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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις απαρχές του 21ου αιώνα, ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις 

μεγαλύτερες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που μέχρι τώρα έχει βιώσει. Το άνοιγμα 

των συνόρων, η ιλιγγιώδης ανάπτυξη κάθε είδους τεχνολογίας (που έχει συντελέσει 

άμεσα στην ύπαρξη νέων αγορών), η νομισματική ενοποίηση, οι εταιρικές 

συγχωνεύσεις, η απελευθέρωση του κεφαλαίου, όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν 

ένα «παγκοσμιοποιημένο» και συνάμα υπερκαταναλωτικό χαρακτήρα στη σημερινή 

μας εποχή, είναι φανερό ότι έχουν σχηματίσει ένα δύσβατο μονοπάτι με άγνωστο 

προορισμό για το ανθρώπινο γένος. Παρόλο όμως, την οποιαδήποτε 

επιφυλακτικότητα για το ορθολογικό αποτέλεσμα του όλου εγχειρήματος, θεωρείται 

απαραίτητο να τονισθούν κάποια από τα μέσα με τα οποία θα τελεσφορήσει η εν 

λόγω προσπάθεια, έτσι ώστε να πάρουμε μια μικρή γεύση για το πώς φτάσαμε μέχρι 

εδώ (ιδιαίτερα όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις) και για το τι μας επιφυλάσσει 

το μέλλον αργότερα.

Ειδικότερα, σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι η περιγραφική 

ανάλυση του λεγάμενου επιχειρηματικού ή καινοτομικού κεφαλαίου (Venture 

Capital), που έχει αποτελέσει για πολλούς την «πρώτη ύλη» για την ανάπτυξη των 

περισσότερων τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και να δώσει απαντήσεις σε μια 

γενιά ερωτημάτων που δημιουργούνται για το αν ή όχι θεωρείται υπερτιμημένη η 

αξία του, για την μετέπειτα εξέλιξη του και για την πορεία των εταιρειών που 

ασχολούνται με αυτό, τόσο στον Ελλαδικό, όσο και στον παγκόσμιο χώρο.

Η παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού κινδύνου είναι ένας τρόπος 

χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων ή επενδυτικών σχεδίων υψηλού 

δυναμικού αποδόσεως και συνεπώς υψηλού βαθμού κινδύνου. To Venture Capital 

συνδέει τρεις παράγοντες: 1) το επενδυτικό κοινό, 2) τον διαχειριστή του 

Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου m i 3) τις επιχειρήσεις που 

υλοποιούν τα επενδυτικά σχέδια με την προοπτική της υψηλής αποδοτικότητας.

Κινητήρια δύναμη στην τριμερή συνεργασία είναι τα υψηλά κέρδη που 

αναμένεται να επιτευχθούν κατά την πώληση της συμμετοχής που απέκτησαν οι 

διαχειριστές των Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου στις νέες 

επιχειρήσεις υψηλών προσδοκιών, όταν οι προσδοκίες αυτές αρχίσουν να αποδίδουν. 

Αν δεν επαληθευτούν οι προβλέψεις το εγχείρημα θεωρείται αποτυχημένο και είναι
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δυνατή η απώλεια κεφαλαίων, για το λόγο αυτό, οι διαχειριστές των Επιχειρηματικών 

Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου προκειμένου να συμψηφίσουν τους κινδύνους 

επιμερίζουν τα κεφάλαιά τους μεταξύ πολλών επιχειρήσεων. Η προαναφερόμενη 

διαδικασία για να ωριμάσει απαιτεί γύρω στα δέκα έτη, δηλαδή πρόκειται γα 

μακροπρόθεσμη διαδικασία.

To Venture Capital ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναμικών εταιρειών που 

αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς και χρειάζονται κεφάλαια για να 

χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, διατηρώντας όμως υγιή πάντα κεφαλαιακή 

διάρθρωση. Συναντάται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας της 

επιχείρησης, είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε στελέχη της διοίκησης, 

προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων.

Η δομή της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη:

Στο πρώτο μέρος, αφού κάνουμε μία Ιστορική Αναδρομή για το Venture 

Capital,θα ασχοληθούμε με τις εταιρείες Καινοτομικού Κεφαλαίου και τις πηγές 

χρηματοδότησής τους. Θα αναφερθούμε επίσης, στα εργαλεία και στο χρόνο 

πραγματοποίησης των επενδύσεων, αλλά και στην αναζήτηση επενδυτικών 

προτάσεων καθώς και στην διαδικασία επιλογής αυτών από τις εταιρείες 

καινοτομικού κεφαλαίου. Στο δεύτερο μέρος θα εξετάσουμε την εξέλιξη του Venture 

Capital στην Ελλάδα. Θα παραθέσουμε την έρευνά μας σχετικά με την εξέλιξη του 

Venture Capital στην Ελλάδα. Θα ασχοληθούμε με τις εταιρείες Καινοτομικού 

Κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας και θα αναφέρουμε την 

διαδικασία, τα κριτήρια, τους κλάδους επένδυσης καθώς επίσης και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις.
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ΜΕΡΟΣ 1°

Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο  Υ Π Ο Β Α Θ Ρ Ο



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°:

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ

Οι πηγές χρηματοδότησης στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί μια επιχείρηση 

προκειμένου να συγκεντρώσει κεφάλαια για ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, 

βελτίωση της ρευστότητάς της, συγκέντρωση κεφαλαίου κίνησης κ.λ.π., διακρίνονται 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

I. Εσωτερική Χρηματοδότηση

II. Εξωτερική Χρηματοδότηση

Εξωτερική Χρηματοδότηση:

Πρόκειται για πηγές χρηματοδότησης εκτός της επιχείρησης και διαχωρίζεται 

σε συμμετοχική και μη-συμμετοχική χρηματοδότηση, ανάλογα με το εάν συνεπάγεται 

παραχώρηση μεριδίων ή όχι, αντίστοιχα.

Συμμετοχική χρηματοδότηση:

Δεν προϋποθέτει πληρωμή μετρητών, αλλά απώλεια μέρους ή (κάποιες φορές) 

και του συνόλου του ελέγχου της επιχείρησης (μεταβίβαση μεριδίων από τους 

ιδιοκτήτες, προς τους χρηματοδότες).

Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων

• Άτυποι Επενδυτές ή ανεπίσημη αγορά κεφαλαίων κινδύνου 

(Επιχειρηματικοί Άγγελοι/Business Angels)

• Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital)

• Δημόσια Διαπραγμάτευση Μεριδίων (Χρηματιστήριο-αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου)

• Εξαγορές/Συγχωνεύσεις

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα Κεφά/αια Επιχειρηματικού Κινδύνου 

(Venture Capital).
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1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιωτών συνεργατών και εταιρειών που 

συνεργάζονται σε μια ενιαία μορφή εταιρίας, προκειμένου να παράσχουν επενδυτικά 

κεφάλαια στις επιχειρήσεις. Κάθε μια από αυτές τς εταιρείες διοικείται από 

συνεταίρους που απολαμβάνουν προμήθεια επί των κερδών, από την διαχείριση 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και την επένδυσή τους. Λειτουργούν δηλαδή 

σαν μεσάζοντες μεταξύ των ιδρυμάτων που παρέχουν τα χρήματα και των 

επιχειρήσεων που ζητούν χρηματοδότηση. Οι πηγές κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, 

είναι συνήθως (και ιδιαίτερα για την Ευρώπη), παραδοσιακά χρηματοδοτικά 

ιδρύματα, όπως τράπεζες, εταιρείες ασφαλειών ή διαχείρισης συνταξιοδοτικών 

κεφαλαίων (pension funds), ιδιώτες, επενδυτές κ.λ.π.

Ο διαχωρισμός του κατόχου κεφαλαίου από το διαχειριστή, μπορεί να 

δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, καθώς αυτοί που αποφασίζουν τελικά, ίσως να 

μην είναι οι τελευταίοι, αλλά οι πρώτοι, οι οποίοι αν είναι συντηρητικοί, όπως 

συμβαίνει με τις τράπεζες, πιέζουν τις εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, 

για επενδύσεις σε πιο ασφαλείς και ώριμες επιχειρήσεις σε αντίθεση με πιο 

δελεαστικές αλλά αβέβαιες προτάσεις (OECD 1996). Επίσης, τα άτομα που διοικούν 

αυτές τις επιχειρήσεις, παρότι ελέγχουν αρκετά μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με τους 

ιδιώτες επενδυτές, δεν είναι ιδιαίτερα ειδικευμένα, καθώς προέρχονται από πολλούς 

διαφορετικούς κλάδους (μάνατζμεντ, μηχανική, νομική κ.λ.π.), ενώ οι τραπεζίτες ή τα 

στελέχη τραπεζών γενικότερα, συνήθως δεν αποτελούν μεγάλο ποσοστό των 

διευθυνόντων στελεχών. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται τέτοιου είδους κεφάλαια, 

φαίνεται να είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλοί προμηθευτές κεφαλαίου καθώς 

προσφέρουν παράλληλα εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις 

επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν (Mason and Harrison 1994).
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Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε την τυπική μορφή ενός Venture 

Capital Fund.

Τοπική δομή Venture E a p M  Fund I

Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς

7 V \<1 i'\
Εταιρεία Λ Εταιρεία Β | Εταιρεία Γ Εταιρεία Δ

1.2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1.2.1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το επιχειρηματικό κεφάλαιο δεν είναι μία καινοτομία που εμφανίσθηκε 

ξαφνικά στην Αμερική και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ο συνεταιρισμός 

μεταξύ ενός ατόμου με μια ιδέα ή μια τεχνολογία και του επιχειρηματία 

χρηματοδότη, (νομικά εκφράζεται με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης), άρχισε 

ήδη να εμφανίζεται από τον δέκατο πέμπτο αιώνα με τη χρηματοδότηση από 

πλούσιους ιδιώτες ή από ευγενείς, εμπορικών εταρειών, οι οποίες ρύθμιζαν το 

εμπόριο στην Ινδία και στην Άπω Ανατολή. Το δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο 

αιώνα, εταιρείες Venture Capital δημιουργήθηκαν για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων που απαιτούσαν τεράστια κεφάλαια και ενέκλειναν υψηλό κίνδυνο, όπως 

π.χ. η διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ, της Κόρινθου ή η κατασκευή 

σιδηροδρομικών γραμμών στη Β. Αμερική. Με τη σημερινή μορφή το Venture
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Capital εμφανίσθηκε στη δεκαετία του 1930, αλλά η εκπληκτική του ανάπτυξη 

σημειώθηκε στις Η.Π.Α. μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Οι εκπληκτικές αποδόσεις ορισμένων επενδύσεων σε τομείς προηγμένης 

τεχνολογίας (ηλεκτρονικά, πληροφορική, βιοτεχνολογία), προσέλκυσαν 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς και κυρίως Τράπεζες στη συγκέντρωση Venture 

Capital στο οποίο, οι προσδοκίες των επενδυτών ήταν η επίτευξη μεγαλύτερων 

αποδόσεων από ότι στο Χρηματιστήριο. Σήμερα, παρά την αποτυχία αρκετών 

εταιρειών Venture Capital, με συνέπεια τη μείωση των τιμών των μετοχών του 

κλάδου, η προσφορά Venture Capital εξακολουθεί να είναι ισχυρή. Ο κλάδος έχει 

σαφώς κυκλικές διακυμάνσεις.

Εκτιμάται ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια για Venture Capital στις Η.Π.Α. το 1984 ήταν 

σχεδόν τριπλάσια (U.S. $ 16 δις) απ' ότι τα αντίστοιχα στις χώρες της ΕΟΚ (U.S. $

5,4 δις).(ΠΗΓΗ: Πληροφορίες και διαγράμματα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION (EVCA) όσον αφορά τις 

ελληνικές εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου).

Από σχετική έρευνα που έγινε στις αρχές του 1985,προέκυψε ότι η ΕΟΚ 

διέθεται το 0,2% του Α.Ε.Π. για Venture Capital, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις 

Η.Π.Α. είναι 0,4%. Τα διαθέσιμα κεφάλαια για Venture Capital στις χώρες της ΕΟΚ 

κατανέμονται: Μ. Βρετανία 69%, Ολλανδία 14%, Δυτ. Γερμανία 6%, η Ιταλία και η 

Γαλλία συμμετέχουν με 3% η κάθε μία, η Δανία και το Βέλγιο με 1,8% η κάθε μία, η 

δε Ιρλανδία, Ελλάδα και Λουξεμβούργο βρίσκονται με ποσοστό κάτω του 1% η κάθε 

μία. (ΠΗΓΗ: Πληροφορίες και διαγράμματα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

EUROPE AVENTURE CAPITAL ASSOCIATION (EVCA) όσον αφορά τις 

ελληνικές εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου).
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Πηγές προσέλκυσης του καινοτομικού κεφαλαίου είναι:

Για την Ευρώπη: Τράπεζες 32%, επιχειρήσεις 20,9%, ιδιώτες επενδυτές 

13,3%, ασφαλιστικές εταιρίες 11,4%, ασφαλιστικά Ταμεία 9,6%, το δημόσιο 6,2%, 

το χρηματιστήριο 2,4%, διάφοροι άλλοι 4,2%.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Πηγές προσέλκυσης Venture Capital για την Ευρώπη το έτος 

1984.

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ VENTURE CAPITAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

□ Τράπεζες
■ Επιχειρήσεις
■  ιδιώτες επενδυτές
□ Ασφαλιστικές Εταιρείες
□  Ασφαλιστικά Ταμεία
■ Δημόσιο
■ Χρηματιστήριο
□ Δια φοροι Άλλοι_______

ΠΗΓΗ: Πληροφορίες και διαγράμματα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

EUROPEAVENTURE CAPITAL ASSOCIATION (EVCA) όσον αφορά τις 

ελληνικές εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου).

Για τ κ  Η.Π.Α.: Ασφαλιστικά Ταμεία 33%, ιδιώτες επενδυτές 18%, ασφαλιστικές 

εταιρείες 13%, ξένοι επενδυτές 16%, διάφοροι άλλοι 20%.

8



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Πηγές προσέλκυσης Venture Capital για τις ΗΠΑ το έτος

1984.

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ VENTURE CAPITAL ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α.

□  Ασφαλιστικά Ταμεία

■  Ιδιώτες Επενδυτές
<

■  Ασφαλιστικές 
Εταιρείες

□  Ξένοι Επενδυτές 

0  Διάφοροι Άλλοι

ΠΗΓΗ: Πληροφορίες και διαγράμματα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

EUROPEAVENTURE CAPITAL ASSOCIATION (EVCA) όσον αφορά τις 

ελληνικές εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου).

Το καινοτομικό κεφάλαιο στην Ευρώπη επενδύεται στους εξής κλάδους: 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 18,8%, μηχανήματα και εξοπλισμοί 12,9%, ηλεκτρονικά 

10,9%, αυτοματισμοί 9,2% βιομηχανία χημικών και πλαστικών 6,8%, γεωργία 6,1%, 

επικοινωνίες 4,8%, βιοτεχνολογία 4,6%, εμπόριο και διανομή 4,0%, χρηματοδοτικές 

υπηρεσίες 3,6% κ.λ.π.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Ποσοστό επένδυσης του Venture Capital στην Ευρώπη, ανά κλάδο 

το έτος 1984.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ VENTURE CAPITAL ΣΕ ΚΆΘΕ ΚΛΑΔΟ

Ο Ηιεκτρονικσί Υπολογιστώ;

■ Μηχανήματα & Εξοπλισμοί 

Μ Ηλεκτρονικά

□  Αυτοματισμοί

□  Βομηχανία Χημκώ ν & Πλαστικών

■ Γεωργία

■ Επικοινωνίες 

Π Βοτεχυολσγία

Β Ιππάριο & ΰανομή

□  Χρηματοδοτικές Υπηρεσίες

ΠΗΓΗ: Πληροφορίες και διαγράμματα από την επίσημη ιστοσελίδα του 

EUROPE A V ENTURE CAPITAL ASSOCIATION (EVCA) όσον αφορά τις 

ελληνικές εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου).

Συγκρίνοντας τώρα τους βιομηχανικούς κλάδους στους οποίους το 

καινοτομικό κεφάλαιο επενδύεται, σαν ποσοστό, στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, το 1984, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ορισμένοι κλοδοι στους οποίους οι 

εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου στις Η.Π.Α. έχουν περιορίσει τα ενδιαφέροντα 

τους όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επικοινωνίες, βιομηχανία ιατρικών 

εργαλείων και μηχανημάτων, ενώ αντίθετα η Ευρώπη τους ενθαρρύνει.
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Τόσο η Ευρώπη όσο και οι Η.Π.Α. δείχνουν το ίδιο επενδυτικό ενδιαφέρον 

στον κλάδο των ηλεκτρονικών γενικά, ενώ αντίθετα οι Η.Π.Α. διαθέτουν σημαντικά 

καινοτομικά κεφάλαια σε νέους ή υπό εξέλιξη κλάδους, όπου η Ευρώπη σχεδόν δεν 

συμμετέχει, όπως βιομηχανικά μηχανήματα και εξοπλισμοί, αυτοματισμούς, 

βιοτεχνολογία, άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα που 

ακολουθεί, παρά το ότι αναφέρεται στην προηγούμενη δεκαετία, σήμερα δεν 

φαίνεται να έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές. (Διάγραμμα 4)

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξετάζοντας τρόπους για την 

οργάνωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο των εταιρειών που ασχολούνται με την 

χρηματοδότηση των βιομηχανικών καινοτομιών χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια, 

δημιούργησε τον οργανισμό Ευρωπαϊκού VENTURE CAPITAL (EVCA). Ο EVCA 

συνεργαζόμενος στενά με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει σαν 

βασικό σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρτματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και την 

ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και την τήρηση υψηλού επιπέδου 

επαγγελματικής συμπεριφοράς μεταξύ των μελών των διαφόρων κρατών, την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ε.Ε με 

την χρηματοδότηση και επιχορήγηση καινοτομιών και μικρομεσαίων επχειρήσεων, 

οι οποίες έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης ως προς τα προϊόντα, την 

τεχνολογία και την παροχή υπηρεσιών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Συγκριτική παρουσίαση των επενδεδυμένων καινοτομικών 

κεφαλαίων σε εκατ. ECU, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε διάφορους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας
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Πηγή: Venture Capital in Europe 1985, Summary Peat Marwick Micheand 

Co., Brussels, August 1985 και EVCA Yearbook 1991.

