηξηβεία ζε πνιχ 

κεγαιχηεξε ηηκή.  

Σνλ 17ν αηψλα, ηα παξάγσγα εκθαλίδνληαη ζηελ Οιιαλδία κε ηε ιεγφκελε 

«ηξέια ηεο ηνπιίπαο». Οη αγνξαζηέο έθιεηλαλ ζπκθσλίεο δίλνληαο πξνθαηαβνιέο ζηνπο 

παξαγσγνχο κε ζθνπφ λα αγνξάζνπλ ζε κειινληηθή εκεξνκελία ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο ηνπιίπαο ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Οη παξαγσγνί πνπινχζαλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή έηζη ψζηε λα αληηζηαζκηζηεί ν θίλδπλνο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθνκηδή δελ ήηαλ 

θαιή. Οη ηηκέο εθηνμεχηεθαλ θαη άκεζα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη θεξδνζθφπνη. 

πρλφ ήηαλ ην θαηλφκελν επεηδή δελ είραλ ρξήκαηα αζεηνχζαλ ζπκθσλίεο θαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε νιιαλδηθή νηθνλνκία πέξαζε ζε θξίζε.  

ηε ρψξα καο ηα παξάγσγα έγηλαλ γλσζηά κεηά ην 1997, κε ηελ ίδξπζε ηνπ 

Υ.Π.Α. θαη ην πξψην παξάγσγν πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ πκβφιαην Μειινληηθήο 

Δθπιήξσζεο (.Μ.Δ.) ζην δείθηε FTSE/ASE 20 κε δηαπξαγκάηεπζε ζηηο 27 

Απγνχζηνπ ηνπ 1999. Ζ επίζεκε θαη νξγαλσκέλε αγνξά παξαγψγσλ ζηελ ρψξα καο 

ζεζκνζεηήζεθε κε ην λφκν 2533/97, φπσο ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. Αξρηθά ππεχζπλνο 

θνξέαο γηα ηελ νξγάλσζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο παξαγψγσλ ήηαλ ην 

Υξεκαηηζηήξην Παξαγψγσλ Αζελψλ Α.Δ. (Υ.Π.Α.) θαη ε Δηαηξία Δθθαζάξηζεο 

πλαιιαγψλ Δπί Παξαγψγσλ Α.Δ. (Δ.Σ.Δ..Δ.Π.). ηε ζπλέρεηα ην Υ.Π.Α. 

ζπγρσλεχηεθε κε ην Υ.Α.Α. δεκηνπξγψληαο ην Υ.Α. 
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Σα παξάγσγα, ινηπφλ, είλαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ησλ νπνίσλ ε ηηκή 

εμαξηάηαη απφ ηελ αμία άιισλ ππνθεηκεληθψλ κεηαβιεηψλ. Σέηνηεο είλαη: νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο κεηνρέο ή νη αληίζηνηρνη δείθηεο, ην ζπλάιιαγκα, ηα επηηφθηα, ηα 

θξαηηθά νκφινγα, ηα έληνθα γξακκάηηα ή αθφκα θαη δεδνκέλα εκπνξεχκαηα.  

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ ην πκβφιαην Μειινληηθήο Δθπιήξσζεο πνπ 

πξναλαθέξζεθε ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ζπκθσλία κεηαμχ δχν κεξψλ λα 

αγνξάζνπλ ή λα πνπιήζνπλ ζην κέιινλ θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή. Οη δχν πιεπξέο δελ είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο ην 

Υξεκαηηζηήξην ηνπο παξέρεη έλα κεραληζκφ ψζηε θαη ν αγνξαζηήο (long position) θαη ν 

πσιεηήο (short position) λα ηεξήζνπλ ηε ζπκθσλία. Παξάιιεια ην Υξεκαηηζηήξην 

παξαγψγσλ είλαη ππνρξεσκέλν λα δηεπθξηλίζεη ηελ αθξηβή θχζε ηεο ζπκθσλίαο γηα 

θάζε λέν είδνο futures πνπ εηζέξρεηαη ζε απηφ. Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ε 

ππνθεηκεληθή ηνπ αμία, ην κέγεζνο ηνπ ζπκβνιαίνπ πνπ πξέπεη λα παξαδνζεί, ηνλ 

ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν παξάδνζεο, ηελ 

εκεξήζηα δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο θαη ηέινο ην κέγηζην αξηζκφ ζπκβνιαίσλ πνπ κπνξεί 

λα αγνξάζεη θάπνηνο.  

Μηα άιιε θαηεγνξία παξαγψγσλ είλαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (options), ζηα 

ζπκβφιαηα ησλ νπνίσλ ν θάηνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη. Γελ 

ππνρξενχηαη λα ην θάλεη απηφ. Γηα λα κπνξεί λα αζθήζεη απηφ ην δηθαίσκα νθείιεη λα 

πιεξψλεη  ην πνζφ ηνπ αζθαιίζηξνπ (premium) ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Ζ ηηκή ηνπ 

αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί θαη ηελ ηηκή απφθηεζεο ηνπ option εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή 

εμάζθεζεο ηνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ηφζν κηθξφηεξν ην αζθάιηζηξν θαη 

αληηζηξφθσο. Τπάξρνπλ αξθεηέο θαηεγνξίεο δηθαησκάησλ, κε ηηο θπξηφηεξεο εμ‟ απηψλ 

λα είλαη :  
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 δηθαηψκαηα επί ησλ κεηνρψλ (stock options-ην κέγεζνο ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 100 κεηνρέο) 

 δηθαηψκαηα επί δείθηε 

 δηθαηψκαηα επί ζπλαιιάγκαηνο 

 δηθαηψκαηα επί ησλ αγγιηθψλ ιηξψλ 

 δηθαηψκαηα επί .Μ.Δ. 