O EVCA ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1983 από 43 μέλη προερχόμενα από 8 

χώρες και το 1985 είχε 114 μέλη προερχόμενα από 19 χώρες. Παράλληλα πολλές 

χώρες της τότε ΕΟΚ δημιούργησαν εθνικά Venture Capital . Εξάλλου η ΕΟΚ σε 

συνεργασία με τον EVCA προωθεί ορισμένα προγράμματα που έχουν σκοπό την 

ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων Νέας Τεχνολογίας ή 

την συμμετοχική χρηματοδότηση μεταξύ εταιρειών καινοτομικού κεφαλαίου από 

διαφορετικές χώρες, κυρίως για επιχειρήσεις που βρσκονται στην πρώτη φάση 

ανάπτυξης. Ένα από αυτά τα προγράμματα το «Innovation Finance Pilot Scheme» ή 

αλλιώς «Venture Consort Scheme» έδινε επιχορηγήσεις μέχρι 30% στην ίδια 

συμμετοχή με το maximum μέχρι 200.000 ECU στα μέλη του EVCA που 

προέρχονται από διαφορετικές χώρες για συνεργασία σε καινοτομικές επενδύσεις. Το 

1986 οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΟΚ συμφώνησαν να διαθέσει η ΕΟΚ δάνεια 

συνολικού ύψους 1,5 δισ. ECU σε εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου.

Το 1988, τα συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια από τις εταιρείες καινοτομικού 

κεφαλαίου στην Ευρώπη ανήρχοντο σε 17.117 εκατ. ECU). Έκτοτε τα κεφάλαια 

αυτά αναπτύχθηκαν με ταχείς ρυθμούς, το 1989 σε 22,929 εκατ. ECU, το 1990 σε 

28.386 εκατ. ECU, το 1991 σε 33.026 εκατ. ECU) και το 1992 σε 38.472 εκατ. 

ECU.Συνολικά στην 5ετία παρουσιάσθηκε αύξηση κατά 125%
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Οι πιο δραστήριες αγορές καινοτομικού κεφαλαίου μέσα στην ΕΟΚ, το 1992, 

με σειρά σπουδαιότητας ήταν: Του Ηνωμένου Βασιλείου (43,5%), της Γαλλίας 

(19,5%), της Ιταλίας (10.5), της Γερμανίας (10,1%), της Ολλανδίας (4,0%), της 

Ισπανίας (3,0%) και άλλες χώρες (9,4%). Το ποσοστό Ελλάδας στην ανωτέρω αγορά 

ανέρχεται στο 0,055%.

Η κατανομή κατά τύπο επένδυσης του καινοτομικού κεφαλαίου, για την ίδια 

περίοδο, δείχνει ότι κυριαρχούν κεφάλαια για επεκτάσεις εταρειών (expansion 

capital) σε ποσοστό 45,8% και κεφάλαια για εξαγορά ολόκληρης ή τμήματος της 

εταιρείας από ομάδα διευθυντικών στελλών μέσα από την ίδια την επιχείρηση 

(Management Buyouts, MBOs), ή από ομάδα διευθυντικών στελεχών εκτός 

επιχείρησης (Management Buyins, MBIs), σε ποσοστό 39,6%. Η επιθυμία για 

εξαγορά της εταιρείας από Ομάδα διευθυντικών στελεχών της, μπορεί να προκόψει 

από πολλούς λόγους, όπως π.χ. οι υπάρχοντες μέτοχοι λόγω έλλειψης διαδοχής ή 

ενδιαφέροντος να θέλουν να αποχωρήσουν, ή επειδή οι υπάρχοντες μέτοχοι να 

διαφωνούν με τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης στον τρόπο περαιτέρω 

ανάπτυξης της εταιρείας. Σε μια τέτοια περίπτωση η εταιρεία Venture Capital μπορεί 

να βοηθήσει την ομάδα των διευθυντικών στελεχών, ώστε να πάρουν την ιδιοκτησία 

της εταιρείας, αγοράζοντας από τους αρχικούς μετόχους της ένα τμήμα των μετοχών 

τους ή/και προεγγραφόμενη αυτή για δάνειο προς την εν λόγω εταιρεία. Η αγορά 

αυτή έφτασε τα 17,6 δισ. ECU το 1992.

Ένα γενικότερο αλλά συγγενικό με τα παραπάνω είδος χρηματοδότησης 

αποτελεί και η μοχλευμένη εξαγορά (Leverage Buy - Out).Η χρηματοδότηση αυτή 

αναφέρεται σαν μοχλευμένη διότι ένα μεγόλο τμήμα των κεφαλαίων τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την εξαγορά (τουλάχιστον το 75%) προέρχονται από δανεισμό 

παρά από ίδια κεφάλαια. Πάντως, η μοχλευμένη χρηματοδότηση χρησιμοποιείται 

περισσότερο για ώριμες εταιρείες με προβλέψιμες ταμειακές ροές, παρά για καν 

νούργιες και νεαρές επιχειρήσεις με υψηλό κίνδυνο, όπως οι επενδύσεις 

επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Παράλληλα διατέθηκαν κεφάλαια για αντικατάσταση σε ποσοστό 8,6%, για 

Κεφάλαιο Έναρξης 5,4% και για Αρχικό Κεφάλαιο πριν την έναρξη 0,6%.

Σε εθνικό επίπεδο πολλές κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει ειδικούς φορείς 

για την ενίσχυση με καινοτομικό κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 

ασχολούνται κυρίως με τις νέες τεχνολογίες.
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Πάντως, εθνικές αγορές μέσα στην Ε.Ε συνεχίζουν να αναπτύσσουν τα δικά 

τους χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όμως, διαπιστώνεται μια αυξανόμενη τάση 

διεθνοποίησης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας καινοτομικού κεφαλαίου. Επενδυτές στις 

πιο καθιερωμένες αγορές επιχειρηματικού κεφαλαίου, δημιουργούν δεσμούς και 

συνεργασίες με λιγότερο αναπτυγμένες αγορές, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη 

των τελευταίων. Συμμετοχή της βρετανικής εταιρείας Baring Securities στην ίδρυση 

της εταιρείας καινοτομικού κεφαλαίου Global Finance S.A. στην Ελλάδα). Έτσι τόσο 

τα κεφάλαια υψηλού κινδύνου όσο και η πείρα με την εξειδίκευση, κινούνται 

ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη.

1.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ 

VENTURE CAPITAL

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνωρίζει το σημαντικότατο ρόλο που 

παίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη τοπικών αλλά και εθνικών 

οικονομιών διότι:

- Οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση της επιχείρησης 

(ιδιοκτήτης-διευθυντής) παρακινούνται εύκολα και δεσμεύονται για να 

επιτύχουν.

- Οι σφικτές δομές διοίκησης, που απαιτούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και παραγωγικών 

διαδικασιών με περισσότερη ακρίβεια και πιο αποτελεσματικά.

- Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικά είναι περισσότερο ευπροσάρμοστες και 

ανταποκρίνονται με τρόπο καινοτομικό σε νέες συνθήκες και ευκαιρίες που 

δημιουργούνται στην αγορά.

- Οι επιχειρήσεις αυτές γενικά έχουν μεγαλύτερη τάση για δημιουργία 

θέσεων εργασίας και δημιουργία πλούτου.

Συγχρόνως όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κοινότητα 

αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως:

- υψηλό κόστος δανεισμού
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- πλήρη απουσία ιδρυμάτων που να προσφέρουν τα νέα τραπεζικά 

προϊόντα, όπως leasing, factoring, Venture Capital κ.ά., παρά την 

ύπαρξη παραρτημάτων τραπεζών

- γεωγραφικούς παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την πρόσβαση 

στις κύριες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τέλος

- δυσκολία πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλων και 

εκπαίδευση στελεχών τους.

Έτσι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε να ενισχύσει τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους εξής τρεις τρόπους:

(α) Συγχρηματοδοτώντας εθνικά προγράμματα για προσέλκυση παραγωγικών 

επενδύσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ενός κράτους-μέλους (Νόμος 

1892/1990 Περί αναπτυξιακών κινήτρων),

(β) Ενισχύοντας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις 

επιχειρήσεις (ΜΕΝΤΟΒ, ΒΕΤΕΧ κ.ά.).

(γ) Ενθαρρύνοντας νέους εναλλακτικούς, του παραδοσιακού τραπεζικού 

δανεισμού, τρόπους χρηματοδότησης.

Στην τελευταία αυτή προσπάθεια της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, μεταξύ των άλλων (Factoring, Leasing) είναι και το Venture Capital.

Συγκεκριμένα για το καινοτομικό ή επιχειρηματικό κεφάλαιο η Κοινότητα 

έχει αναπτύξει τα εξής σχέδια:

- Δημιουργία εταιρειών Καινοτομικού Κεφαλαίου.

- Συμμετοχικά Κεφάλαια (Participation Funds).

- Συμμετοχικά Δάνεια (Participating Loans).

- Επιχορηγήσεις στις εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου (Grants).

- Εγγυημένα Κεφάλαια για ενίσχυση της ίδιας συμμετοχής σε επενδύσεις 

(Guarantee Funds in support of Equity Investments).

- Σχέδιο για την ανάπτυξη του κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των 

πρώτων φάσεων ανάπτυξης ενός επενδυτικού σχεδίου.

Οι επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται μέσω του καινοτομικού 

κεφαλαίου καθώς και η ταχεία ανάπτυξη των χρηματιστηρίων από τις αρχές της 

δεκαετίας του '80 στην Ευρώπη, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εταιρειών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Investment Trusts) που επενδύουν αποκλειστικά στις 

εταιρείες εκείνες που χαρακτηρίζονται ως καινοτομικού κεφαλαίου. Η ανάπτυξη των 

εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προς αυτή την κατεύθυνση, θα ενισχύσει
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ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη του καινοτομικού κεφαλαίου διότι καθιστά 

προσιτές τις επενδύσεις αυτές και στους πολλούς μικρούς ανειδίκευτους επενδυτές 

που έχουν κάποια διαθεσιμότητα κεφαλαίων. Οι επενδυτές αυτοί μπορεί να 

εκμεταλλευθούν τις εξειδικευμένες γνώσεις των διαχειριστών των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου, ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιούν τους κινδύνους των διότι ουσιαστικά 

επενδύουν σε πολλές εταιρείες ταυτόχρονα αντί σε μια. Πέραν αυτού όμως οι 

εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε καινοτομικά κεφάλαια διανοίγουν νέες 

προοπτικές για τις επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτομικού κεφαλαίου 

διότι τους προσφέρουν ευκολότερη ρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευκολία 

διακίνησης των μετοχών τους μεταξύ διαφόρων επενδυτών, καθώς και 

αντικειμενικότερη αξιολόγηση της αξίας των μετοχών τους. Με άλλα λόγια, οι 

εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε καινοτομικά κεφάλαια βοηθούν τις 

χρηματιστηριακές αγορές στο να τείνουν να γίνουν «αποτελεσματικές» με το να 

τοποθετούν και να κατανέμουν κεφάλαια, με βάση την αναμενόμενη απόδοση και τον 

κίνδυνο. Με τη σειρά του αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ορισμένες 

γενικεύσεις σχετικά με την ισορροπία της αγοράς και τις επιπτώσεις μιας τέτοιας 

ισορροπίας για την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°:

2.1. TO VENTURE CAPITAL ΔΙΕΘΝΩΣ

Πρώιμες μορφές Venture Capital χρηματοδότησαν την εποχή των μεγάλων 

εξερευνήσεων, τα ταξίδια του Captain Drake τον 17° αιώνα και τον εξοπλισμό του 

φαλαινοθηρικού στόλου της Αγγλίας τον 19° αιώνα. Το κοινό στις περιπτώσεις αυτές 

είναι η από κοινού επένδυση σημαντικών ποσών από πλούσιους ιδιώτες με 

μακροχρόνια προοπτική απόδοσης πολύ μεγάλων κεφαλαιακών κερδών.

Ο θεσμός του Venture Capital άρχισε να αναπτύσσεται στην σημερινή του 

μορφή μετά το τέλος του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου. Πλούσιες οικογένειες των Η.Π.Α. 

με τη βοήθεια των οικονομικών τους συμβούλων διοχέτευαν τα χρήματά τους στην 

χρηματοδότηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Η αρχική αγορά ήταν άτυπη, χωρίς 

ουσιαστικές δεσμεύσεις. Άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία και να παίρνει τη 

σημερινή της μορφή τη δεκαετία του ’60 στη Silicon Valley, γενέτειρα της υψηλής 

τεχνολογίας.

Οι εταιρείες Venture Capital επενδύοντας σε νέες επιχειρήσεις τεχνολογικές 

αιχμής και καινοτομίας με υψηλό κίνδυνο πέτυχαν σημαντικές αποδόσεις. Οι 

Microsoft, Intel, Apple Computer, Cisco, Yahoo! Οφείλουν σε μεγάλο βαθμό την 

ύπαρξη και την ανάπτυξή τους στη χρηματοδότηση μέσω Venture Capital.

Για να υπάρξει ουσιαστική και σταθερή προοπτική ανάπτυξης μιας ανοιχτής 

αγοράς χρειάζονται τρία πράγματα: Πρώτον επενδυτικά κεφάλαια προς διοχέτευση 

στις αγορές, δεύτερον γνώση και εξειδίκευση και τρίτον ένα απλό, σαφές, ενιαίο και 

ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο ενισχυτικό της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού.

Η πλέον πετυχημένη ανοιχτή αγορά παγκοσμίως είναι αναμφισβήτητα οι 

Η.Π.Α. Αν μελετήσουμε το μοντέλο ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας θα 

δούμε ότι τούτο βασίστηκε σε αυτούς τους τρεις θεμελώδεις πυλώνες για την 

σταθερή και απρόσκοπτη εξέλιξή του.

Για την εξεύρεση των κεφαλαίων που αποτελούν τον πλέον σημαντικό 

παράγοντα ανάπτυξης, βασικό εργαλείο υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι τα 

Venture Capital Funds (άθροισμα κεφαλαίων διαθέσιμα για επενδύσεις σε μη 

εισηγμένες επιχειρήσεις). Τα VC Funds αποτέλεσαν τη βασική επιλογή της 

αμερικανικής πολιτικής από την δεκαετία του 50 για την εξεύρεση των απαραίτητων 

κεφαλαίων που στήριξαν την ανάπτυξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
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Εταιρίες όπως οι Intel, Microsoft, Google, Fed Ex στηρίχθηκαν σε κεφάλαια αυτής 

της μορφής για να δημιουργηθούν και στη συνέχεια αναπτυχθούν. Το ίδιο μοντέλο 

εφαρμόστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και στην Ευρώπη για να φθάσουμε 

σήμερα να έχουν επενδυθεί μόνο την τελευταία 5ετία 82 δις ευρώ σε επιχειρήσεις 

μέσω Venture Capital Funds σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (EVCA).

Για να γίνει ακόμη πιο σαφής ο καθοριστικός ρόλος των κεφαλαίων αυτής της 

μορφής στην οικονομική ανάπτυξη αρκεί να τονίσουμε ότι στην Μ. Βρετανία το 18% 

του ανθρώπινου δυναμικού εργάζεται σε εταιρίες που στηρίχθηκαν σε VC Funds 

(EVCA). Και αν προσθέσουμε στην αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των 

φορολογικών εσόδων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη 

διάχυση του πλούτου σε περισσότερους συντελεστές της παραγωγής προκύπτει ένα 

αξιοσημείωτο "κοινωνικό πλεόνασμα" από τις επενδύσεις της μορφής αυτής.

Στην Ελλάδα σε μια εποχή όπου αναζητούνται κεφάλαια για επενδύσεις και 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ο θεσμός αυτός δεν έχει ακόμ] αναπτυχθεί και 

στηριχθεί επαρκώς. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Ο μέσος όρος επενδύσεων σε 

VC Funds ως ποσοστό του Α.Ε.Π. είναι 27,7% στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα μόλις 

3,2% (EVCA).

Το λογικό ερώτημα που τίθεται είναι βέβαια πως μπορούν να συγκεντρωθούν 

τόσα κεφάλαια. Στην Αμερική, και την υπόλοιπη Ευρώπη ο μεγαλύτερος επενδυτής 

τέτοιων κεφαλαίων είναι τα ασφαλιστικά ταμεία με ποσοστό 24% (37 δις ευρώ την 

πενταετία 1999-2003 στην Ε.Ε., 4% των αποθεματικών) περίπου κατά μέσο όρο και 

ακολουθούν οι τράπεζες με ανάλογα ποσοστά. Τρίτος επενδυτής είναι οι ασφα

λιστικές εταιρίες με 12% και ακολουθούν κυβερνητικοί φορείς με 6%.

Αυτό συμβαίνει γιατί η λογική των VC Funds και των επενδύσεων των 

φορέων αυτών συμπίπτουν στο ότι είναι μακροπρόθεσμες και με αποδόσεις 

υψηλότερες των άλλων μακροπρόθεσμων επενδυτικών επιλογών.

Στην Ελλάδα το ποσοστό επένδυσης των ασφαλιστικών ταμείων είναι 

αντίστοιχα μηδέν. Και αυτό γιατί με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο απαγορεύονται οι 

επενδύσεις αυτής της μορφής. Στις άλλες κατήγορός επενδυτών τα αντίστοιχα ποσά 

που επενδύονται υπολείπονται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου (ως ποσοστό 

του Α.Ε.Π.).

Προκύπτει νομίζω αβίαστα το συμπέρασμα ότι είναι καλό να εφαρμοστούν 

στην Ελλάδα οι πολιτικές εκείνες που εφαρμόστηκαν με επιτυχία στις Η.Π.Α. και την 

υπόλοιπη Ευρώπη και που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν τη διοχέτευση
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κεφαλαίων σε VC Funds (ΑΚΕΣ και ΕΚΕΣ επί το ελληνικότερον). Πιλοτικά, με 

φειδώ και σωφροσύνη στην αρχή, τα υγιή ασφαλιστικά ταμεία των 

αυτοαπασχολούμενων μπορούν να αποτελέσουν μαζί με τους άλλους θεσμικούς 

επενδυτές (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, κρατικοί φορείς) τις πηγές άντλησης 

φθηνών κεφαλαίων για την ενίσχυση και ανταγωνιστική ανάπτυξη ελληνικών 

επιχειρήσεων.

Δεν αρκεί βέβαια τούτο. Χρειάζονται όπως είπα και στην αρχή πολιτικές 

εξειδίκευσης και ενίσχυσης της γνώσης και πολιτικές που θα ενισχύουν ακόμη 

περισσότερο το νέο πλαίσιο επιχειρηματικότητας που άρχισε να σχηματοποιείται με 

το νέο αναπτυξιακό νόμο, τη μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων, την πάταξη της 

γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Χρειάζεται όμως και κάτι ακόμη. Κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα μας λείπει. 

Υπομονή και θα προσέθετα επιμονή και σταθερότητα. Και αυτό γιατί οι επενδύσεις 

αυτής της μορφής δεν είναι μιας χρήσης, αλλά μακράς πνοής και συνακόλουθα 

υψηλών αποδόσεων. Και το σημαντικότερο είναι επενδύσεις με οφίλη σημαντικά για 

την οικονομία, αλλά και για όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Παραδοσιακά οι επενδύσεις των Venture Capital εταιρειών είναι στενά 

συνδεδεμένες με τις επενδύσεις τεχνολογικής αιχμής. Την εξειδίκευσή τους την 

οφείλουν εν μέρει στην κληρονομιά της πιο σύγχρονης εμφάνισής τους: TaVC Funds 

βρήκαν πρόσφορο έδαφος στη Silicon Valley, ένα τεχνολογικό βιότοπο που από τα 

τέλη της δεκαετίας του ’60 έβριθε ιδεών αλλά έχρηζε χρημάτων. Η διστακτικότητα 

των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες 

προσείλκυσε πολλούς επενδυτές που χρηματοδότησαν τη βιομηχανία πληροφορικής 

στα πρώτα της βήματα.

Στη σημερινή τους μορφή, ακόμη και όταν οι επενδύσεις δεν αφορούν υψηλή 

τεχνολογία (βιοτεχνολογία, υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες κ.λ.π.), οι επιλεγόμενες 

επενδύσεις ενσωματώνουν τεχνολογία και καινοτομικές μεθόδους τόσο στην 

παραγωγή όσο και στην προώθηση και την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων. 

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει τη μετάβαση από απλά βιομηχανικά προϊόντα σε 

τεχνολογικά συνθετότερα, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

στο διεθνές εμπόριο.

Οι συνολικές επιπτώσεις τους ήταν εντυπωσιακότερες. Μελέτη ττς 

Αμερικανικής Ένωσης Venture Capital το 2001 υπολόγισε της νέες θέσεις εργασίας 

που δημιούργησε ο κλάδος μεταξύ 1970 και 2000 σε 7,6 εκατομμύρια.
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Οι μακροοικονομικές επιδράσεις των Venture Capital στην οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας είναι σημαντικές: προωθούν την επιχειρηματικότητα 

αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και επεκτείνουν 

την «ακτίνα δράσης» του χρηματοοικονομικού συστήματος. Ακόμη και στις 

επενδύσεις κεφαλαίου ανάπτυξης, όπου δεν εντοπίζεται ιδιαίτερη παράμετρος 

καινοτομίας, πάλι η επίδραση στην οικονομία είναι θετική, αφού αυτές οι επενδύσεις 

βοηθούν στην καλύτερη κατανομή των κεφαλαίων και στην πληρέστερη 

ανταπόκριση της αγοράς στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης.

Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, παρά το ότι μόνο πρόσφατα οι επενδύσεις 

Venture Capital υπερέβησαν το 1% των συνολικών επενδύσεων στις Η.Π.Α., 

εταιρείες που είχαν δεχθεί επενδύσεις Venture Capital ύψους $ 273,3 δις παρείχαν το 

5,9% των θέσεων εργασίας στις Η.Π.Α. το 2000 και το 13,1% του ΑΕΠ.

Από την Αμερική ο θεσμός εξαπλώθηκε και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες. 

Πρωτοπόρος ευρωπαϊκή χώρα στην οποία αναπτύχθηκε σημαντικά το Venture 

Capital ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς διέθετε τα σημαντικά πλεονεκτήματα ενός 

πολύ ανεπτυγμένου χρηματοπιστωτικού τομέα και την αγγλοσαξονική επενδυτική 

κουλτούρα η οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τον επενδυτικό κίνδυνο. Στη Μ. 

Βρετανία, οι εταιρίες που έχουν χρηματοδοτηθεί με Venture Capital απασχολούν 2,7 

εκατομμύρια εργαζομένους ή 18% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα Για 

την Ιρλανδία τα VC αποδείχθηκαν κρίσιμο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας της που οδήγησε σε ένα κλάδο υψηλής τεχνολογίας παγκόσμια 

ανταγωνιστικό.

Ιδιαίτερα θετικά για τη σημασία του Venture Capital στην ανάπτυξη των 

MME είναι τα συμπεράσματα μελέτης του (European Private Equity & Venture 

Capital Association) για την οικονομική και κοινωνική επίδραση των 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με αυτήν τη μελέτη, η 

συμβολή του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στην ανάπτυξη των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων ήταν τεράστια. Στο δείγμα της μελέτης συμμετείχαν 364 

επιχειρήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες έλαβαν Venture Capital 

χρηματοδότηση από το 1995 έως και το Μάρτιο του 2002. Οι επιχειρήσεις 

βρίσκονταν στα στάδια συγκέντρωσης αρχικού κεφαλαίου, εκκίνησης (start up stage) 

και επέκτασης (expansion stage). Η μελέτη έδειξε ότι το 95% των επιχειρήσεων 

αυτών δεν θα υπήρχε ή θα αναπτυσσόταν με πολύ αργούς ρυθμούς εάν δεν είχε τη 

σημαντική συμβολή του Venture Capital. Το 60% των επιχειρήσεων αυτών μάλιστα
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δήλωσε ότι δεν θα υπήρχε καν χωρίς τη συνδρομή του Venture Capital. Η ίδια μελέτη 

έδειξε ότι η δημιουργία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών είχε θετικές 

επιπτώσεις και στην αγορά εργασίας. Συνολικά δημιουργήθηκαν στις 364 

επιχειρήσεις του δείγματος 16.143 πρόσθετες θέσεις εργασίας, δηλαδή κατά μέσον 

όρο 44 νέες θέσεις εργασίας ανά επιχείρηση.

Οι θετικές επιδράσεις του VC στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας το 

ενέταξαν στην agenda της Ε.Ε. Προκειμένου να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα 

της ευρωπαϊκής αγοράς έναντι αυτής των Η.Π.Α., η Ένωση στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της για μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία, έθεσε ως 

σημαντική προτεραιότητα στη Σύνοδο της Λισσαβώνας το 2000 την ανάπτυξη των 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Στη συνέχεια και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002 έθεσε τα επιχειρηματικά κεφάλαια ως κύρια 

προτεραιότητα. Η εκπλήρωση των στόχων της Λισσαβώνας πριν από το 2010 δεν 

είναι πιθανή. Εια το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε σε μία ομάδα εργασίας, 

υπό την προεδρία του κ. Win Kok, να υποβάλλει γνωμοδότηση σχετικά με τις 

καθυστερήσεις της διαδικασίας και τις μελλοντικές προοπτικές της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°:

3.1. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου δεν θα είχαν αναπτυχθεί στο βαθμό που 

βρίσκονται σήμερα εάν δεν υπήρχε το κατάλληλο επιχειρηματικό κλίμα που κατ' 

εξοχήν παρατηρείται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιχειρηματικό αυτό 

κλίμα δημιουργείται:

Πρώτον, από την επιθυμία εκατοντάδων έμπειρων στελεχών ή ομάδων 

ατόμων να φεύγουν από μεγάλες εταιρείες και να ξεκινούν μόνοι τους την δημιουργία 

μικρών στην αρχή, αλλά μεγάλων αργότερα βιομηχανιών.

Δεύτερον, από πολλές μεγάλες και καθιερωμένες εταιρείες που υιοθετούν νέα 

μοντέλα διοίκησης όπου τα στελέχη αφήνονται να δημιουργήσουν επιχειρήσεις μέσα 

στην ίδια την επιχείρηση, δηλαδή να διοικήσουν τα τμήματα τους περισσότερο σαν 

να ήταν ανεξάρτητες επιχειρηματικές μονάδες παρά τμήματα μιας μεγάλης εταιρείας. 

Επίσης συχνά εμφανίζεται η περίπτωση μια μεγάλη εταιρεία να θέλει να πουλήσει μια 

θυγατρική της ή μια παραγωγική μονάδα της. Στην περίπτωση αυτή ένας πιθανός 

αγοραστής είναι τα διευθυντικά στελέχη που εργάζονται στην εταιρεία ή την 

παραγωγική αυτή μονάδα και

Τρίτον, από το γεγονός ότι οι νέοι πτυχιούχοι σήμερα δεν στρέφονται πλέον 

αποκλειστικά στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αλλά ολοένα και περισσότερο 

επιδίδονται σε μικρές επιχειρήσεις στις οποίες συνήθως έχουν μια μικρή συμμετοχή. 

Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινοτομικό 

κεφάλαιο ξεκίνησε από τις πρωτοβουλίες κάποιων ατόμων και όχι μέσα από το 

Τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους 

χρη ματοδοτήσεις.

Οι κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στη μεγάλη ανάπτυξη των εταιρειών 

καινοτομικού κεφαλαίου είναι πέντε:

α) Η συνένωση των προσπαθειών ατόμων που διαθέτουν καινοτομικές ιδέες, 

επιχειρηματικό πνεύμα και διευθυντικές ικανότητες προς ένα κοινό στόχο.

Η καινοτομική ιδέα δεν περιορίζεται μόνο στην υψηλή τεχνολογία, μπορεί να 

υπάρχει με την εισαγωγή νέων μεθόδων στην εμπορία των προϊόντων, ή να είναι
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συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ή ακόμη η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μηχανισμού 

προβληματικών μονάδων.

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το καινοτομικό κεφάλαιο δεν είναι κατ' 

ανάγκη συνδεδεμένο με υψηλή τεχνολογία. Συνέπεσε απλώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

την εποχή που το καινοτομικό κεφάλαιο είχε μεγάλη απήχηση στους επενδυτές, να 

αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς εταιρείες μικροηλεκτρονικής (δεκαετία του 

1960 στη Silicon Valley, γενέτειρα της υψηλής τεχνολογίας) και βιοτεχνολογίας, οι 

οποίες ήταν φυσικό να τραβήξουν το ενδιαφέρον των εταιρειών καινοτομκού 

κεφαλαίου. Αλλωστε είναι σημαντικό ποσοστό των καινοτομικών κεφαλαίων επενδύεται 

σε συμβατικούς κλάδους.

β) Οι προοπτικές ανάπτυξης (growth) όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο 

κατάλληλο επιχειρηματικό κλίμα (entrepreneurial culture).

Οι δυνατές προοπτικές ανάπτυξης κινητοποιούν τα αναγκαία κεφάλαια σε σχέση 

με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και τις αναμενόμενες αποδόσεις. Οι προοπτικές 

ανάπτυξης ενθαρρύνουν επίσης τους επαγγελματίες διευθυντές να απαρνηθούν την 

κοινωνική τους θέση σε μια μεγάλη εταιρεία και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Οι 

προοπτικές ανάπτυξης τέλος προσελκύουν άλλους επενδυτές στις μετοχές μιας 

εταιρείας και τους πείθουν να ταυτίσουν την επιτυχία της εταιρείας με την προσωπική 

τους επιτυχία. Ευνόητο είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγορά τόσο mo εύκολα μπορούν 

να συνυπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπάρξει πραγματική επιτυχία σε μια 

καινοτομική προσπάθεια. Επομένως η τάση δείχνει ότι μέσω του καινοτομικού κεφαλαόυ 

κατευθυνόμεθα σε διεθνείς εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταιστη διεθνή αγορά.

γ) Η ανάπτυξη μέσω της Τεχνολογίας.

Η τεχνολογική υστέρηση της Ευρώπης κυρίως απέναντι τηςίαπωνίας και λιγότερο 

απέναντι των Η ΠΑ, αναγκάζει την Ευρώπη να αναπτυχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το 

καινοτομικό κεφάλαιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την χρηματοδότηση νέων 

τεχνολογιών τόσο απαραίτητων για την οικονομική) επιβίωση της Ευρώπης. Συγχρόνως η 

ανάπτυξη νέων μικρών και δυναμικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν 

την προοπτική να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συντείνουν στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας και στην εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών, θα απαλλάξει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις από την, επί χρόνια, 

επιδότηση απαρχαιωμένων και φθίνουσων βιομηχανιών με μόνο σκοπό τη διαρύλαξη των
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θέσεων των εργαζομένων σ' αυτές. Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου στοχεύουν 

στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να 

δημιουργηθούν νέες αγορές και όχι στην απλή υποστήριξη νέων επιστημονικών και 

τεχνολογικών επιτευγμάτων. Επομένως οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίουεξετάζουν 

οποιαδήποτε επένδυση είναι πιθανό να αποφέρει υψηλά κέρδη.

δ) Η δυνατότητα ρευστοποίησης της επένδυσης μέσω ενός καλά ανεπτυγμένου 

χρηματιστηρίου και ειδικότερα της ύπαρξης ανεπίσημου ήδευτερεύοντος χρηματιστηρίου.

Η ύπαρξη οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και την αποδοτική και 

ομαλή ανακύκλωση του χαρτοφυλακίου των εταιρειών καινοτομικού κεφαλαίου. 

Επειδή οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το καινοτομικό κεφάλαιο είναι 

άγνωστες και μικρές, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή τους στα επίσημα (πρωτεύοντα) 

χρηματιστήρια όπου τα κριτήρια εισόδου είναι αυστηρά και το κόστος εισαγωγής 

μεγάλο. Από την άλλη μεριά, ο επενδυτής καινοτομικού κεφαλαίου, ακόμη και για 

ψυχολογικούς λόγους, πρέπει να έχει κάθε στιγμή τη δυνατότητα ρευστοποίησης 

μέρους ή όλης της επένδυσης του. Έτσι δημιουργήθηκαν δευτερογενείς αγορές 

μετοχών, όπως στις Η.Π.Α. το Over the Counter Market στην Αγγλία η Unlisted Securities 

Market που έγινε το 1980 και έδωσε στην Μεγάλη Βρετανία τη δυνατότητα \α διαθέτει 

σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά καινοτομικού κεφαλαίου μετά τιςΗ.Π.Α., στη Γαλλία η 

Seeons Marche και πρόσφατα ή Le Nouveau Maree και επίσης η δευτερογενής αγορά 

μετοχών στη Σουηδία.

ε) Τα φορολογικά κίνητρα που οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουνθεσπίσει.

Έ τσι έχουμε μειωμένη φορολογία της υπεραξίας μετοχών εταιρειών 

καινοτομικού κεφαλαίου και δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης τυχόν ζημιών 

που υφίστανται επενδυτές από μείωση της αξίας των μετοχών στις οποίες έχουν 

επενδύσει. Έτσι στην Ολλανδία εταιρείες που επενδύουν σε καινοτομικό κεφάλαια 

μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να αποζημιωθούν από την Κεντρική Τράπεζα 

μέχρι ποσού 50% της τυχόν ζημιάς που θα προκόψει από την επένδυσή τους. Στη Μ. 