Γηα ηα call options (αγνξά δηθαηψκαηνο), ε αμία ζηε ιήμε είλαη : ( Σηκή δείθηε – Σηκή 

εμάζθεζεο) x 5 €.  

Γηα ηα put options (πψιεζε δηθαηψκαηνο), ε αμία ζηε ιήμε είλαη : (Σηκή εμάζθεζεο – 

Σηκή δείθηε) x 5 €.  

Τπάξρνπλ επίζεο ηξεηο θαηεγνξίεο δηθαησκάησλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα πνπ 

απνθέξεη ε άζθεζε ηνπ θάζε ελφο ζηνλ θάηνρφ ηνπ ακέζσο κεηά ηελ αγνξά ηνπ 

δηθαηψκαηνο. Αλ απνθέξεη θέξδε ηφηε νλνκάδεηαη in the money (κέζα ζην ρξήκα), ελψ 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε, δεκίαο δειαδή, θαιείηαη out the money (εθηόο ρξήκαηνο). ε 

πεξίπησζε κεδεληθνχ απνηειέζκαηνο ραξαθηεξίδεηαη at the money (ζην ρξήκα).  

Κχξην κέιεκα ησλ ζπλαιιαγψλ κε παξάγσγα απνηειεί ε θεξδνζθνπία, ε αληηζηάζκηζε 

ηνπ θηλδχλνπ ή ε εμηζνξξφπεζε ηεο θεξδνζθνπίαο. Οη ζπλαιιαζζφκελνη ρσξίδνληαη 

ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη φζνπο ζέινπλ λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηνλ θίλδπλν ή λα ηνλ κεηψζνπλ 

εθφζνλ ηνλ αληηκεησπίδνπλ. Αλ επί παξαδείγκαηη, θάπνηνο πνπ θαηέρεη ραξηνθπιάθην 

πξνβιέπεη βξαρπρξφληα πηψζε ησλ ηηκψλ πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηε δεκηά πνπιψληαο 

δηθαηψκαηα αγνξάο θαη αγνξάδνληαο δηθαηψκαηα πψιεζεο.  Οη θεξδνζθφπνη απφ ηελ 

άιιε, ζηνρεχνληαο κφλν ζην θέξδνο δελ ρξεηάδεηαη λα πσινχλ κεηνρέο απιά παίξλνπλ 

ζέζε πψιεζεο ζε  .Μ.Δ. ή δηθαηψκαηα. Οη εμηζνξξνπεηηθνί θεξδνζθφπνη ηέινο είλαη 
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νη επελδπηέο πνπ αζρνινχληαη κε κεηνρέο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε δχν ρψξεο θαη 

έρνπλ ζηφρν λα επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηε ρψξα πνπ ηνπο ζπκθέξεη 

ζηεξηδφκελνη ζηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία.  

 

4.13 ΑΛΛΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

  

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2000, ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ καδί κε ηελ ζπλερψο 

απμαλφκελε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Υξεκαηηζηήξην ζπλέβαιιαλ ζηελ 

εμάπισζε ηνπ retail banking (ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ιηαληθήο κνξθήο), πξνσζψληαο 

ηαπηφρξνλα λέα ακνηβαία θεθάιηα, φπσο ηα funds of funds θαη ηα index funds. Οη δχν 

απηέο θαηεγνξίεο απνηεινχλ θαηλνηνκία γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο θαη αθνξνχλ 

φζνπο δελ κπνξνχλ λα κεξηκλνχλ ζπλερψο γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο θαη ηηο πξνζαξκνγήο 

απηψλ ζηηο δεκηνπξγνχκελεο ηάζεηο ζηελ αγνξά. Όζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ αγνξψλ 

ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ηα θεθάιαηα ηα index funds επί παξαδείγκαηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επελδχνπλ ζε κεηνρέο θαηά 95 %. ηα ζεηηθά ηνπο θαηαγξάθεηαη ην 

ρακειφ ηνπο θφζηνο, κεηψλνληαο ηφζν ην δηαρεηξηζηηθφ φζν θαη ην ιεηηνπξγηθφ. ηηο 

αξρέο ηνπ 2005, θαηαηίζεληαη ζηελ Διιάδα, ηξία ηέηνηα λέα πξντφληα κε ζηφρν ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ δείθηε πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο FTSE 20 θαη ε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ακνηβαία θεθάιαηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο επέλδπζεο ζην 

ελ ιφγσ δείθηε θαηά 20% θαη φρη κφλν θαηά 10 %. 

Σα πξντφληα απηά απνηέιεζαλ ηελ απαξρή δεκηνπξγίαο κηαο κεγάιεο γθάκαο  

λέσλ πξντφλησλ πςειφηεξεο απφδνζεο θαη ρακειφηεξνπ ξίζθνπ. Τπάξρνπλ ηξαπεδηθά 

παθέηα πνπ ηθαλνπνηνχλ φιν ην πιήζνο ησλ επελδπηψλ απφ ηνλ πην ζπληεξεηηθφ έσο 

ηνλ πην ξηςνθίλδπλν.  
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Δθηφο απφ ην retail banking, αλάπηπμε γλσξίδεη θαη ην whole sale banking (νη 

αληίζηνηρεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ρνλδξηθήο κνξθήο) θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δαλεηνδνηήζεηο κεγάισλ πνζψλ ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Βέβαηα ην έδαθνο ζηε ρψξα 