Βρετανία δημιουργήθηκε το 1983 το Business Expansion Scheine με σκοπό την 

παροχή κεφαλαίων και εγγυήσεων σε νεοϊδρυόμενες εταιρείες και την παροχή 

κινήτρων και φοροαπαλλαγών σε όσους επενδύουν σ' αυτές. Στη Γαλλία, 

εταιρείες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε καινοτομκό
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κεφάλαιο φορολογούνται με συντελεστή 15% αντί του συνήθους 65% που ισχύει 

για τις επενδύσεις σε συνήθεις χρηματιστηριακές μετοχές.

Πηγές Άντλησης Κεφαλαίων Venture Capital

Οι εταιρείες Venture Capital στην ΕΟΚ δημιουργήθηκαν κυρίως από πρωτοβουλίες 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Έτσι, οι Τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη 

πηγή άντλησης κεφαλαίων Venture Capital.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πηγές ευρωπαϊκών κεφαλαίων venture capital (2003)

Τύπος πηγής Ποσοστό

Ιδιώτες 3,2

Επιχειρηματικοί επενδυτές 4,8

Κυβερνητικές πηγές 6,8

Τράπεζες 21,5

Συνταξιοδοτικά κεφάλαια (pension funds) 19,4

Ασφαλιστικές εταιρείες (insurance) 8,7

Επανεπένδυση κερδών 16,4

Άλλο 19,2

Σύνολο 100,0

Πηγή: EVCA, Yearbook 2004

Το μέγεθος των εταιρειών Venture Capital εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και 

κυρίως από την πολιτική των ιδρυτών τους. Συνήθως, οι εταιρείες Venture Capital 

συμμετέχουν στις εταιρείες συμμετοχής σαν μειοψηφία, από 10-40%. Τα κεφάλαια που 

επενδύονται σε κάθε εταιρεία συμμετοχής, ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση, την 

επενδυτική στρατηγική και την οικονομική επιφάνεια της εταιρείας Venture Capital. 

Κατά κανόνα, οι εταιρείες Venture Capital αποφεύγουν τις πολύ μικρές επενδύσεις και τις
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πολύ μεγάλες. Τις μεγάλες επενδύσεις προτιμούν να τις πραγματοποιούν μαζί με άλλους 

επενδυτές (Syndication).

- Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ιδρυτές και η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να 

συμφωνήσουν ότι θα κρατήσουν το 80% των μετοχών που θα έχουν κατά το 

χρόνο εισαγωγής για τα επόμενα τρία έτη. Για εταιρείες που βρίσκονται σε 

λειτουργία λιγότερο από δύο έτη, το ποσοστό ανέρχεται στο 100% για τα 

πρώτα δύο έτη μετά την εισαγωγή, και μειώνεται στο 80% το τρίτο έτος. 

Α παιτείται ένα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων μηνών για την προετοιμασία 

της εισαγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες που απαιτούνται για την ανογκαία στελέχωση της 

εταιρείας Venture Capital και τα έξοδα για τη συντήρηση ενός κατάλληλου μηχανισμού, 

που θα ανευρίσκει, θα αξιολογεί, θα επιλεγεί και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο της 

εταιρείας μπορούμε να εκτιμήσουμε σαν το μίνιμουμ άριστο μέγεθος επιχείρησης, το 

οποίο αποτελεί και το μέσο μέγεθος επιχείρησης στις Η.Π.Α., επενδεδυμένα κεφάλαια 

της τάξης των U.S. $ 15 εκατ. Τελευταία στις Η.Π.Α. για την χρηματοδότηση πολύ 

μεγάλων επενδύσεων δημιουργήθηκαν από τα Ασφαλιστικά Ταμεία (Pension Funds) τα 

λεγάμενα megalunds τα οποία συγκεντρώνουν μεγάλα κεφάλαια από U.S. $ 150-350 εκατ.

Από πλευράς διοίκησης της εταιρείας καινοτομικού κεφαλαίου, αυτή 

θεωρείται επιτυχής εάν συνδυάζει τις εξειδικευμένες χρηματοδοτικές γνώσεις με την 

ικανότητα να παράγει σωστά χρηματοδοτικά πακέτα.

Επίσης, η διοίκηση πρέπει να έχει πολλές επιχειρηματικές γνώσεις και 

διορατικότητα που να της επιτρέπει να διακρίνει τις δυνατότητες της αγοράς, να 

αναγνωρίζει τα ικανά διευθυντικά στελέχη και να είναι σε θέση να τα παρακολουθεί και 

τέλος αλλά και το πιο ουσιαστικό, να μπορεί να απομονώνει και να εκτιμά αντικειμενικά 

τις επιδόσεις των επιχειρηματιών και της εταιρείας στην οποία πρόκειται να επενδύσει. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνεισφορά της διοίκησης μιας εταιρείας κανοτομικού 

κεφαλαίου δεν περιορίζεται μόνο στο χρηματοδοτικό σκέλος. Η πρακτική εμπειρία και 

ικανότητα της διοίκησης να διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο επαφών σε διάφορα επίπεδα και 

χώρες, μπορεί ν' αποδειχθεί αναντικατάστατη βοήθεια για μια αναπτυσσόμενη 

επιχείρηση. Επομένως οι διοικήσεις των εταιρειών Venture Capital πρέπει να διαθέτουν 

ορισμένες ιδιότητες όπως:
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■ Ικανότητα να κρίνουν αντικειμενικά και να κατατάσσουν τους επιχειρηματίες.

■ Εκτεταμένο δίκτυο επαφών και πληροφοριών.

■ Πνεύμα συναλλαγής.

■ Μεγάλη διορατικότητα.

■ Ικανότητα να εκπαιδεύουν, να συντονίζουν και να ελέγχουν τους διευθυντές τους.

3.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.2.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ (TIMING) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3.2.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η συμμετοχή μιας εταιρείας Venture Capital στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων 

μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Τα κυριότερα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

μία εταιρεία Venture Capital είναι οι κοινές μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφω ή 

συνήθως χωρίς ψήφο, οι προνομιούχες μετατρέψιμες σε κοινές με διαφορετικές αξίες 

υπολογισμένες πάνω στις επιδόσεις της επιχείρησης σε συγκεκριμένουςπροκαθορισμένους 

επιχειρηματικούς στόχους, οι προνομιούχες ή μη μετοχές υποχρεωτικά εξαγοραζόμενες 

μέσα σε ορισμένη χρονική περίοδο, σε προκαθορισμένη αξία, από τους άλλους μετόχους, οι 

προνομιούχες με σταθερό μέρισμα με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και σωρευτκά, οι 

προνομιούχες, με σταθερό μέρισμα (τόκο) ακόμη και σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών, 

δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές ή ακόμη και κοινό δάνειο σε συνδυασμό πάντοτε με 

συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.

Συνήθως χρησιμοποιείται ένα πακέτο μέσων με τέτοιο τρόπο που ναταιριάζει και 

στην επενδυτική εταιρεία και στον επιχειρηματία. Έτσι, οι ανεξάρτητες εταιρείες 

Venture Capital προτιμούν να επενδύουν μέρος των κεφαλαίων τους σε κοινές μετοχές και 

το υπόλοιπο σε προνομιούχες γενικά μετοχές, ενώ οι εξαρτώμενες από Τράπεζες 

προτιμούν μεγαλύτερη αναλογία δανειακών διευκολύνσεων μετατρέψιμων ή μη σε 

μετοχές.

Υπενθυμίζουμε, ότι για τον επιχειρηματία το δάνειο έχει το πλεονέκτημα ότι ο 

τόκος επί του δανείου είναι αφενός προκαθορισμένος και ανεξάρτητος των
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αποτελεσμάτων της επιχείρησης και αφετέρου είναι δαπάνη που εκπίπτει πριν το 

σχηματισμό του φόρου. Αντίθεια, μερίσματα μετοχών προνομιούχων ή μη υπολογίζονται 

μετά τον υπολογισμό και την αφαίρεση των φόρων από τα κέρδη και μεταβάλλονται. 

Πάντως, ένα δάνειο έχει το μειονέκτημα ότι κάνει την εταιρεία επιχειρηματικού κεφα 

λαίου πιστωτή. Το τελευταίο δυσκολεύει τη συνεργασία μεταξύ της Διοίκησης της 

επιχείρησης και των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαόυ. Επιπλέον, ένα δάνειο 

παραμένει πάντα δάνειο που απαιτεί υποθήκες, ενέχυρα και οπωσδήποτε ελαττώνει την 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης προς τους τρίτους

Σχετικά με τον έλεγχο της επιχείρησης, συνήθως όταν η εταιρεία 

επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει εμπιστοσύνη στις διευθυντικές ικανότητες των 

φορέων αφήνει σ' αυτούς τη Διοίκηση. Μόνο σε περιπτώσεις όπου έχει αμφιβολίες 

για τη Διοίκηση ή υπάρχει ένας μόνο κύριος μέτοχος, τότε μπορεί να ζητήσει 

αυξημένη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης ή να υπάρχει 

τουλάχιστον ισοδύναμη εκπροσώπηση μεταξύ της Διοίκησης της επιχείρησης και της εται 

ρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου.

3.2.1.2.ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί μεταξύ της επχείρησης και της 

εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ο χρόνοςπου θα γίνει η χρηματοδότηση. Μία 

στρατηγική που μπορεί να υιοθετηθεί είναι να προσπαθήσει η επιχείρηση να εξασφαλίσει 

αρκετά χρήματα από το αρχικό στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης μέχρι την παραγωγή 

και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πωλήσεων. Αυτή η στρατηγική απαιτεί 

περισσότερη αρχική χρηματοδότηση και παρουσιάζει υψηλότφο κίνδυνο για την 

εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου. Η εταιρεία για να εξασφαλισθεί απέναντι στον 

υψηλό κίνδυνο, απαιτεί υψηλότερες αποδόσεις στα κεφάλαια της που σημαίνει 

μεγαλύτερη συμμετοχή σε ποσοστά στην επιχείρηση. Αποτέλεσμα είναι να διατεθούν 

στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου μετοχές σε χαμηλότερη τιμή ανά μετοχή απ' 

ότι είχαν αρχικά εκτιμηθεί.

Πάντως, με την πολιτική αυτή η επιχείρηση ελαττώνει τον κίνδυνο ναβρεθεί χωρίς 

κεφάλαια σε κάποια κρίσιμη φάση της ανάπτυξης της εάν οι πραγματοποιούμενες 

εκταμιεύσεις υπερβαίνουν τις προβλεφθείσες. Επίσης ελαττώνει σημαντικά τον χρόνο 

που απαιτείται από πλευράς Διοίκησης της επιχείρησης για νέες κάθε φορά
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διαπραγματεύσεις χρηματοδότησης, επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου 

(business plan) και των ταμειακών προγραμμάτων (cash flows).

Η πιο διαδεδομένη στρατηγική είναι η κατά στάδια χρηματοδότηση.

Κατά τη διαδικασία αυτή κάθε στάδιο χρηματοδότησης συνδέεται με το χρόνο 

ολοκλήρωσης ορισμένων φάσεων και επίτευξης σημαντικών στόχων. Η μέθοδος 

αυτή έχει πολλά οφέλη τόσο για την επιχείρηση όσο και για την εταιρεία 

επιχειρηματικού κεφαλαίου. Για την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου κάθε φάση 

στην εξέλιξη της επιχείρησης αντιπροσωπεύει λιγότερο κίνδυνο, καθόσον η 

επιχείρηση αποδεικνύοντας την ικανότητα της να επιτύχει διάφορους επιμέρους 

στόχους, αυξάνει τις πιθανότητες της να επιτύχει τον τελικό στόχο της. Κατά 

συνέπεια, ο κίνδυνος για την επιχείρηση ελαττώνεται προοδευτικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°:

4.1. ΦΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τυπικά, μια επιχείρηση έχει πέντε φάσεις εξέλιξης

- Τη φάση ανάπτυξης και εισόδου του προϊόντος της επιχείρησης στην 

αγορά (Existence Stage).

Σ' αυτή τη φάση η επιχείρηση δουλεύει για να αποδείξει την επιτυχία της 

τεχνολογίας που εφαρμόζει και να κατασκευάσει πρότυπα (R+D). Όταν αυτή η φάση 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο τεχνολογικός κίνδυνος έχει περιορισθεί.

- Τη φάση της κατασκευής (Survival Stage).

Σ' αυτή τη φάση η επιχείρηση κατασκευάζει και οργανώνει την παραγογή 

της, εγκαθιστά το δίκτυο προώθησης και διάθεσης του προϊόντος της και έτσι 

εισέρχεται η επιχείρηση στην αγορά. Όταν αυτή η φάση ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο 

κίνδυνος που συνδέεται με την κατασκευή, προώθηση και διάθεση του προϊόντος έχει 

περιορισθεί.

- Τη φάση της επέκτασης (Success Take -  ff Stage).

Σ' αυτή τη φάση η επιχείρηση επεκτείνει το μερίδιο της στην αγορά 

επιτυγχάνοντας γρήγορη ανάπτυξη.

- Τη φάση της ωριμότητας (Maturity Stage).

Σ' αυτή τη φάση η επιχείρηση διαπιστώνει ότι ο ρυθμός αύξησης των 

πωλήσεων αρχίζει να επιβραδύνεται. Η ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 

ζήτηση αντικατάστασης. Εάν η διοίκηση της επιχείρησης έχει ανεπαρκή ικανότητα 

πρόβλεψης των εξελίξεων και δεν είναι σε θέση να λάβει δραστήρια μέτρα θα 

έχουμε,

- Τη φάση της παρακμής (Declining Stage).

Ένας κύκλος χρηματοδότησης υπάρχει στην αρχή κάθε φάσης. Καθώς 

κινούμεθα επιτυχώς από τη μία φάση στην άλλη και ο κίνδυνος περιορζεται, η 

επιχείρηση μπορεί να διαπραγματεύεται υψηλότερες τιμές ανά μετοχή σε κάθε φάση.

Διαπιστώνεται ότι η φάση ανάπτυξης των επιχειρήσεων, επηρεάζει, όπως 

είναι φυσικό, την επενδυτική συμπφιφορά των εταιρειών Venture Capital, επειδή, 

όπως είδαμε, κάθε φάση ανάπτυξης περιέχει διαφορετικό βαθμό κινδύνου. Έτσι, 

θεωρείται σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ χρηματοδότησης των πρώτων φάσεων
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(early stage financing) και των μεταγενέστερων φάσεων ανάπτυξης (later stage 

financing) της επιχείρησης.

4.1.1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

στη φάση ανάπτυξης του προϊόντος (seed capital) και της εισόδου του προϊόντος 

στην αγορά (start ups). Εδώ αναφερόμεθα σε νεοσύστατες εταιρείες οι οποίες έχουν 

ανάγκη κεφαλαίων για να αναπτυχθούν. Οι εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου 

ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση της επιχείρησης στην οποία επενδύουν με την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της. Έχοντας τώρα η επιχείρηση αυξήσει την 

καθαρά της θέση και έχοντας βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση μπορεί πολύ 

πιο εύκολα να απευθυνθεί σε μια Εμπορική Τράπεζα, που συνήθως είναι η μητρική 

της εταιρείας καινοτομικού κεφαλαίου και να συνάψει βραχυπρόθεσμα δάνεια για 

εξασφάλιση του απαιτούμενου κεφαλαίου κινήσεως για την καθημερινή της 

λειτουργία. Παράλληλα η ισχυρή κεφαλαιακή βάση που δημιουργείται στην 

επιχείρηση της επιτρέπει την αντιμετώπιση των αρχικών ζημιών κατά την 1η και 2η 

φάση της διαμόρφωσης της επιχείρησης, που συνήθως δημιουργούνται μέχρις ότου 

αναπτυχθεί το επαρκές ύψος του κύκλου εργασιών για τη δημιουργία κερδών, κατά 

την 3η Φάση ανάπτυξης της επιχείρησης.

Μάλιστα πολλές φορές τα αρχικά κεφάλαια αποδεικνύονται ανεπαρκή για να 

καλύψουν τις ζημιές των πρώτων ετών λειτουργίας της επιχείρησης οπότε χρειάζεται 

ο λεγόμενος δεύτερος ή και τρίτος γύρος χρηματοδότησης (second or trird round 

finance), η εκ νέου δηλαδή ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της επιχείρησης που θα 

επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία της. Στις πρώτες φάσεις ανάπτυξης οι νέες επι 

χειρήσεις λειτουργούν αλλά δεν αποφέρουν κανένα κέρδος ή είναι μόλις επικερδείς.

31



4.1.2.ΧΡΗΜΑΤΟΑΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 

έχουν ήδη ξεπεράσει τις πρώτες φάσεις ανάπτυξης και κατασκευής και βρίσκονται 

στη φάση της επέκτασης (later stage investment) ή σε ορισμένες περιπτώσεις στη 

φάση της ωριμότητας. Στις φάσεις αυτές χρειάζονται αναπτυξιακά χρηματοδοτικά 

σχήματα (Development Capital). Η χρηματοδότηση εδώ απευθύνεται σε μικρές ή 

μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν ευνοϊκές προϋποθέσεις αλλά χρειάζο

νται πρόσθετη χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου ή και δανείων 

προκειμένου να ολοκληρώσουν κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή να αυξήσουν και να 

ποικίλουν την παραγωγή τους ή να επεκταθούν.