καο δελ είλαη ηδηαίηεξα πξφζθνξν γηα ηέηνηα αλάπηπμε αιιά επηθξαηεί θιίκα ζρεηηθήο 

αηζηνδνμίαο γηα ην κέιινλ. Οχησο ή άιισο ζηελ Διιάδα ηε ηειεπηαία δεθαπεληαεηία 

γεγνλφηα θαη ζεζκνί φπσο νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004 θαζψο θαη Σν δεχηεξν θαη 

ηξίην ΚΠ έρνπλ θαηαθέξεη λα απμεζεί ε δήηεζε γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

θαζψο θαη λα επηηεπρζνχλ πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο, πάλσ απφ 4 %.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΚΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΩΝ 
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Αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη αζθψληαο θξηηηθή ζηε δηαδηθαζία ησλ θαηλνηνκηψλ, 

πηζηεχνπλ φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο έρνπλ ειάρηζηε έσο θαζφινπ 

ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ο Paul Volcker ηνλίδεη φηη δελ ππάξρεη 

παξά κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζεσξίαο πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαζψο δελ αλαγλσξίδεη θάπνηα απηή 

απφδεημε φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

πλερίδνληαο, πηζηεχεη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο είλαη απνηέιεζκα ηεο 

θξίζεο κεηαμχ 2007 θαη 2009, ελψ ν Paul Krugman έξρεηαη λα εθθέξεη ηελ δηθή ηνπ 

εθδνρή ιέγνληαο πσο ε ηαρχηαηε αχμεζε ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1980 νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ δαλείσλ παξά ζε 

πηζαλή αχμεζε ηεο θαζεαπηήο παξαγσγηθφηεηαο. Δίλαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ 

πσο ππάξρεη θαη ε άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ 

εθηφο ηεο ζεηηθήο. Γηαηί φκσο γίλεηαη ηφζνο ιφγνο γηα ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ; 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ δελ είλαη 

πάληα νη θαιχηεξεο δπλαηέο. Βειηησκέλεο είλαη απηέο κε ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο 

θαζφηη πξνζεγγίδνπλ ζε κέγεζνο θαη νξγαλσηηθή δνκή πεξηζζφηεξν ηηο ηξάπεδεο. 

Αληίζεηα, ζε φρη ηφζν θαιφ επίπεδν βξίζθνληαη νη ζρέζεηο κε ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ηελ απξνζπκία γηα ζπλεξγαζία απφ ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα. Οη παξάγνληεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

αλάπηπμε λέσλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη εμήο: 

 πλερήο πξφζβαζε ζηηο λέα ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

 Γηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ θηλδχλνπ, θπξίσο ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο 

 Ύπαξμε απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ (θηηξηαθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ) 

 πκκεηνρή ζε αγνξέο πνπ απνδέρνληαη ηε αλάιεςε ξίζθνπ 
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 Κνπιηνχξα πνπ ελζαξξχλεηαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 Δπάλδξσζε πξνζσπηθνχ κε εηδηθεπκέλα άηνκα ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 Γηαζεζηκφηεηα πξνκεζεπηψλ θαη βηνκεραληθψλ ζπλεξγαηψλ 

 Γηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηα θέληξα ζε θαζεηί 

λεψηεξν 

Ζ έιιεηςε θάπνησλ ή αθφκα θαη θάπνηνπ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξεί 

λα απνηειέζεη πεγή πξνβιεκάησλ γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα ηηο Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο 

ηα πξνβιήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Τερλνινγηθά: έιιεηςε ρξφλνπ θαη πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε εμσηεξηθψλ ηερλνινγηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ, κηθξφο θχθινο δσήο πξντφλησλ, εζηίαζε ζε έλα κφλν πξντφλ . 

Δηνηθεηηθά-Οξγαλωηηθά : πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

ειέγρνπ, έιιεηςε επηρεηξεκαηηψλ κε νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη αληίζηνηρα 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη απεηξία ζε ζέκαηα πξνψζεζεο λέσλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη, νη επηρεηξήζεηο πνπ καζηίδνληαη απφ απηά ηα 

πξνβιήκαηα λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζε θπβεξλεηηθέο αιιαγέο ή ζε πηζαλή είζνδν 

λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά θαη καθξνπξφζεζκα λα ηίζεηαη αθφκα θαη ζέκα 

επηβίσζήο ηνπο.  

Πιεξνθόξεζεο: έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ αγνξά θαη ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γχξσ απφ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ζπκπιεξσκαηηθφ θιάδν παλεπξσπατθά, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ δπλεηηθνχ 

ζπλεξγάηεο θαη γεληθφηεξα αδπλακία ζπγθέληξσζεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε 

δπλεηηθνχο ρξεκαηνδφηεο θαη επαθή καδί ηνπο. 
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Χξεκαηννηθνλνκηθά: έιιεηςε πφξσλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, έιιεηςε πξφζβαζε ζε 

αξρηθφ θεθάιαην, έιιεηςε θεθαιαίνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ 

πξντφλησλ, εκθάληζε αζηαζψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ελψ ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν 

κεγάισλ επελδπηηθψλ θχθισλ, γεγνλφο πνπ απνζαξξχλεη αξθεηέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ρσξίδνληαη ζε 

πξνβιήκαηα εληφο ηεο επηρείξεζεο θαη ζε πξνβιήκαηα εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη απηή. Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο, ηελ αλεπάξθεηα γλψζεσλ, ηελ 

έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ηέινο κε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. Δλψ ε δεχηεξε, έρεη λα θάλεη κε ηελ επειημία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, 

ηε δπζρέξεηα πξφζβαζεο ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε. 