Η χρηματοδότηση αυτή εξυπηρετεί επίσης την αγορά μετοχών από τον 

επιχειρηματία (replacement Capital, share re-arrangement), την εξυγίανση 

επιχειρήσεων (turnarounds ή recovery situ a tio n s  ή recapitalisation/

reconstruction) και την εξαγορά προυπαρχουσών επιχειρήσεων από άλλες 

επιχειρήσεις (acquisitions) ή την εξαγορά προυπαρχουσών επιχειρήσεων ή τμημάτων 

αυτών από τα στελέχη που εργάζονται σ' αυτές (management buy outs). Συχνά 

εμφανίζεται η περίπτωση μια μεγάλη εταιρεία να θέλει να πουλήσει μια θυγατρική 

της ή μια παραγωγική μονάδα της. Σε περίπτωση απόσχισης τμήματος της επιχεν 

ρήσεως, ένας πιθανός αγοραστής είναι τα διευθυντικά στελέχ] που εργάζονται στην 

επιχείρηση ή την παράγωγική αυτή μονάδα.

Η εταιρεία καινοτομικού κεφαλαίου επενδύει χρήματα υπό μορφή μετοχικού 

κεφαλαίου για την εξαγορά της επιχείρησης ενώ τη διοίκηση της επιχείρησης 

αναλαμβάνουν τα στελέχη τα οποία τώρα έχουν μετατραπεί σε μετόχους. Αυτή 

είναι μια πολύ επιθυμητή μορφή επενδύσεων καινοτομικού κεφαλαίου από 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς διότι παρέχει μεγαλύτερα εχέγγυα επιτυχίας, εφόσον 

η επιχείρηση στην οποία γίνεται η επένδυση προϋπάρχει και είναι δοκιμασμένη, ενώ 

τη διοίκηση αναλαμβάνουν άνθρωποι που κατά τεκμήριο έχουν προϋπηρεσία και 

πείρα στον κλάδο, από τη στιγμή δε που γίνονται μέτοχοι έχουν έναν ακόμη 

σπουδαίο λόγο να προσπαθήσουν να επιτύχουν καλά αποτελέσματα.

Οι πρώτες φάσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων ΐεριέχουν πάντοτε 

μεγαλύτερο κίνδυνο και απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα (5-10 χρόνια) 

για ρευστοποίηση, ενώ οι μεταγενέστερες φάσεις περικλείουνμικρότερο κίνδυνο
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και μικρότερο χρονικό ορίζοντα (1-3 χρόνια) για ρευστοποίηση. Βλέπε διάγραμμα 

παραπάνω.

Με τη χρηματοδότηση κατά στάδια μιας επιχείρησης, η εταιρεία επχειρηματικού 

κεφαλαίου δέχεται να επενδύσει στη συγκεκριμένη επέλδυση πιο εύκολα και να 

συνεχίσει τη χρηματοδότηση στις επόμενες φάσεις. Επίσης νέες εταιρείες 

επιχειρηματικού κεφαλαίου προσέλκύονται πιο εύκολα όταν υπάρχει ήδη μία εταιρεία 

Venture Capital που χρηματοδοτεί κατά στάδια την επιχείρηση. Το τελευταίο είναι 

ιδιαίτερα σπουδαίο για επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα που απευθύνονται στη διεθνή 

αγορά. Υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα στην κατά στάδια χρηματοδότηση μιας 

επιχείρησης, εάν αυτή χρειασθεί πρόσθετη χρηματοδότηση στην εξέλιξη κάποιας φάσης 

χωρίς όμως να έχει πετύχει κάποιο επιμέρους στόχο, η τιμή της μετοχής θα αγορασθεί 

σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Κατά συνέπεια, θα αναγκασθεί να ζητήσει άλλες πηγές 

προσωρινής χρηματοδότησης, όπως βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, τα οποία 

πέραν του ότι είναι πολύ ακριβά δεν είναι πάντοτε άμεσα διαθέσιμα.

Γενικά οι πηγές χρηματοδότησης κατά τις φάσεις εξέλιξης μιας επχείρησης 

εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πηγές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης κατά τις φάσειςεξέλιξης της.

Φάσεις εξέλιξης της επιχείρησης Πηγές χρηματοδότησης

1η και 2η φάση (Διαμόρφωση) Από προσωπικές αποταμιεύσεις, εμπορικές πιστώσεις, 

κρατικές επιχορηγήσεις, καινοτομικά κεφάλαια (seed 

capital, Start up capital, First and Sector round finance, 

Syndication of V.C. investment)

3η φάση (Γρήγορη Ανάπτυξη) Από εσωτερική χρηματοδότηση, εμπορικές πιστώσεις, 

κρατικές επιχορηγήσεις, τραπεζικές πιστώσεις, 

καινοτομικά κεφάλαια (Second round for working capital, 

third round of Mezzanine financing)

4η φάση (Από την ανάπτυξη στην 

ωριμότητα)

Προσφορά μετοχών στο κοινό, χρηματαγορές, 

κεφαλαιαγορές και σε ορισμένες περιπτώσεις καινοτομικά 

κεφάλαια (Fourth round finance or Bridge Financing)

5η φάση (Ωριμότητα και παρακμή 

του κλάδου)

Εσωτερική χρηματοδότηση, επαναγορά μετοχών, 

απόσχιση τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης, 

συγχωνεύσεις, εξαγορά και ανόρθωση ζημιογόνου 

επιχείρησης κ.α. (Management Buy -  Outs, Buy -  ln, 

Leverage Buy -  Out, Turnaround etc.)

Πηγή:Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοικήσεως. Εκδόσεις Α. Σταμούλης. Αθήνα 1997.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Πηγές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης κατά τις φάσεις εξέλιξής

της και εκτίμηση του κινδύνου.

Μέγεθος της επιχείρησης

Πηγή:Venture Capital in Europe 1985, Summary report, Peat Marwick 

Michell and Co., Brussels,August 1985 και EVCA Yearbook 1991.
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΟ 5°;

5.1.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επενδυτικών προτάσεων για αξιολόγηση 

από τις εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες οι 

ελάχιστες επιχειρήσεις που τελικά θα επιλεγούνγια υλοποίηση να είναι και επιτυχείς. Η 

δημιουργία συνεχούς ροής επενδυτικών προτάσεων (deal flow) συντηρείται από την 

εταιρεία Venture Capital με δυναμικό μάρκετινγκ, με συνεχή πληροφόρηση πάνω στις 

τεχνολογικές εξελίξεις, κατοχύρωση πατέντων κ.λ.π. Η αγορά που απευθύνονται οι 

εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου για επενδυτκές προτάσεις είναι μεγάλοι 

Οργανισμοί, Ερευνητικά κέντρα, Κρατικοί Οργανισμοί που διαθέτουν κεφάλαια για 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χρηματιστές, συμβούλους επιχειρήσεων, 

ορκωτούς λογιστές, δικηγόρους, τράπεζες. Τέλος, η μεταφορά τεχνολογίας από 

χώρες υψηλής τεχνολογίας σε άλλες, είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο 

δραστηριοποιούνται οι εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου.

Σε μια τυπική εταιρεία Venture Capital στις Η.Π.Α., κάθε χρόνο λαμβάνονται 200- 

300 επενδυτικές προτάσεις. Απ' αυτές 20-30 εξετάζονται με λεπτομέρεια, δηλαδή ποσοστό 

10%, 4-6 επιλέγονται και χρηματοδοτούνται, δηλαδή ποσοστό 2%, και απ' αυτές 1-2, 

δηλαδή ποσοστό 0,5% αποδεικνύονται επιτυχείς.

Στις Η.Π.Α., από στατιστικές προκύπτει ότι επί 100 πραγματοποιτβεισών 

επενδύσεων, 16 επιχειρήσεις είναι επιτυχείς, 16 έχουν σχετική επιτυχία, 36 είναι οριακές 

(break-even), και τέλος οι 32 επιχειρήσεις αποτυγχάνουν. Το ποσοστό αποτυχίας των 

πρώτων σταδίων χρηματοδότησης φθάνει κοντά στο 40%.

Οι εταιρείες επιχειρηματικού κινδύνου για να καταλήξουν στις τελικές 

επενδυτικές επιλογές τους, που, κατ' εκτίμηση, ανέρχονται στο 2% των αρχικών 

επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν σ' αυτές, ακολουθούν ένα μηχανισμό που 

επιτρέπει γρήγορα, συστηματικά και αντικειμενικά την αξιολόγηση των επενδυτικών 

προγραμμάτων που λαμβάνουν, ώστε να επιλεγούν τα πιο ρεαλιστικά και ελκυστικά απ' 

αυτά.
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Δύο είναι οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μιας εταιρείας 

Venture Capital για την επιλογή μιας επένδυσης.

1. Ο επιχειρηματίας ή επιχειρηματική ομάδα και

2. Το επιχειρηματικό σχέδιο.

5.1.1. Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ‘Η Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

(ENTREPRENEURIAL TEAM)

Επειδή η επιχειρηματική ομάδα είναι εκείνη που μπορεί να κάνει επτυχείς τις 

επιχειρήσεις θα πρέπει η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου να γνωρίζει τους 

χαρακτήρες των μετόχων. Εδώ βαραίνει πάρα πολύ η τεχνική και εμπορική εμπειρία τους 

καθώς και ο βαθμός αφοσίωσης καιεξάρτησης τους από την επιχείρηση.

Συγκεκριμένα η εταιρεία καινοτομικού κεφαλαίου επιδιώκει να μάθει και να 

αξιολογήσει ποιοι είναι οι άνθρωποι που κάνουν την επένδυση. Είναι αξιόπιστοι; 

Υποκινούνται από το κέρδος; Ποιες είναι οι αποδεδειγμένες εμπειρίες που διαθέτουν από 

δραστηριότητες στο παρελθόν, ποιες είναι οι διευθυντικές τους ικανότητες, τις τυχόν 

αδυναμίες που εμφανίζουν, την οργανωτική δομή και τα διευθυντικά στελέχη της επι

χείρησης. Πως βλέπει η επιχείρηση να ξεπερνά τυχόν αδυναμίες πουεμφανίζονται; π.χ. με 

μετεκπαίδευση ή με νέες προσλήψεις.

Η ικανότητα της επιχειρηματικής ομάδας να διοικήσει μια επιχερηση 

θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για να επιτύχει μια επενδυτική πρόταση. Η ικανότητα 

αυτή φαίνεται μέσα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τα επιτεύγματα των 

μελών της ομάδας. Η επιχειρηματική ομάδα θα πρέπει πρώτα να έχει ανακαλύψει μια 

ανεκμετάλλευτη αγορά και στη συνέχεια να έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο τα 

προϊόντα της ή οι υπηρεσίες της θα πουληθούν στην αγορά αυτή. Οι επιχειρηματικοί 

κεφαλαιούχοι αποφεύγουν συνήθως να χρηματοδοτήσουν προϊόντα τα οποία 

αναζητούν κάποια αγορά, ενώ είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που 

απευθύνονται σε αγορές οι οποίες είναι σε αναζήτηση προϊόντων. Επομένως τα 

προϊόντα ή οι υπηρεσίες δεν είναι τόσο σημαντικά όσο πιστεύουν αυτοί οι οποίοι ανα 

ζητούν χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η ανεκμετάλλευτη 

αγορά θα πρέπει να είναι αρχικά αρκετά μικρού μεγέθους, ώστε να μην ενδιαφέρει τους 

πιθανούς ανταγωνιστές της επιχείρησης και να της επιτρέψει να επιβιώσει στις αρχικές 

φάσεις εξέλιξης της. Επί πλέον η αγορά θα πρέπει να περιέχει δυνατότητες (είτε αφανείς,
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είτε που θα εμφανισθούν στο μέλλον) μεγάλης και γρήγορης μεγέθυνσης ώστε η 

επιχείρηση να αναπτυχθεί σε σύντομο χρονικό διάσημα. Το τελευταίο είναι απαραίτητο 

διότι μόνο τότε η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορεί να αποδεσμεύσει τα 

κεφάλαια της πουλώντας τις μετοχές της επιχείρησης που έχει χρηματοδοτήσει στο 

χρηματιστήριο (εφόσον φυσικά έχουν εισαχθεί οι μετοχές της στο Χρηματιστήριο), 

στον ίδιο τον κύριο μέτοχο της επιχείρησης ή σε άλλη εταιρεία (φιλική ή εχθρική 

εξαγορά).

5.1.2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PL AN)

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί το πρώτο και μερικές φορές το μοναδικό 

έγγραφο κείμενο που παρουσιάζει ολοκληρωμένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό 

είναι απαραίτητο να αναπτύσσεται κατά φάσεις και τα απαιτούμενα κεφάλαια να 

εμφανίζονται κατά στάδια. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να είναι ρεαλιστικόκαι 

εφικτό, ολοκληρωμένο, σύντομο, κατανοητό και να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του 

επενδυτή-χρηματοδότη. Πριν προχωρήσουμε σε μια συνοπτική παρουσίαση των 

κυριότερων στοιχείων που πρέπει να περιέχει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, να 

θυμόμαστε ότι όλο το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά 

στον επενδυτή-χρηματοδότη, π.χ. μέσα σε 50 σελίδες, αλλά συνοδεύεται από 

αναλυτικούς πίνακες, παραρτήματα κ.λ.π. στα οποία μπορεί αυτός να ανατρέξει για 

περισσότερη ενημέρωση ή επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων.

Επομένως, πριν την αναζήτηση νέων κεφαλαίων απ' οποιαδήποτε πιθανή πηγή 

χρηματοδότησης, είναι απολύτως απαραίτητο να εκπονηθεί ένα Επιχειρηματικό 

Σχέδιο για την εταιρεία.

Μέσα από το Επιχειρηματικό Σχέδιο με τη SWOT ανάλυση θα εντοπισθούν 

κατ' αρχήν τα ισχυρά-ασθενή σημεία της επιχείρησης και οι ευ καίριες-κίνδυνοι αυτής 

έναντι των ανταγωνιστών της, ώστε με το κατάλληλο πρόγραμμα αξιολόγησης 

δυνατοτήτων να οδηγηθούμε στη χάραξη ρεαλιστικής στρατηγικής για την επίτευξη 

του νέου οράματος (mission) που η Διοίκηση της Εταιρείας θα πρέπει να έχει θέσει.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business plan) είναι ένα 

δημοφιλές εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης για τον επαναπροσδιορισμό των 

εταιρικών αξιών και τη χάραξη μεταξύ πολλών εναλλακτικών κατευθύνσεων και 

στόχων, της πλέον κατάλληλης πολιτικής, ώστε να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι. Οι
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τελευταίοι δε, σχεδόν πάντοτε, αποβλέπουν τόσο στην ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης, όσο και στη βελτίωση της απόδοσης της.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο μετά την καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή 

ιδεών και χάραξη κατεύθυνσης-στόχων και στρατηγικών ανάπτυξης της επιχείρησης, 

βοηθά στην εισαγωγή σταδιακών, αλλά ουσιαστικών οργανωτικών αλλαγών για την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και κατά συνέπεια της αποδοτικότητας της 

επιχείρησης, την ουσιαστική μείωση του κόστους και την εστίαση των 

επιχειρηματικών λειτουργιών στις απαιτούμενες ανάγκες της επιχείρψης, ώστε να 

επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι.

Βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης του κόστους συνόακά, 

ανεξάρτητα από ποια φάση της επιχειρηματικής λειτουργίας προέρχεται, της 

βελτίωσης της ποιότητας, της συντόμευσης του κύκλου παραγωγής, της αναβάθμισης 

εξυπηρέτησης των πελατών, της διεύρυνσης ή επαναπροσδιορισμού των αγορών της 

επιχείρησης, αλλά και η βελτίωση του μέσου κόστους των κεφαλαίων της επιχείρησης 

με την αναδιάρθρωση των πηγών χρηματοδότησης της, δεν είναι παρά μέθοδοι που 

βοηθούν στην επίτευξη του εταιρικού στόχου.

Επιπρόσθετα, το Επιχειρηματικό Σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους- 

τεχνικές για τη θεμελιώδη αναβάθμιση των παραγωγικών, διοικητικών, εμπορικών 

και χρηματοοικονομικών διεργασιών, της οργανωτικής δομής, των ανθρώπινων 

ικανοτήτων, των τεχνολογιών πληροφορικής και της φυσικής-τεχνολογικής 

υποδομής, προκειμένου να επιτευχθούν οι εταιρικού στόχοι. (Business Process Re

engineering).

Για την εκπόνηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτείται ιδιαίτερη 

εξοικείωση με τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τη σύνταξη του, τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες εφαρμόζεται, πως οριοθετείται, σχεδιάζεται και υλοποιείται, τις 

ικανότητες που απαιτούνται τα μέλη της ομάδας και ο υπεύθυνος του έργου να 

διαθέτουν και ποια είναι η σύνθεση των ομάδων εργασίας. Είναι επίσης ιδιαίτερα 

χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιες είναι οι συνήθεις παγίδες κατά την εκπόνηση του 

Επιχειρηματικού Σχεδίου, αλλά και κατά την εφαρμογή του και τέλος ποιοι είναι οι 

κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.

Πρόσφατα, για την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων, περιελήφθηκε στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 2234/31.8.1994 

σχετική νομοθετική ρύθμιση με την οποία προσφέρεται στις μεταποιητικές
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επιχειρήσεις η δυνατότητα επιχορήγησης της υλοποίησης πολυετών ολοκληρωμένων 

επιχειρηματικών σχεδίων.