Μηα επίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζηε ρψξα καο ε θπξηαξρνχζα επηρεηξεκαηηθή  ζπκπεξηθνξά είλαη ερζξηθή πξνο ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά 

απνθαιείηαη «εγσθεληξηθή θαη αηνκηθηζηηθή παξάδνζε» κε ηε δηεμαγσγή θπξίσο 

βξαρπρξφληαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη αλαραηηίζεη κεηαμχ άιισλ θάζε 

πξνζπάζεηα ζηνλ επελδπηηθφ ηνκέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

θαηλνηνκία θαη έρεη καθξνρξφλην νξίδνληα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΜΔΛΔΣΖ 
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6.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, εμεηάζηεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ελ ιφγσ  θιάδν θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ επξχηεξε αλάπηπμε 

ησλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη Διιάδα ε αλάπηπμε πνπ γλσξίδνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηλνηνκίεο βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά πξψηκν ζηάδην θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ αξθεηέο 

ελέξγεηεο γηα λα επηζπεπζηνχλ ηα βήκαηα γηα πεξηζζφηεξεο θαη εμειηγκέλεο 

θαηλνηνκίεο. Λακβάλνληαο ππφςε, φια ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θάπνηεο 

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θαηλνηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα απμήζνπλ ην βαζκφ επηηπρεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Γηα λα ππάξρεη δηαθνξεηηθή θαηάιεμε ζα πξέπεη θαηαξρήλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα λα πηνζεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

νπνίεο ζα ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κελ απνξξίπηνπλ ειπηδνθφξεο πξνηάζεηο γηαηί 

δελ πιεξνχλ δεπηεξεχνπζεο πξνυπνζέζεηο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Θα πξέπεη 

ινηπφλ, λα δίλεηαη βαξχηεηα θαη ζε άιια κεγέζε πέξαλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κε ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα μεθεχγνληαο απφ ηα δεζκά ησλ 

παξαδνζηαθψλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο είλαη θαιφ λα δνζνχλ επθαηξίεο ζε λέα 

πξφζσπα θαη λέεο ηερληθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

παξακέηξσλ  θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γηα λα θξηζεί κηα πξφηαζε ζπκθέξνπζα ή φρη θαη λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ αλ φρη λα εμαιεηθζνχλ (παξαδείγκαηα ηέηνησλ ιαζψλ είλαη ε άγλνηα 

θάπνηαο ελδηαθέξνπζαο πξφηαζεο ή ιάζε ηχπνπ 1 θαη 2). 
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6.2 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

Πέξαλ ηεο αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, νκνίσο 

αλάινγε ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε ζηάζε ησλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, εζηηάδνληαο 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε (Roberts, 1991) θαη φρη κφλν.    

Σε βαζηθή αξρή ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε κεηαηξνπή ησλ εθάζηνηε επθαηξηψλ ζε 

δξαζηεξηφηεηα, επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή θαη ηέινο ζε θάπνηα θαηλνηνκία – 

πιενλέθηεκα πνπ ζα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά (έκκεζε ρξήζε). Αιιηψο 

ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν πψιεζεο ηεο λέαο ηδέαο (άκεζε ρξήζε). Βέβαηα ε επηηπρία 

εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο άιινπο παξάγνληεο φπσο ε επηηπρεκέλε πξνψζεζε ηνπ 

πξντφληνο, ε πηζαλή παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε, ε δεκηνπξγία δηθηχνπ 

ζπλεξγαηψλ θαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία ζε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο. ηφρνο απηήο ηεο 

ελφηεηαο δελ είλαη ε αλάιπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ, αιιά ε έκθαζε ζηα 

ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξα γηα ηηο ηξάπεδεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαηλνηνκηθψλ ζρεδίσλ. Οη επηρεηξήζεηο ιαλζαζκέλα ζεσξνχλ φηη 

ην ελδηαθέξνλ ηεο ηξάπεδεο εζηηάδεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ παξέρνπλ. 

Ναη κελ ηζρχεη απηφ αιιά φρη απφιπηα. Οη ηξάπεδεο ζηε ρψξα καο αθνινπζψληαο ηεο 

παγθφζκηεο εμειίμεηο αξρίδνπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη άιινπο παξάγνληεο 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ε πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ. 

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία παίδεη ε εηθφλα – άπνςε ηεο αγνξάο γηα ηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, νη νπνίνη επεμεξγάδνληαη, θξίλνπλ θαη παίξλνπλ ηεο ηειηθέο 

απνθάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε θάπνηαο θαηλνηνκηθήο ηδέαο. Δίλαη θαιφ λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ γλψζεηο πςεινχ επηπέδνπ ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
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(business champion), θαη δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο ( business innovation), 

ηθαλφηεηα νξζήο θξίζεο θαη γξήγνξεο ζθέςεο. Δίλαη θαιφ αθφκα λα είλαη εγλσζκέλεο 

αμίαο, αλαγλσξίζηκνη γεγνλφο πνπ ζα βειηηψζεη θαη ηε γεληθφηεξε θήκε ηεο εηαηξείαο. 

Έηζη ινηπφλ, κία νκάδα δηνίθεζεο κε πςειή εθπαίδεπζε, ηθαλφηεηα θαη πξνζπκία 

αλάιεςεο ξίζθνπ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη αθφκα θαη ζε κε αλακελφκελεο αιιαγέο ζηελ 

αγνξά, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ηερλνινγία (Sepherd 1999). 