Επειδή εκτιμάται ότι μ' αυτά τα κίνητρα θα πορευθούμε το υπόλοιπο της 

δεκαετίας του '90, θεωρείται σκόπιμο να παρασχεθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις 

για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων της επιτυχίας ενός τέτοιου σχεδίου.

Ανεξάρτητα όμως εάν το Επιχειρηματικό Σχέδιο χρησιμεύει για την ανάπτυξη 

ή για την επιβίωση των επιχειρήσεων, είναι απολύτως απαραίτητο να προκαλεί με 

την πρόταση του, το ενδιαφέρον τρίτων και να αποσπάσει από αυτούς, εάν είναι 

δυνατό, την προσδοκώμενη απόφαση.

Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο περιλαμβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

1. Την περίληψη (2-3 σελίδες)

Σ' αυτήν εξηγείται ο σκοπός του προγράμματος, ποιοι το συνέταξαν, το 

επίπεδο της ευθύνης και της αξιοπιστίας τους και τέλος αναλυτικά τις υποθέσεις που 

έλαβαν υπόψη τους και προχώρησαν στην σύνταξη του επιχειρηματικού 

προγράμματος. Κατόπιν περιγράφεται πολύ σύντομα η εταιρεία (τυχόν εμπειρία που 

διαθέτει), τα προϊόντα που παράγει, οι αγορές στις οποίες προσβλέπει. Επίσης γίνεται 

μια σύντομη παρουσίαση των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, περιγράφεται 

σύντομα το προτεινόμενο σχέδιο και οι στόχοι του, γίνεται μια περίληψη των 

κυριότερων σημείων των αναμενόμενων μεγεθών και αποδόσεων και αυτά 

χρονοδρομούνται (ετήσιες πωλήσεις, καθαρά κέρδη για τα πρώτα πέντε χρόνια, IRR, 

NPV). Τέλος χρονοδρομούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται και ο τρόπος που 

προτείνεται να χρησιμοποιηθούν αυτά.

2. Το κ ύρ ιο  μ έ ρ ο ς

2.1. Ισ το ρ ικ ό  τη ς  ε τα ιρ ε ία ς  (C om pany ’s  h istory , m a n a g em en t a n d  o rg a n iza tio n  

in fo rm a tio n )

Σ' αυτό αναφέρεται η ημερομηνία που ξεκίνησε η υπάρχουσα δραστηριότητα 

(αν υπήρχε), την ανάπτυξη της, ιστορικά στοιχεία, ισολογισμούς τελευταίων ετών, το 

λογιστικό της σχέδιο, εκθέσεις ορκωτών λογιστών και εσωτερικού ελέγχου, την 

σημερινή της χρηματοδότηση, τους μετόχους της και τους διευθυντές της.
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2 .2 . Π λη ρ ο φ ο ρ ίες  για  τα  προ ϊό ντα  (P roduct in form ation )

Περιλαμβάνει κατηγορίες προϊόντων, περιγραφή αυτών, τεχνολογία που 

εφαρμόζεται και πως έχει κατοχυρωθεί, ανταγωνισμός, μελλοντικές εξελίξεις, 

μοναδικότητα των προϊόντων της, εφαρμογές αυτών και ποια είναι τα οφέλη για τους 

καταναλωτές.

2 .3 . Π λη ρ ο φ ο ρ ίες  για  την  α γορά  τω ν  π ρ ο ϊό ν τω ν  (M arketing  in form ation).

Περιλαμβάνει έρευνα για τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες αγφές σε σχέση

με το μέγεθος που η επιχείρηση ελέγχει, την εξάρτηση της ή μη από τρίτους, τους 

υπάρχοντες ή προβλεπόμένους πελάτες, το μερίδιο της αγοράς, τη γεωγραφική 

κατανομή, τα αγοραστικά πρότυπα, την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από τους 

υπάρχοντες ή μελλοντικούς ανταγωνιστές (ισχυρά - ασθενή σημεία τους, ομοιότητες, 

τρόπος αντίδρασης) τεχνικές και πολιτική μάρκετινγκ, τρόποι και ρυθμός διείσδυσης, 

δίκτυα πωλήσεων - διαθέσεως (απ' ευθείας ή μέσω αντιπροσώπων, αποκλειστικών ή 

μη), τιμολόγηση των προϊόντων με βάση τη χρησιμότητα αυτών στον καταναλωτή 

και στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους, τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική, 

μελλοντικές εξελίξεις (απαραίτητες -επιθυμητές), προτάσεις για έρευνα και ανάπτυξη 

των προϊόντων, προοπτικές ανάπτυξης. Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της;

2.4. Τ εχνη τό  μ έ ρ ο ς  μ ε  τη ν  πα ρα γω γική  δ ια δ ικ α σ ία  (Γechn ica l in form ation)

Επεξήγηση της παραγωγικής διαδικασίας, πηγές πρώτων υλών, εξασφάλιση

των πρώτων και βοηθητικών υλών, τεχνολογία, διάταξη των μηχανημάτων και της 

ροής παραγωγής, χρησιμοποίηση υπεργολάβων (σε ποια μέρη του προϊόντος; με τι 

κόστος; υπάρχουν συμφωνίες;), προσδιορισμός των δαπανών παραγωγής, σε διάφορα 

επίπεδα παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος. Τέλος πρέπει να γίνει αναφορά σε όλους τους 

κανονισμούς και τις απαιτούμενες άδειες ή διαδικασίες που απαιτούνται σε εθνικό ή 

Κοινοτικό επίπεδο για την πώληση των προϊόντων.

2 .5 . Δ ιο ίκ η σ η  (M anagem ent)

Περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της επιχείρησης, gob description, τα 

βιογραφικά σημειώματα των σημαντικών στελεχών της επιχείρησης, όροι 

απασχόλησης των παραπάνω.
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Τις συνολικές ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία, εκπαίδευση 

προσωπικού, προτεινόμενοι όροι απασχόλησης του εργατο-υπαλληλικού 

προσωπικού.

2.6 . Συνολικό) κ ό σ το ς  το υ  έργου  (C apita l expend itu re)

Εδώ περιγράφονται με λεπτομέρεια τα βασικά στοιχεία της επέιδυσης, χρόνος 

κατασκευαστικής περιόδου, χρόνος λειτουργίας της μονάδας, ληφθείσες προσφορές 

και συγκριτικοί πίνακες, κόστος εγκατάστασης, προλειτουργικές δαπάνες, ανάγκες σε 

κεφάλαια κινήσεως κ.λ.π.

2.7. Ο ικο νο μ ική  ανά λυσ η  (F inancia l analysis)

Προβλέψεις για την επόμενη πενταετία για κύκλο εργασιών, καθαρά κέρδη, 

cash-flows, τους προβλεπόμενους ισολογισμούς, το χρηματοδοτικό σχήμα, και το 

Νεκρό Σημείο του Κύκλου Εργασιών.

2.8. Α π α ιτο ύ μ ενα  κ εφ ά λα ια  (F unding)

Εδώ παρουσιάζονται και χρονοδρομούνται τα απαραίτητα κεφάλαια (κατά 

στάδια ή όλα από  την αρχή), περιγράφονται λεπτομερώς οι πηγές άντλησης των 

κεφαλαίων, αναφέρεται εάν υπάρχουν διαθέσιμες εγγυήσεις, εκτιμώνται οι 

αναμενόμενες αποδόσεις σε καθαρή παρούσα αξία, εσωτερικό βαθμό απόδοσης, και 

γίνεται η αξιολόγηση και ο έλεγχος του βαθμού αβεβαιότητας της αποδοτκότητας 

της επένδυσης - ανάλυση νεκρού σημείου, ανάλυση ευαισθησίας - όταν 

μεταβάλλονται ουσιαστικά βασικές παράμετροι που είχαμε αρχικά εκτιμήσει 

(βασικές υποθέσεις) και τέλος,

3. Σ υμ π ερ ά σ μ α τα  και Σ τρ α τη γ ικ ο ί σ τόχο ι τη ς  επ ιχ ε ίρ η σ η ς

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο κλείνει με την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

παρουσίαση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρ<εια της 

οικονομικής ζωής της μονάδας, όπως αυτοί έχουν διεξοδικά διερευνηθεί και 

καθοριστεί με σαφήνεια από την αρχή.
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5.1.3ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εάν τώρα η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία και το Επιχειρηματικό 

Πρόγραμμα ή Σχέδιο αφορά την αναδιάρθρωση της ή τον επαναπροσδιορισμό της 

στρατηγικής της, τότε αναφερόμαστε στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας, το 

οποίο πλέον θα περιλαμβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Περίληψη του Επιχειρησιακού Σχεδίου

1. Εισαγωγή:

Όπου αναφέρονται γενικές πληροφορίες, το ιστορικό της εταιρείας κ.ά.

2. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης από πλευράς:

- Οργάνωσης της εταιρείας

» πωλήσεων

» παραγωγής

» προμηθειών

- Οικονομική και Διοικητική Οργάνωση

- Πρόσφατα οικονομικά Μεγέθη της εταιρείας

• Γενικές παρατηρήσεις

• Ισολογισμοί

• Αποτελέσματα χρήσεως.

- Ανάλυση της αγοράς

• Περιγραφή του κλάδου που ανήκει η εταιρεία

• Εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο

• Η συγκεκριμένη επιχείρηση στον κλάδο (μερίδιο αγοράς, τιμές, 

κανάλια διανομής κ.ά.).

- Ανάλυση των ανταγωνιστών.

- Δυνατά και ασθενή σημεία της επιχείρησης. (Strengths and Weaknesses, 

Opportunities and Threats, SWOT ανάλυσης).

3. Ανάπτυξη Στρατηγικού σχεδίου της Επιχείρησης

- Μ εσο-μακροπρόθεσμοι αντικειμενικοί σκοποί

- Στρατηγικές

- Επιλογή στρατηγικής

- Εφαρμογή της επιλεγείσας στρατηγικής

• Πολιτικές

• Σχέδιο δράσης
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Χρηματοδότηση του Σχεδίου δράσης.

4. Προβλεπόμενα οικονομικά μεγέθη 3ετίας ή 5ετίας.

5. Συμπεράσματα.
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ΜΕΡΟΣ 2°

Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  

To Venture Capital στην Ελλάδα
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l.l.T O  VENTURE CAPITAL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Πρώτη ιστορική καταγραφή Venture Capital εμφανίζεται στον αρχαίο 

Ελληνικό Κόσμο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά, ο Θαλής ο 

Μιλήσιος χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής του προέβλεψε ότι 

κάποιο συγκεκριμένο έτος η παραγωγή ελιάς θα ήταν πολύ μεγάλη. Ο ίδιος δεν 

διέθετε χρήματα και έπεισε κάποιους εύπορους συμπατριώτες του να τον δανείσουν. 

Έτσι, δημιούργησε το πρώτο ταμείο/ fund και με τα χρήματα αυτά μίσθωσε όλα τα 

ελαιοτριβεία της Χίου και της Μιλήτου, με πολύ χαμηλό βέβαια μίσθωμα. Όταν 

πράγματι μαζεύτηκε η πλούσια σοδειά, ο Θαλής, λόγω της μονοπωλιακής σχέσης που 

δημιούργησε, κέρδισε σημαντικά ποσά. Το πρώτο Venture Capital Fund είχε επιτυχή 

έκβαση και απέδωσε σημαντικά κέρδη στους μετόχους.

To venture capital στην Ελλάδα, αρχίζει να αναπτύσσεται αρχές της δεκαετίας 

του ’90, «απευθύνεται» σε εταιρείες που χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να 

χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Χρησιμοποιείται ακόμη από εταιρείες σε 

περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής ιδιοκτησίας (management buy- out) είτε σε 

μετόχους είτε σε ομάδες στελεχών.

Μια τέτοια επιτυχημένη προσπάθεια αποτελεί η περίπτωση της εταιρείας 

παγωτού «Δωδώνη». Το 1999, την εταιρεία εξαγόρασε ομάδα επενδυτών, στην οποία 

συμμετείχαν το 57% η Global Finance, me 25% η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία 

Γάλακτος, ενώ το υπόλοιπο 18% κάλυψαν οι Σ. Θεοδωρόπουλος και Κ. Αποστολίδης 

της Chipita, η εταιρεία επενδύσεων Πρόοδος, καθώς και ο κ. Γιώργος Σαββίδης, 

παλαιός μάνατζερ της εταιρείας. Ο κ. Σαββίδης ανέλαβε και το μάνατζμεντ της 

εταιρείας και παραμένει έκτοτε διευθύνων σύμβουλος. Το βασικό στοιχείο του 

management buy- out είναι η ανάληψη του ελέγχου της επιχείρησης από τα στελέχη, 

με την υποστήριξη εταιρειών venture capital.

Την αναγκαιότητα του venture capital αποδεικνύουν και αρκετές εταιρείες 

στην Ευρώπη, οι οποίες πέτυχαν στον τομέα τους χάρη στη συνδρομή του. Από την 

δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί στην Ευρώπη περισσότερα από 125 

δισεκατομμύρια ευρώ σε εταιρείες, με τη μορφήνεη^Γε capital.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των επιχειρηματικών σχεδίων που φθάνουν στα χέρια 

των στελεχών εταιρειών venture capital είναι πολύ μικρότερος, αλλά αρκετά υψηλός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°
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για το μέγεθος της χώρας μας. Η Εθνική Επιχειρηματικών Συμμετοχών διαθέτει δύο 

funds με κεφάλαια 20 δισεκατομμυρίων δραχμών, συνολικά, ενώ ετοιμάζει και τρίτο, 

ύψους 70 εκατ. ευρώ, σε συνεργασία με τη Microsoft, με στόχο τη χρηματοδότηση 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη νέα οικονομία.

Τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ανόδου των επενδύσεων μέσω εταιρειών 

επιχειρηματικών συμμετοχών αυξάνει συνεχώς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Ευρώπη.

Η τεχνολογία ελκύει την προσοχή και των εν Ελλάδι venture capitalists.

Στην Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο του 2000 μόνο πέντε εταιρείες του τομέα της 

τεχνολογίας έλαβαν χρηματοδότηση μέσω venture capital. Μάλιστα, τα 

επενδεδυμένα κεφάλαια στον τομέα αυτό έφθασαν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο 

διάστημα, οι συνολικές επενδύσεις venture capital στην Ελλάδα - σύμφωνα με την 

ευρωπαϊκή ένωση των εταιρειών venture capital (EVCA) -έφθασαν τα 16,16 

εκατομμύρια ευρώ και «κερδισμένες» ήταν 28 εταιρείες, από τις οποίες 13 ήταν 

νεοσύστατες και 14 βρίσκονταν στο στάδιο της επέκτασης. Αντίθετα, στην Ιρλανδία, 

το ίδιο διάστημα, οι εταιρείες που άντλησαν κεφάλαια από εταιρείεςνεηΡίΓε capital 

ήταν 53 και τα επενδεδυμένα ποσά έφθασαν τα 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Στην 

περίπτωση της Ιρλανδίας, πρωταθλητές στην άντληση κεφαλαίων ήταν νεοσύστατες 

εταιρείες, συνοδικά 28.

Ο αριθμός των τεχνολογικών εταιρειών που χρηματοδοτούνται με τη μορφή 

του venture capital αναμένεται να αυξηθεί χάρη στη δημιουργία του Ταμείου Νέας 

Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ), που ιδρύθηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Στόχος του 

νέου ταμείου, το οποίο «προικίστηκε» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με 150 δις 

δρχ., είναι η χρηματοδότηση εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, που 

δραστηριοποιούνται στη νέα οικονομία.

Στην Ελλάδα, τα στοιχεία δείχνουν ότι «ευνοούνται» οι εταιρείες που 

ετοιμάζονται να επεκταθούν. Και φαίνεται λογικό, αν αναλογιστούμε ότι αρκετές 

εταιρείες αναζητούν κεφάλαια όταν επεκτείνονται. To venture capital έχει αναδειχθεί 

σε «ατμομηχανή» της επέκτασης ειρηνικών εταιρειών στα Βαλκάνια ή στην 

Ανατολική Ευρώπη. Και σε αυτήν την κατηγορία εταιρειών, εκτός από όσες ήδη 

αναφέραμε, περιλαμβάνονται οι Μύλοι Αγίου Γεωργίουκαι η Neoset.

Είναι, λοιπόν, το venture capital μια «ζαριά»;

Μάλλον, όχι, απαντούν οι έλληνες venture capitalists. Διότι τα κριτήρια των 

εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών είναι αρκετά αυστηρά. Αιχμή των κριτηρίων
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τους αποτελεί η ομάδα των ανθρώπων που ζητούν χρήματα. Αυτός είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας για να πεισθούν να ρισκάρουν τα χρήματα τους. Το 

μάνατζμεντ της εταιρείας αποτελεί εγγύηση ότι οι αποδόσεις θα είναι αυτές που 

περιμένουν. Διότι οι venture capitalists επενδύουν για να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους. 

Δεν επενδύουν μόνο για να βοηθήσουν μια εταιρεία στο ξεκίνημα της ή στην 

ανάπτυξη της. Οι αποδόσεις είναι το τελικό ζητούμενο. Πότε, όμως οι αποδόσεις 

είναι ικανοποιητικές; «Όταν ξεπερνούν τις αποδόσεις του χρηματιστηρίου».