 Σν πξντφλ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθά θαη αξθεηά 

επδηάθξηηα πιενλεθηήκαηα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ζε ζρέζε κε ηα ήδε 

ππάξρνληα ζηελ αγνξά, πξνζθέξνληαο πςειφηεξε πνηφηεηα κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο. Παξάιιεια, ε ηνπνζέηεζή ηνπ είλαη θαιφ λα γίλεηαη  ζε αγνξέο απφ ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ παξφκνηα πξντφληα, νη νπνίεο κάιηζηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν 

κέγεζνο ψζηε λα ππάξρνπλ πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο. Όζν 

κεγαιχηεξή είλαη κηα αγνξά ηφζν κεγαιχηεξα είλαη θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο 

(Rothwell 1996).  

 Πξνρσξψληαο παξαπέξα, ζηνλ ηνκέα εο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο είλαη 

θξφληκν πξηλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο λα μεθαζαξηζηνχλ ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ζα 

εηζαρζεί ζηελ αγνξά, νη αλάγθεο πνπ ζα ηθαλνπνηεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ καδί κε ην πηζαλφ δηάζηεκα απφζβεζεο απηνχ. Γηα απηφ ζεκαληηθφ 

ξφιν θαηέρνπλ νη ηξεηο θχιαθεο: ν ηερλνινγηθφο, ν θχιαθαο ηεο αγνξάο θαη ν 

βηνκεραληθφο. 

 Ο πξψηνο παξαθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κεηαθέξνληαο νηηδήπνηε λέν 

θαη ρξήζηκν ζηελ επηρείξεζε, θξνληίδνληαο ηαπηφρξνλα ζηε ζσζηή «ηερλνινγηθή» 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ο θχιαθαο ηεο αγνξάο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πνξεία ησλ αληαγσληζηψλ, ηηο πηζαλέο αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ή αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ θαη παξάιιεια γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο. Ο βηνκεραληθφο θχιαθαο ηέινο, είλαη 
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ππεχζπλνο γηα ζέκαηα εληφο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Σέηνηα είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαηαζθεπψλ θ.α. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο είλαη ινγηθφ, ε παξνπζία ηέηνησλ 

ζηειερψλ ζε κηα επηρείξεζε λαη κελ απνηειεί πιενλέθηεκα αιιά δελ κπνξεί λα 

εγγπεζεί ηελ επηηπρία.  

 

 

 

 

6.3 ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΓΗΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΚΡΗΖ 

 

Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δε ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ην θαζφια επίθαηξν 

ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ε αλαθνξά 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα παξάζρεη ιχζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ.  

ε κία ζπγθπξία ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ην νηθνλνκηθφ καο κέιινλ ε εμσζηξέθεηα 

θαη ε θαηλνηνκία απνηεινχλ φξνπο επηβίσζεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζηα επφκελα 

ρξφληα. ηελ επνρή ηεο δηεζλνπνηεκέλεο θξίζεο θαη ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ αγνξψλ, 

ε αλακελφκελε φμπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ πξνδηαγξάθεη μεθάζαξα ηηο 

κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά καο. Δίλαη πιένλ παζηθαλέο, φηη ε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί κφλν ζηελ εζσηεξηθή δήηεζε. 

ήκεξα, καθξνρξφληα δηαηεξήζηκεο πεγέο αλάπηπμεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη πξνπαληφο 

νη εμαγσγέο καο (εμαγσγέο αγαζψλ αιιά θαη ππεξεζηψλ), ε πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεψλ καο. Ζ πεξίνδνο ζηελ νπνία ε 

αλάπηπμή καο ζηεξηδφηαλ ζηελ απμαλφκελε δήηεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, είηε κέζσ 

ηνπ πςεινχ δαλεηζκνχ – θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ – είηε κέζσ ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ 
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επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ, έρεη ηειεηψζεη. Ο δαλεηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ – θπξίσο γηα 

θαηαζθεπή λέσλ θαηνηθηψλ – δελ απμαλφηαλ ήδε ην 2008 κε ηνπο εθξεθηηθνχο ξπζκνχο 

ησλ πεξαζκέλσλ εηψλ θαη ζήκεξα απνηειεί ηελ καθξννηθνλνκηθή κεηαβιεηή κπζηήξην 

γηα ην 2009, αθνχ παξά ηελ ζνβαξή θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα δελ κπνξνχκε λα 

γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα νχηε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ επειημία πνπ ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηδείμνπλ νη ηξάπεδεο ηνλ επφκελν ρξφλν, νχηε -ην ζεκαληηθφηεξν- ηε 

δήηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ (ζε κία ρξνληά φπνπ είλαη αδχλαηνλ λα 

πξνβιεθζεί κε βεβαηφηεηα ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά).  Σα επξσπατθά θνλδχιηα ζα 

είλαη ζεκαληηθά θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, κεηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο θπβέξλεζεο 

ζην ηέηαξην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη ηελ αμηνπνίεζε πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη 

ζην παξειζφλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Όκσο ζηα επφκελα ρξφληα, νη 

δηαξζξσηηθέο εηζξνέο ηεο Διιάδαο απφ ηελ Έλσζε κεηψλνληαη γηα πξψηε θνξά σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

πλεπψο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζήκεξα λέεο πεγέο αλάπηπμεο, νη νπνίεο δελ 

κπνξεί παξά λα πξνέιζνπλ απφ ην εμσηεξηθφ. Καη πξέπεη λα γίλεη απηφ ππφ ηηο 

ζπλζήθεο ελφο δηαξθψο εληεηλφκελνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ζε κηα πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία ε δηεζλήο νηθνλνκία, κεηά απφ έλαλ πνιχ κεγάιεο δηάξθεηαο αλνδηθφ 

νηθνλνκηθφ θχθιν, εηζήιζε κε δξακαηηθφ ηξφπν ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ θαιφ λα επηθεληξσζνχκε ιίγν ζην ζέκα ηεο ελ εμειίμεη 

θξίζεο. Σν ακέζσο επφκελν δηάζηεκα θαη θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο ζα πεξλνχλ  

ζηαδηαθά απφ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, αλακέλεηαη λα 

ππνζηνχκε έληνλεο πηέζεηο. Άκεζα, νη βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο ζα θαλνχλ ζηελ 

αλαζηνιή πνιιψλ θαηλνχξγησλ επελδπηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

βξηζθφληνπζαλ ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, εμέιημε πνπ αλακέλεηαη ηφζν ιφγσ ηεο 

επηθπιαθηηθήο ζηάζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ δηεζλψο, κέρξηο φηνπ ιπζεί, ζε 

δηεζλέο επίπεδν, ην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο φζν θαη δηφηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 
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αμηνινγήζνπλ ην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δηακνξθψλεηαη. Πφζν ζα 

δηαξθέζεη ε αλαζηνιή ζα θαλεί ζηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο. Σν βέβαην είλαη φηη ζα 

ππάξμεη, κε θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε, έλα θελφ δηάζηεκα ζε φηη αθνξά ηηο θάζε είδνπο 

λέεο επελδχζεηο.  

Σν δεχηεξν πξφβιεκα, ην νπνίν ήδε έρεη εκθαληζηεί αθνξά ηε δπζθνιία ζηηο 

πιεξσκέο. Όηαλ ην πην θεκηζκέλν πεξηνδηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηνλ θφζκν, 

ηνλ Economist, λα βγαίλεη κε πξσηνζέιηδν «Σα κεηξεηά είλαη ην θιεηδί», είλαη 

πξνθαλέο φηη φινη ζηνλ θφζκν αληηκεησπίδνπλ ηηο πιεξσκέο κε κηα επηθπιαθηηθφηεηα 

θαη πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηα κεηξεηά πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο. 

Ζ ηξίηε βξαρππξφζεζκε δπζθνιία αθνξά ην δαλεηζκφ γηα θεθάιαηα θίλεζεο θαη 

ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο, δηεζλψο θαη εγρσξίσο. Σα παθέηα πνπ πξνσζνχλ νη 

θπβεξλήζεηο -κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε δηθή καο- ζα απαιχλνπλ ζεκαληηθά απηή ηελ 

επίπησζε. Όκσο δελ ζα ηελ απαιείςνπλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε πνιχ κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην, φηαλ ζα θαλεί ην θσο ζηελ άθξε ηνπ ηνχλει. Μαθξνπξφζεζκα, θαζψο ζα 

βγαίλεη ε ρψξα απφ ηελ θξίζε, ε θαηλνχξγηα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα έρεη 

δηακνξθσζεί ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Αλαιπηέο 

δηεζλψο εθηηκνχλ φηη νη ξπζκνί αλάπηπμεο ζα πέζνπλ απφ ην 4,5% πνπ ήηαλ ηα ακέζσο 

πξνεγνχκελα ρξφληα, ζε έλα επίπεδν θνληά ζηα 3%, φπσο δειαδή ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο θαη ν ιφγνο πνπ ζα ζπκβεί απηφ είλαη φηη ζην λέν δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν δηακνξθψλεηαη, ηα δηαζέζηκα παγθνζκίσο θεθάιαηα ζα είλαη 

ιηγφηεξα απφ απηά ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. ήκεξα, ππάξρεη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν 

έρεη θινληζηεί ε εκπηζηνζχλε. Σν ππεξβνιηθφ χςνο ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα αληηθαηφπηξηδε, ζε κεγάιν βαζκφ, κηα ππέξκεηξε εκπηζηνζχλε 

θαη έλαλ ππεξβνιηθφ εθεζπραζκφ, ν νπνίνο σζνχζε ηηο ηξάπεδεο λα δαλείδνπλ ρξήκαηα 

30 θαη 35 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο. ηηο κέξεο καο, αληηζέησο, 

έρνπκε παγθνζκίσο ιηγφηεξεο ηξάπεδεο, ελψ ε αλαινγία κεηαμχ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 
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ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη - θαη ζα παξακείλεη ζην πξνβιεπηφ κέιινλ – πνιχ 

κηθξφηεξε απφ απηή ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. 

Ζ δεχηεξε πηπρή είλαη φηη νη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο, θπξίσο ησλ κεγάισλ έξγσλ 

θαη καθξνρξφλησλ επελδχζεσλ, ζα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν απζηεξνί θαη καθξνρξφληα. 

Ο ιφγνο είλαη απιφο: έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο πιήξνπο απνηπρίαο ησλ πξνβιέςεσλ 

φισλ ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ, δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θιπ, ζε φηη αθνξά ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ζα ππάξρεη πνιχ εληνλφηεξε ακθηζβήηεζε απφ ηνπο 

επελδπηέο θαη ηηο ηξάπεδεο ζην κέιινλ γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ έξγα θαη 

επελδχζεηο καθξάο πλνήο, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα δειαδή πνπ ζέινπλ δέθα, είθνζη ή 

ηξηάληα ρξφληα γηα λα απνπιεξσζνχλ.  