Ο τρόπος εξόδου μιας εταιρείας venture capital από τις επιχειρήσεις, στις 

οποίες επενδύει και συμμετέχει, προκαθορίζεται, μάλιστα πολλές φορές 

περιγράφεται λεπτομερώς στο αρχικό συμβόλαιο. Έτσι, τα βήματα σε κάθε 

επένδυση είναι προδιαγεγραμμένα. Δεν είναι ποτέ τυχαία. Οι τρόποι εξόδου είναι 

τρεις: πώληση συμμετοχής μετά την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο, 

πώληση σε στρατηγικό επενδυτή, ή στην ομάδα του μάνατζμεντ της εταιρείας. 

Αρκετά δημοφιλής στην Ελλάδα είναι ο πρώτοι τρόποι εξόδου. Η άνοδος του 

χρηματιστηρίου, τα δύο χρόνια πριν από τον Σεπτέμβριο του 1999, ευνόησε την 

εισαγωγή των εταιρειών στις οποίες είχαν συμμετάσχει εταιρείεςνεηύίΓε capital.

Τα δεδομένα αυτά οδηγούν τον κ. Βλάση Γεωργάτο, διευθύνοντα σύμβουλο 

της «Γρηγόρης Μικρογεύματα», να δηλώσει ότι «στην Ελλάδα, ουσιαστικά το 

venture capital απευθύνεται σε εταιρείες που κατευθύνονται προς το χρηματιστήριο». 

Και η δική του εταιρεία είναι μία από αυτές. Ο ίδιος απευθύνθηκε σε τρία funds, 

αλλά συνεργάστηκε τελικά με την Global Finance, όταν αποφάσισε ότι η εταιρεία του 

έπρεπε να ξεφύγει από τον οικογενειακό χαρακτήρα και να αποκτήσει τα χαρακτηρι

στικά μιας ανώνυμης εταιρείας. Τότε, το 1998, η Global Finance συμμετείχε με 10%- 

σήμερα παραμένει μέτοχος με περίπου 8%.

Οι venture capitalists δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από τη χρηματιστηριακή 

αγορά. Άλλη συμπεριφορά είχαν το 1999, άλλη σήμερα. Ή  άνοδος του 

χρηματιστηρίου πριν από τον Σεπτέμβριο του 1999, όπως και στις Η.Π.Α. η άνοδος 

του NASDAQ, αποτελούσε «εγγύηση» για τους venture capitalists. Μέσω του 

χρηματιστηρίου θα εξασφάλιζαν τις απαραίτητες αποδόσεις. Κριτήριο για μια 

επιτυχημένη συνεργασία αποτελεί η συμπεριφορά μια; εταιρείας venture capital, 

«πριν και μετά την εισαγωγή μιας επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει, στο 

χρηματιστήριο».

Το χρηματιστήριο δεν αφήνει αδιάφορες τις εταιρείες επιχειρηματικών 

συμμετοχών και για κάποιους άλλους λόγους. Δρα ανταγωνιστικά , καθώς αποτελεί
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πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις εταιρείες. Όποιες, λοιπόν, είναι σε θέση να 

αντλήσουν κεφάλαια από το χρηματιστήριο, αποφεύγουν να απευθυνθούν σε 

εταιρείες venture capital.

Φυσικά, οι venture capitalists δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Πολλές 

φορές, οι ίδιες οι εταιρείες venture capital απευθύνονται σε δυνητικούς πελάτες τους, 

προσφέροντας οι ίδιες την... πολύτιμη ιδέα. Έχουν, άλλωστε, πολλές. Ας μτμ 

ξεχνάμε ότι καθημερινά περνούν από τα μάτια τους οι ιδέες πολλών ανθρώπων, που 

αναζητούν κεφάλαια. Από τις 100 προτάσεις που φθάνουν στα χέρια τους, επιλέγουν 

το πολύ δύο.

Ποιο είναι το μέλλον του venture capital στην Ελλάδα: Όλοι συμφωνούν ότι 

τα περιθώρια ανάδειξής τους δεν είναι μεγάλα. «Η Ελλάδα έχει πολλές ευκαιρίες». 

Τα επόμενα χρόνια, θα εμφανιστούν μεγάλες ευκαιρίες». Μεγάλες ευκαιρίες για τους 

venture capitalists δεν σημαίνει ευκαιρίες για όλους όσοι έχουν μια καλή ιδέα. Διότι, 

όπως τονίσαμε ήδη, πέρα από την αγορά, τη στρατηγική, τα προϊόντα και το στήσιμο 

της εταιρείας, οι πελάτες των venture capital κρίνονται από την προσωπικότητα τους, 

τις δυνατότητες τους ως ομάδας μάνατζμεντ. Και στον αγώνα αυτό, πολλές φορές, οι 

νέοι και άγνωστοι χάνουν, ακόμη και όταν οι ιδέες τους είναι καταπληκτικές.

1.2.Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY VENTURE CAPITAL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Θεσμός του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital) και οι 

Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα

Ε ενικά

Ο θεσμός του επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital) εισήχθηκε στην 

Ελλάδα με το Ν. 1775/1988. Ο Νόμος αυτός όπως ισχύει δεν λειτούργησε σύμφωνα με τις 

προσδοκίες του νομοθέτη. Τα δύο βασικά προβλήματα ήταν:

- Ο περιορισμός του σε επενδύσεις «υψηλής τεχνολογίας» και 

- Η γραφειοκρατική διαδικασία, κατά την έγκριση των επιδοτήσεων 

των επενδύσεων.

Ο Νόμος αυτός αντικαταστάθηκε με τον Ν. 2367/1995 ο οποίος εισή/αγε τον θεσμό 

«Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών».
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Με το νέο Νόμο παρέχονται κίνητρα για την επέκταση και ευρύτερη εφαρμογή 

του θεσμού του επιχειρηματικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, που μπορεί 

έτσι να γίνει ο βασικό μοχλός της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας. Το νέο πλαίσιο 

επιτρέπει την ευρεία εφαρμογή του θεσμού και πέραν της υψηλής τεχνολογας και 

καινοτομίας, χωρίς να συνδέεται υποχρεωτικά με κρατικές επιχορηγήσεις και επίπονες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Τραπέζης της Ελλάδας, οι Τράπεζες 

μπορούν να χρηματοδοτούν μία επένδυση μέχρι το 70% του συνολικού κόστους της. 

Το απομένουν υπόλοιπο 30% θα προέλθει από την ίδια συμμετοχή του ιδιώτου 

επενδυτή. Σε περίπτωση τώρα που ο επενδυτής δεν είναι σε θέση να καλύψει την ίδια 

συμμετοχή του, θα μπορούσε να απευθυνθεί σε μια Τράπεζα Επενδύσεων και να 

ζητήσει τη συμμετοχή της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας του. 

Επομένως η ιδέα του καινοτομικού κεφαλαίου μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί ότι 

εφαρμόζεται από τις αναπτυξιακές τράπεζες στην Ελλάδα. Εδώ όμως χρειάζεται να 

δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις.

Οι Τράπεζες Επενδύσεων, όπως είναι η ΕΤΒΑ η ΕΤΕΒΑ, καθώς και 

ορισμένες Εμπορικές Τράπεζες, πράγματι έχουν αναπτύξει δραστηριότητες 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, εκτός όμως ελάχιστων εξαιρέσεων, η 

συμμετοχή αυτή γινόταν στο κεφάλαιο που είχαν ήδη δανειοδοτηθεί από τις τράπεζες 

και σχεδόν πάντοτε με τη μορφή μετοχοποίησης δανείων για να βελτιωθεί η 

κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης.

Επειδή λοιπόν οι Τράπεζες είναι από την ίδια τους τη φύση συντηρητικές στην 

ανάληψη κινδύνου για την υποστήριξη μη δοκιμασμένων επιχειρήσεων, τεχνολογιών 

ή και προϊόντων, αλλά και ο τόκος των χορηγούμενων δανείων μπορεί να είναι 

απαγορευτικός για τη ρευστότητα της επιχείρησης, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες φάσεις 

ανάπτυξης της επιχείρησης και οπωσδήποτε μη διαπραγματεύσιμος και τέλος η 

αδυναμία των τραπεζών να εκτιμήσουν τις τεχνολογικές και καινοτομικές πλευρές 

μιας νέας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, αποδεικνύει ότι το καινοτομικό κεφάλαιο είναι 

ένας θεσμός που δεν μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια των παραδοσιακών τραπεζικών 

δραστηριοτήτων. Αλλά και κλασσικές επενδύσεις χρηματοδοτικών οργανισμών σε 

συνήθεις χρηματιστηριακούς τίτλους πάλι δεν λύνει το πρόβλημα χρηματοδότησης 

των άγνωστων μικρών αναπτυσσόμενων εταιρειών που συνήθως δεν είναι εισαγμένες 

σε κανένα χρηματιστήριο, καθόσον στα κύρια χρηματιστήρια γίνονται δεκτές μόνο 

μετοχές μεγάλων εδραιωμένων εταιρειών.
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Στην προσπάθεια λοιπόν να ξεπεραστούν οι παραπάνω δυσκολίες τα κράτη 

έλαβαν διάφορα μέτρα. Έτσι σε πολλά κράτη ιδρύθηκαν ειδικοί χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί, εξειδικευμένες εταιρείες θιγατρικές τραπεζών ή ειδικά ταμεία για την 

ενίσχυση του καινοτομικού κεφαλαίου. Θεσπίστηκαν μηχανισμοί εγγύησης για 

δάνεια που γίνονται από Ιδιωτικούς Οργανισμούς και μηχανισμοί συνιδιοκτησίας των 

μετοχών μιας εταιρείας ανάμεσα στον καινοτόμο-εφευρέτη και τον χρηματοδότη - 

οργανισμό, στην περίπτωση που η χρηματοδότηση τεχνολογικής καινοτομίας 

συνεπάγεται ένα μεγάλο ποσοστό κινδύνου για τον χρηματοδότη.

Στην Ελλάδα, την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων στις συγκεκριμένες 

συνθήκες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες κατέχουν ένα ρόλο 

κλειδί στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, ανέλαβε να κάνει ο Ελληνικός 

Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(ΕΟΜΜΕΧ) ιδρύοντας το 1983 τη διεύθυνση καινοτομιών και τεχνικής ανάπτυξη;.

Ο ΕΟΜΜΕΧ συνέβαλε αποφασιστικά στην προσπάθεια ενθάρρυνσης της 

δημιουργίας καινοτομιών, ενώ παράλληλα έδωσε κίνητρα στις επιχειρήσεις που 

ήθελαν να μιμηθούν καινοτομίες άλλων, να διαφοροποιήσουν και να ξατομικεύσουν 

τα εξ αντιγραφής προϊόντα.

1.3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός όμως από αυτόν τον οργανισμό, στην Ελλάδα λειτουργούν οι εξής 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στη διάθεση αναπτυξιακού κεφαλαίου, 

(επέκταση, εκσυγχρονισμός ή χρηματοοικονομική εξυγίανση), παρά αρχικού 

κεφαλαίου σε μια επιχείρηση1 2 3 4 5:

1) η HELLENIC VENTURES S.A.

2) η ALFA FINANCE Venture Capital

3) η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ A.E.

4) η GLOBAL FINANCE S.A. Στην τελευταία συμμετέχουν η θυγατρική της 

Βρετανικής Baring Brothers στην Ελλάδα, η Baring Venture Partners, η

Ευρωεπενδυτική και ιδιώτες. Η Global Finance έχει ιδρύσει δύο εταιρείες, μία την 

BARING HELLENIC VENTURES και την Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.
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Στην εταιρεία αυτή συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής 

Αναπτύξεως Α.Ε.

5) η EUROMERCHANT BALKAN FUND, ύψους 20 εκατ. U.S.D. που θα επενδύει 

σε πρώτο στάδιο μόνο στη Βουλγαρία, αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που μπλέκονται 

ελληνικά συμφέροντα. To management αυτού του επιχειρηματικού κεφαλαίου το έχει 

αναλάβει η Global Finance S.A.

6) η COMMERCIAL CAPITAL S.A., θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας και τέλος

7) το DANUBE FUND. Το νέο αυτό επενδυτικό κεφάλαιο για τα Βαλκάνια, 

συστάθηκε και διευθύνεται από τον Όμιλο της Alpha Τράπεζας Πίστεως και έχει 

διαχειριστή τη Southeaster Europe Management.

8) ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (iVen)

9) Εταιρεία: Capital Connect Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Α.Κ.Ε.Σ.

10) ΑΙΑΣ FINANCE Α.Ε

11) ATTICA VENTURES Α.Ε.

12) Aias Finance

13) ALPHA TRUST INNOVATION Α.Ε.Κ.Ε.Σ.

14) Capital Connect Venture Partners

15) InQLab S.A.

16) NBG Venture Capital

17) Thermi Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων

18) Vectis Capital

19) ALPHA VENTURES

20) GLOBAL FINANCE A.E.

21) ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ B. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΚΕΣ

22) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

23) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

24) ΙΘΑΚΗ VENTURE CAPITAL

25) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (VENTURE CAPITAL)

26) ΕΤΒΑ

27) ΕΤΕΒΑ

28) ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRIME BANK

Η ATTICA VENTURES έχει επενδύσει στις παρακάτω εταιρείες:

• ANTCOR: Η νέα επένδυση -me ATTICA VENTURES

Μια ακόμη επένδυση-στο χώρο των τηλεπικοινωνιών αυτή τη φορά-
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ανακοίνωσε η Attica Ventures. Συγκεκριμένα η εταιρία πραγματοποίησε 

επένδυση ύψους € 1 εκ. στην εταιρία ANTCOR -  Advanced Network 

Technologies.

• Η_______Attica_______Ventures_______επενδύει_______στην_______Doppler

Μετά από μακρόχρονες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις επετεύχθη 

συμφωνία για τη συμμετοχή της Attica Ventures- μέλος του ομίλου Τράπεζας 

Αττικής που διαχειρίζεται το ZAITECH FUND ΑΚΕΣ (venture capital fund 

στο οποίο συμμετέχουν η Τράπεζα Αττικής και το ΤΑΝΕΟ)- στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Doppler ΑΒΕΕ.

• Η_____ Attica_____ Ventures_____ επενδύει_____ στα Mastiha_____ Shop

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες της επιχειρηματικής συμμετοχής 

του ZAITECH FUND ΑΚΕΣ που διαχειρίζεται η ATTICA VENTURES 

(μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Ατικής) στα Mastiha Shop.

• ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Το πρώτο Περιφερειακό

Κεφάλαιο_________________ Επίγειου ιιατικών_________________ Συαμετογών

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ίδρυσης Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών (Venture Capital Fund), με την ονομασία ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, συνολικού ύψους €6.000.000,00.

Η Alpha Trust Innovation Α.Ε.Κ.Ε.Σ. (Ανώνυμη Εταιρία Κεφαλαίου 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2000 και έχει€ 7,6 εκ. υπό 

διαχείριση.

Η Alpha Trust Innovation έχει επενδύσει στις παρακάτω εταιρίες, που 

βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους:

Vector Informatics Systems ΑΕ - Early-Stage 

Harmony Cruises A.N.E. - Early-Stage 

Γνώμων Πληροφορική ΑΕ - Early-Stage

Στο χώρο αυτό δραστηριοποιείται επίσης η THERMI Α.Ε.,η οποία έχει δημιουργήσει 

ένα Ολοκληρωμένο Εταιρικό Σύστημα Υποστήριξης (THERMI DEVELOPMENT), 

όπου φιλοξενούνται νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Σήμερα, στην Θερμοκοιτίδα λειτουργούν 25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

κυρίως στους τομείς βιοϊατρικής, βιοτεχνολογίας, ανάπτυξης προηγμένου λογισμικού 

και "έξυπνων" συσκευών, τηλεματικής και ασύρματης μετάδοσης δεδομένων,
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ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων προστασίας του 

περιβάλλοντος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:6 Τρόπος λειτουργίας της THERM! Α.Ε.

Στρ α τ η γ ι κ ή
- Σ υ μ β ο υ λ έ ς
-  Σ ύ σ τ η μ α  Ε ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  Επι
- Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η

χ ε ί ρ ι σ η ς

Φ Φ Φ

F U N D I N G
- V e n t u r e  C a p i t a l
- Τ ρ ά π ε ζ ε ς
- Ε π ι χ ο ρ η γ ή σ ε ι ς

Διαχε ίρ ιση
Αν θρ ώπ ινο υ
Δυναμ ικού
- Π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς
- Α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι ς

ψ

M A R K E T I N G
- ά η μ ό σ ε ι ς  Σ χ έ σ ε ι ς  
- Έ ρ ε υ ν ε ς  Α γ ο ρ ά ς  
- Μ ε λ έ τ ε ς  Ε μ π ο ρ ι κ ή ς

N E T W O R K
Τ Ε Χ Ν Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α

Ε ψ ι κ τ ό τ η τ α ς

Φ

Υποδομές
- Κ ύ ρ ι ο ι  Χ ώ ρ ο ι  Ε ν ο ί κ ω ν
- Α ί θ ο υ σ ε ς  Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν  /  Π ο λ λ α π λ ώ ν  Χ ρ ή σ ε ω ν
- Χ ώ ρ ο ι  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς  /  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς
-  Ε π ί π λ ω σ η ,  Ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς

Η ΤΗΕΙΙΜΙ Α.Ε. για να επενδύσει σε μια επιχείρηση, εκτός από τα κριτήρια 

που παραθέσαμε παραπάνω, λαμβάνει υπόψη της και τα εξής:

Επενδύει σε εταιρείες με προηγμένη επιχειρηματική κουλτούρα. 