ε φια απηά ζα ππάξρεη κηα απμεκέλε επηθπιαθηηθφηεηα, νη φξνη ζα γίλνπλ 

απζηεξφηεξνη, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θφζηνπο ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο, 

ιφγσ ησλ κηθξφηεξσλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη βεβαίσο φηη ζα 

εθιείςνπλ θαη νη επθαηξίεο. Ηδηαίηεξα γηα ηηο ρψξεο εθείλεο πνπ ζα πξνζαλαηνιηζζνχλ 

ζηαζεξά ζηελ εμσζηξεθή επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, νη 

δηαζέζηκεο επθαηξίεο ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο. Γηα 

ηελ Διιάδα ζα ππάξμνπλ αξθεηέο επθαηξίεο αλ γίλνπλ ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο, 

απνηειεζκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν φιεο νη ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηέο. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ, απαηηείηαη ζπλνιηθή πξνζπάζεηα, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο απνηεινχλ απηνλφεηνπο 

ζηφρνπο ελφο νηθνλνκηθνχ ζπλαγεξκνχ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Δλ ζπλερεία ζα γίλεη 

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ ΤΠΔΞ ζε φηη αθνξά ζηελ 

εμσζηξέθεηα.  

Ζ θαηλνηνκία είλαη απηή πνπ ζα δηαρσξίζεη ζηα επφκελα ρξφληα ηα δπηηθά έζλε 

ζε δχν θαηεγνξίεο. Απηά πνπ ζα παξακείλνπλ πινχζηα θαη ζηελ παγθφζκηα 
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πξσηνπνξία απφ εθείλα πνπ ζα παγηδεπηνχλ ζηνλ θαχιν θχθιν ηεο ζηαζηκφηεηαο θαη 

ζα απνηειέζνπλ ζχκα ηεο πιεκκπξίδαο ηνπ λένπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ. Όινη 

πιένλ δνχκε ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

δηαπηζηψλεηαη ην εμήο «παξάδνμν» θαηλφκελν: ππάξρεη έλα κνληέιν νηθνλνκίαο πνπ 

δηέξρεηαη βαζχηαηε θξίζε θαη ακθηζβεηείηαη ζηνλ δπηηθφ θφζκν, πνπ ηζηνξηθά ην 

δηακφξθσζε θαη ην γηγάλησζε, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, ην ίδην κνληέιν έρεη εμαρζεί ζηηο 

αλαδπφκελεο αγνξέο, ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη κε ηδηαίηεξν δήιν θαη εηζάγεη ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία 3,5 πεξίπνπ δηο αλζξψπνπο, ζηνπο νπνίνπο κάιηζηα 

αλακέλεηαη λα πξνζηεζνχλ κέρξη ην 2050 άιια 2 δηο πεξίπνπ, πνπ ζα αιιάμνπλ 

θαζνξηζηηθά ηηο ζπλζήθεο ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ.  

Ζ θαηλνηνκία είλαη ινηπφλ ην θιεηδί ηεο ζέζεο πνπ ζα έρεη ε θάζε ρψξα, ε θάζε 

επηρείξεζε ζηνλ θφζκν θαη γηα λα έρεη απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο: Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ κέρξη ηηο 

πξαθηηθέο marketing θαη ηηο άιιεο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ αηρκή ηνπ δφξαηνο 

ηεο θαηλνηνκίαο είλαη αζθαιψο νη επηρεηξήζεηο. Γηα λα επηηχρνπλ φκσο νη εθάζηνηε 

πξσηνβνπιίεο, πξέπεη λ‟ απνηεινχλ θαξπφ κηαο ζπλνιηθήο θαη ζρεδηαζκέλεο 

πξνζπάζεηαο, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ηφζν νη δξάζεηο ηνπ θξάηνπο φζν θαη ε 

γεληθφηεξε λννηξνπία ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ θαηλνηνκία πξνυπνζέηεη κία 

θνηλσλία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παηδεία, ηελ επηζηήκε θαη ηελ έξεπλα, πξνυπνζέηεη 

κηα θνηλσλία εμνηθεησκέλε κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ηα πξντφληα ηεο έξεπλαο. 

Όρη κία θνηλσλία φπνπ νη κηζνί ζρεδφλ απέρνπλ ζπζηεκαηηθά απφ ηελ αλάγλσζε 

βηβιίσλ θαη φπνπ ην 60% δελ αηζζάλεηαη φηη ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη 

θάηη ρξήζηκν. Ζ θαηλνηνκία δελ είλαη δήηεκα κεξηθψλ επηζηεκφλσλ, πνπ είλαη 

θιεηζκέλνη ζε έλα εξγαζηήξην, αιιά κηαο ζηαζεξήο πξνζήισζεο θαη κηαο δεκηνπξγηθήο 

λννηξνπίαο, πνπ δηαπλέεη ηφζν ην θξάηνο φζν θαη ηνπο ηδηψηεο. ε νηθνλνκηθνχο φξνπο, 

ην θξάηνο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζηελ 
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θαηλνηνκία, αθνχ ρσξίο δηθή ηνπ παξέκβαζε θαη ζπλδξνκή, ζα είλαη αζθαιψο πνιχ 

κηθξφηεξν απφ ην θνηλσληθά βέιηηζην (ππάξρεη αζθαιψο απνηπρία ηεο αγνξάο-market 

failure ζηελ πεξίπησζε απηή) θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε φηη αθνξά 

ηηο θξίζηκεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, γηα ην πνηά θαηλνηφκα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ζα αλαπηπρζνχλ.  

ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εμσζηξέθεηα, ην 

ΤΠΔΞ πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο καο. Σν 

κεγάιν πιενλέθηεκα απηνχ Οξγαληζκνχ είλαη φηη δηαζέηεη εθηεηακέλν δίθηπν ζε 90 

πεξίπνπ ρψξεο (Γηπισκαηηθέο Αξρέο – Πξεζβείεο, Πξνμελεία θαη 60 Γξαθεία ΟΔΤ ζε 

49 ρψξεο). Έλα δίθηπν πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί απνηειεζκαηηθά ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο. 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ νη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: 

 Νέα εξγαιεία νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο 

o Γηαδηθηπαθέο πύιεο «Αgora» θαη «Aidfunding»: H Γεληθή 

Γξακκαηεία ΓΟ & Α έρεη αλαβαζκίζεη πιήξσο ηε δηαδηθηπαθή πχιε 

«ΑΓΟΡΑ» (http://agora.mfa.gr/), ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη 

θαηεγνξηνπνηεκέλεο εκπνξηθέο, νηθνλνκηθέο, επελδπηηθέο θ.α 

πιεξνθνξίεο, φπσο «αλαξηψληαη» απφ ηα αλά ηνλ θφζκν Γξαθεία ΟΔΤ. 

Απφ ηελ πχιε, νη έιιελεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 2.500 μέλεο επηρεηξήζεηο απφ φιν ηνλ 

θφζκν, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο ρψξαο καο. 

Σαπηφρξνλα, παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη 

εχξεζεο πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, αιιά θαη 

αλάινγα κε ηελ ρψξα ελδηαθέξνληφο ηνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επίζεο, 

είλαη  ε  ειεθηξνληθή «Τπεξεζία Πξνζσπνπνηεκέλεο Δλεκέξσζεο»  

http://agora.mfa.gr/
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(Newsletter) , κέζσ ηεο νπνίαο, νη έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, αθνχ 

επηιέμνπλ ηηο ρψξεο θαη ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, 

κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ζρεηηθή ελεκέξσζε, κε ηε ζπρλφηεηα πνπ ίδηνη 

επηζπκνχλ (θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία ή κεληαία). Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία 

αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ, απφ ηελ πιεπξά ηεο, πνπ 

ελζσκαηψζεθε ζηε δνκή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2007, δηαζέηεη ηελ εηδηθή πχιε “Aidfunding” 

http://www.aidfunding.mfa.gr/, φπνπ θαη κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη επηρεηξεκαηίεο, αλαδεηψληαο επθαηξίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ πξνζθέξνπλ δηεζλείο θαη εζληθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο.  

o Δληφο ηνπ 2008, φια ηα Γξαθεία ΟΔΤ πξφθεηηαη λα πηζηνπνηεζνχλ κε 

ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO-9000, ελψ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα 

αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, κέζσ επεμεξγαζίαο 

ζρεηηθψλ δεηθηψλ κέηξεζεο, πνπ βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε. Παξάιιεια 

πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γξαθεία.  

o ηηο λέεο δνκέο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ε δξάζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

ΓΓ ΓΟ & Α, πνπ πινπνηήζεθε θαη θαιχπηεη πιένλ ηε Β. Διιάδα θαη, 

κέζσ απηήο, ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ηνπ Καπθάζνπ.  

   

Παξάιιεια ην ΤΠΔΞ ζπλερίδεη λα δηνξγαλψλεη θαη λα πινπνηεί: 

 Δπηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο (12 ην 2007 κε 1.400 επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

θαη 16 ην 2008) 

http://www.aidfunding.mfa.gr/
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 Πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε ζπιινγηθνύο θαη θιαδηθνύο θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα (Γηα αλάιεςε θνηλψλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, νη νπνίεο 

πινπνηνχληαη ζηε βάζε ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο)  

 Δπηρεηξεκαηηθή πιεξνθόξεζε από ηα Γξαθεία ΟΔΤ κε : 

- Έξεπλεο αγνξάο θαη εμαγσγηθέο κειέηεο (Σν 2007, ηα Γξαθεία ΟΔΤ 

δεκνζίεπζαλ 126 έξεπλεο-κειέηεο αγνξάο, θαη ην 2008 εθπφλεζαλ 78 λέεο 

έξεπλεο) 

-Σαθηηθή ζχληαμε ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ (γηα 17 ρψξεο)  

 Καηαγξαθή νηθνλνκηθώλ ζπλεξγαηώλ (Μαθξνρξφλην πξφγξακκα marketing 

πνπ θαηεπζχλεηαη ζε απηνχο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ 

δηθηχσζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ -Βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε, 

θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 επηρεηξεκαηηθνχο 

ζπλεξγάηεο ζε 60 ζρεδφλ ρψξεο-πξνο ηηκήλ ηνπο  ην 2007 πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

γηα πξψηε θνξά 56 εθδειψζεηο ελψ, εληφο ηνπ 2008, πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ 62). 

Τπάξρνπλ αζθαιψο αθφκα ζνβαξέο αδπλακίεο. Σν θξάηνο θαη νη λννηξνπίεο δελ 

αιιάδνπλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. ήκεξα νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο απφ ηε κία 

θαη ην θξάηνο απφ ηελ άιιε θαινχληαη λα εληείλνπλ ηε δξάζε ηνπο. Με πεξηζζφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, κεγαιχηεξν ζεβαζκφ ζηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη 

ζπλερή πξνζπάζεηα.  
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