Επενδύει σε εταιρείες με τις οποίες μποροΐν να δημιουργηθούν σημαντικές πρακτικές 

συνέργειες.

Επενδύει σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, περίπτωση που απαιτεί βέβαια πολύ 

περισσότερα από οικονομικούς πόρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία, όπως την 

στενή και ομαλή σχέση με την διοίκηση της Θερμοκοιτίδα; με την παροχή από την 

πλευρά της μιάς σειράς υπηρεσιών αυξημένης υπεραξίας. Εξαίρεση είναι δυνατόν να 

αποτελόσουν εταιρείες οι οποίες, μπορεί μεν να μην είναι νεοσύστατες, πληρούν 

όμως όλες τις προϋποθέσεις εισόδου, δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα με 

ενσωματωμένη τεχνολογία και έχουν πολύ ανεπτυγμένες τις διαδικασίες έρευνας και 

ανάπτυξης.

Επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αγορές με βάθος. 

Δυνατότητα παρακολούθησης από πολύ κοντά όλων των επενδύσεων που θα 

υλοποιούνται, σε μακροπρόθεσμο ορΕοντα
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1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η διαδικασία επένδυσης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε γενικές γραμμές έχει 

ως εξής:

• Αρχική προσέγγιση από τον επιχειρηματία ή το σύμβουλό του

• Υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου

• Συσκέψεις επί του σχεδίου με διάφορα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας, 

καθώς και μια ή περισσότερες επισκέψεις στην επιχείρηση

• Έναρξη διαπραγματεύσεων και υπογραφή αρχικών συμβάσεων (επιστολή 

προθέσεως, σύμβαση εμπιστευτικότητας, κ.λπ.)

• Διαδικασία ενδελεχούς ελέγχου, η οποία συνήθως περιλαμβάνει οικονομικό 

και νομικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο της λειτουργίας και των δομών της 

επιχείρησης. Η διαδικασία ελέγχου γίνεται από την ίδια την εταιρεία 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, καθώς και από άλλους ειδικούς όπως ορκωτούς 

ελεγκτές, δικηγορικά γραφεία κλπ.

• Σύναψη τελικής σύμβασης. Η τελική συμφωνία αποτυπώνεται συνήθως σε μια 

σύμβαση μετόχων, ενώ συχνά απαιτούνται τροποποιήσεις στο καταστατικό 

της εταιρείας.

Συνήθως η διαδικασία από την πρώτη επαφή έως τη σύναψη της συμφωνίας 

διαρκεί περίπου δύο ή τρεις μήνες ανάλογα με το επίπεδο της προετοιμασίας.

1.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι επενδυτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

σημαντικούς κινδύνους προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις τους. Τη 

σχέση κινδύνου/απόδοσης τη διαχειρίζονται επενδύοντας μόνο σε επιχειρήσεις που 

πληρούν τα επενδυτικά τους κριτήρια και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει ενδελεχή 

έλεγχο.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων θέτουν διάφορα κριτήρια όσον αφορά την 

επιλογή των επενδύσεών τους. Αυτά μπορεί \α σχετίζονται με τη θέση της 

επιχείρησης, το μέγεθος της επένδυσης, το στάδιο της εταιρείας, τη δομή της 

επένδυσης και την εμπλοκή της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας δε θα πρέπει να αποθαρρύνεται α> 

κάποιος επενδυτής ν θ  δεν επιθυμεί να επενδύσει στην εταιρεία του. Η απόρριψη 

μπορεί να μην σχετίζεται με την ποιότητα της επιχείρησης αλλά ενδεχομένως με το
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γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν ικανοποιεί τα ιδιαίτερα επενδυτικά 

κριτήρια που θέτει ο επενδυτής.

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων συνήθως αναζητούν:

Καινοτόμες, δυναμικές επιχειρήσεις

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων αναζητούν επιχειρήσεις με καινοτόμο 

δράση, ισχυρή στρατηγική θέση και προηγμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οπούς 

στοχεύουν σε γρήγορα αναπτυσσόμενες και μη κορεσμένες αγορές. Εναλλακτικά, 

στις περιπτώσεις ΜΒΟ, αναζητούν επιχειρήσεις με μεγάλη δανειοληπτική ικανότητα, 

με σταθερότητα κερδών και με δυνατότητα γρήγορης αποπληρωμής των χρεών.

Ικανή διοίκηση

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων πρέπει να βεβαιωθούν ότι η διοίκηση της 

επιχείρησης είναι ικανή για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Συνήθως δεν 

επιζητούν τον έλεγχο της διοίκησης. Προτιμούν να προσθέσουν αξία στην επένδυση 

με την ιδιαίτερη εμπειρία τους στην εξεύρεση κεφαλαίων, στις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, το διεθνές μάρκετινγκ και τα παγκόσμια δίκτυα.

Εταιρική διακυβέρνηση και δομή

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων θέλουν να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις 

στις οποίες επενδύουν έχουν τη διάθεση να υιοθετήσουν σύγχρονα πρότυπα εταιρικής 

διακυβέρνησης, Συνήθως ζητούν την ύπαρξη και μη εκτελεστικών μελών στο 

διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου και ενός εκπροσώπου της εταιρείας 

επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων αποφεύγουν 

τις σύνθετες και αδιαφανείς εταιρικές δομές.

Κατάλληλη δομή επένδυσης

Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων και 

της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει όρους προστασίας της μειοψηφίας του 

μετοχικού κεφαλαίου.
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Προοπτικές ρευστοποίησης

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων διερευνούν τις προοπτικές ρευστοποίησης 

από τις επενδύσεις τους, όπως δημόσια εγγραφή ή η εξαγορά από τον επιχειρηματία ή 

από τρίτο μέρος.

Η επενδυτική στρατηγική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις:

• Σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης π.χ. σποράς, εκκίνησης, 

ανάπτυξης κλπ.

• Σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. βιο-ιατρική, πληροφορική κλπ)

• Με συγκεκριμένα ποσά επένδυσης (π.χ. <1εκ. ευρώ, 1-5εκ. ευρώ, >5 εκ 

ευρώ.)

• Σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο

• Με συγκεκριμένο τύπο χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια, δανειακά,mezzanine 

κλπ.)

• Με διαφορετικές προσδοκίες απόδοσης ή ρευστοποίησης

• Με ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας ή όχι

Η καλύτερη επιλογή που δημιουργεί τη μέγιστη δυνατή οξία για όλους τους 

ενδιαφερομένους γίνεται όταν τα κριτήρια επένδυσης της εταιρείας επιχειρηματικών 

κεφαλαίων συμφωνούν με τις ειδικές ανάγκες του επιχειρηματία ή της επιχείρησης.

1.6 ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο κλάδος στον οποίο κυρίως απευθύνεται το VENTURE CAPITAL είναι 

αυτός της τεχνολογίας. Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας, είναι συνήθως άτομα 

ειδικευμένα σε θέματα τεχνολογίας, οι οποίοι αποκτούν μερίδιο από τις επιχειρήσεις 

που χρηματοδοτούν και παρέχουν διοικητικές συμβουλές, βοηθούν την επιχείρηση να 

φθάσει σε ένα ικανό επίπεδο και μέγεθος, που θα της επιτρέψει να εισαχθεί στο 

χρηματιστήριο και τέλος, παρέχουν εγγυήσεις για την ποιότητά της στους επενδυτές 

που ενδιαφέρονται μετά την είσοδο στην χρηματαγορά (Rothwell 1996). Λαμβάνουν 

σχετικά αργές αποφάσεις, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο των προτάσεων και εκτός 

από οικονομική βοήθεια, προσθέτουν αξία (add value) στην επιχείρηση την οποία 

χρηματοδοτούν, με τις γνώσεις και την ενεργή ενασχόλησή τους με αυτήν.
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Attica Ventures.Η συγκεκριμένη εταιρεία 

καινοτομικού κεφαλαίου επένδυσε στην ANTCOR -  Advanced Network 

Technologies, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, η 

Attica Ventures συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Doppler ΑΒΕΕ, η οποία είναι 

μία σύγχρονη καινοτόμος εταιρεία και δραστηριοποιείται στην βιομηχανική 

παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων ανελκυστήρων και πλήρων πακέτων 

ανελκυστήρων. Πολλές από τις εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου που αναφέραμε 

παραπάνω έχουν επενδύσει σε επιχειρήσεις οι οποες δραστηριοποιούνται στη 

παραγωγή λογισμικού, κατασκευή και διαχείριση μικρών υπερπολυτελών 

κρουαζιερόπλοιων (mega-yachts), υπηρεσίες εγκατάστασης πληροφοριακών 

συστημάτων και διαχείρισης έργων.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι εκτός από αυτόν της τεχνολογίας, στους 

οποίους έχουν επενδύσει εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου. Χαρακτηριστικό είνα το 

παράδειγμα της Θερμοκοιτίδας. Η THERMI Α.Ε έχει επενδύσει τα επιχειρηματικά 

της κεφάλαια σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους:

• Πληροφορικής

• Βιοτεχνολογίας

• Τηλεπικοινωνιών

• Ιατρικής-φαρμάκων

• Ενέργειας-περιβάλλοντος

αλλά και σε ή οποιονδήποτε άλλο κλάδο εφ' όσον κατατεθεί σχετική ενδιαφέρουσα 

πρόταση που καλύπτει τα κριτήρια εισόδου.

1.7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι εταιρείες Venture Capital προσπαθούν να υποστηρίζουν σε στρατηγικό 

επίπεδο τις εταιρίες στις οποίες έχουν επενδύσει, προσθέτοντας στοιχεία που βοηθών 

τους επιχειρηματίες στη βελτίωση της οργάνωσης, στην επιβολή εσωτερικής 

πειθαρχίας, στην αναζήτηση αποτελεσμάτων και στη σταδιακή αναγνώριση της 

έννοιας της "αξίας των μετόχων" (shareholders value).Οι εκπρόσωποι των 

εταιρειών Venture Capital συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιριών που 

έχουν επενδύσει, παρακολουθώντας την πορεία τους και προσφέροντας τη γνώση και 

εμπειρία τους. Προσπαθούν να βοηθήσουν, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της
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στρατηγικής της εταιρίας, στο σχεδίασμά της χρηματοοικονομικής της δομής, και στη 

στελέχωσή της, αν αυτό χρειαστεί, με νέα μέλη. Στόχος των εταιρειών Venture 

Capital είναι η παροχή μιας "ένεσης κεφαλαίου" σε μορφή αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία να είναι επαρκής για την υλοποίηση του επενδυτκού 

της προγράμματος. Εκπρόσωπος της Alpha Trust Innovation τόνισε ότι το ύψος της 

αρχικής επένδυσης θα εξαρτηθεί από το στάδιο ωρίμανσης της επιχείρησης και τις 

ανάγκες της. Οι εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου επιδιώκουν τα κεφάλαια να 

επενδύονται σταδιακά, παράλληλα με την εξέλιξη της εταιρίας και του 

επιχειρηματικού της σχεδίου.

To Venture Capital προσφέρει παροχές και σε εταιρείες οι οποίες δεν είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις επενδύσεις private 

equity - "επιχειρηματικές συμμετοχές" - αφορούν τη χρηματοδότηση εταιριών μη 

εισηγμένων σε χρηματιστήριο, κυρίως με την απόκτηση συμμετοχής στο μετοχικό 

τους κεφάλαιο. Η χρηματοδότηση συνήθως αποσκοπεί στην ταχύτερη ανάπτυξη της 

επιχείρησης, στην ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης και του ισολογισμού της 

εταιρίας, ή/και στην εξέλιξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η μορφή αυτή 

επένδυσης επίσης συχνά βοηθάει στην ομαλή επίλυση θεμάτων ιδιοκτησίας ή 

διοίκησης της εταιρίας που οδηγούν σε μετοχικές αναδιαρθρώσεις πχ επιτρέποντας 

στη διοίκηση να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρίας ή δίνοντας λύση στο ζήτημα 

διαδοχής σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Το επενδυτικό μοντέλο Private 

Equity/Venture Capital, έχει κύρια χαρακτηριστικά την ανεξαρτησία αποφάσεων, τη 

δυναμικότητα επιλογών και τη διάθεση για επενδύσεις σε επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες υψηλού κινδύνου. Κρίνεται αναγκαίο να τονίσουμε ότι η 

πραγματοποίηση επενδύσεων και η ενεργός συμμετοχή σε μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρίες, αφορούν επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες, εμφανίζοντας υψηλές προοπτικές ανάπτυξης 

και κερδοφορίας. Οι εταιρείες Venture Capital προσφέρουν στις εταιρίες στις οποίες 

συμμετέχουν, τη γνώση και την εμπειρία των μελών της ομάδας τους και αποσκοπούν 

στην ενίσχυση της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προσπαθειών ή στη διάθεση 

των αναγκαίων κεφαλαίων για ανάπτυξη σε δυναμικές εταιρίες, με δεδομένη 

παρουσία σε κάποιο κλάδο της οικονομικής ζωής. Τα παραπάνω στοιχεία 

συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία επιτυχημένων και γοργά αναπτυσσόμενων 

επιχειρήσεων.
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H Thermi, Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων προσφέρει στις εταιρείες που 

φιλοξενεί τις παρακάτω υπηρεσίες:

-Ενοικίαση κύριων εγκαταστάσεων, με σύγχρονους και άρτια εξοπλισμένους χώρους 

εργασίας που διαθέτουν επίσης βοηθητικούς και κανόχρηστους χώρους. 

-Ειδικές εγκαταστάσεις: αίθουσες συνεδρίων, παρουσιάσεων, βίντεο συνδιασκέψεων. 

-Εύρεση κεφαλαίων: επιχειρηματικά κεφάλαια, δάνεια, επιχορηγήσεις. Κάθε ένοικος 

έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια που ανέρχονται έως 

2.000.000ευρώ.

-Υποστηρικτικές υπηρεσίες: νομικές, γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικό 

ψηφιακό κέντρο, κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών, διαδίκτυο, λογιστικά, εκτυπώσεις. 

-Υπηρεσίες υπεραξίας: υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας, επιχειρηματικά σχέδια, 

εκπαίδευση, προσλήψεις, πιστοποίηση ποιότητας, πληροφορική, δημόσιες σχέσεις, 

διαφήμιση.

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται στοιχεία που αφορούν το ελάχιστο, μέγιστο 

επενδυόμενο ποσό καθώς και τα στάδια στα οποία τοποθετείται, διαφόρων ελληνικών 

επιχειρήσεων καινοτομικού κεφαλαίου που αποτελούν ενεργά μέλη του E.V.C.A. 

(European Venture Capital Association).

60



ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ελάχιστο και Μέγιστο επενδυόμενο κεφάλαιο και στάδιο ανάπτυξης

Minimum
Investment

Maximum
Investment

Inversement Stages

AIAS FINANCE 
SA

300.000 € 2.500.000 € Early-Stage, Expansion - 
Development Capital, Buyout - 
Buyin, Bridge, Mezzanine, 
Turnaround -  Restructuring

ALPHA TRUST 100.000 € 1.500.000 € Early-Stage, Expansion - 
Development Capital, Bridge

ALPHA
VENTURES

1.500.000 € 9.000.000 € Buyout - Buyin, Early-Stage, 
Expansion -Development Capital, 
Turnaround -Restructuring

COMMERCIAL
CAPITAL

1.000.000 € 10.000.0006 No Preferences

GLOBAL 
FINANCES A

200.000 € 1.200.000 € Expansion - Development Capital, 
Replacement Capital, Turnaround-  
Restructuring

HELLENIC BUS. 
DEVT. & INVT. 
CO. SA

380.000 € 3.000.000 € Early-Stage, Expansion - 
Development Capital, Start-up 
Capital, Bridge, Mezzanine

NBG VENTURE 
CAPITAL

700.000 € 5.000.000 € Buyout - Buyin, Bridge, Early- 
Stage, Expansion -Development 
Capital, Mezzanine, Start-up Capital

NOTOS
ASSOCIATES SA.

1.000.000 € 4.000.000 € Buyout-Buyin (EUR 15M to EUR 
75M), Buyout - Buyin (below EUR 
15M), Early-Stage, Expansion - 
Development Capital

VECTIS CAPITAL 
SA.

500.000 € 2.000.000 € Early-Stage, Start-up Capital, 
Expansion -Development Capital

ΠΗΓΗ: "Managing the Internal Comporate Process": Some recommendations for 

Practice By K. A. BURGELMAN
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°:

2.1.ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

(Ε.Κ.Ε.Σ.)

Κάποιες άλλες επιχειρήσεις Venture Capital που δεν έχουν τόσο το στοιχείο 

της «ξενικής παρέμβασης ή συνιδιοκτησίας» είναι οι Εταιρείες Κεφαλαίου 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.). Οι ΕΚΕΣ είναι ανώνυμες εταιρείες, που 

αποσκοπούν στη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, 

των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική, 

βιομηχανική, μεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα.

Η ΕΚΕΣ υποστηρίζει και συμμετέχει στην ανάπτυξη τέτοιου είδους 

επιχειρήσεων, που δεν έχουν δηλαδή πρόσβαση στο Χρηματιστήριο, αναλαμβάνει 

μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο, συμβάλλει στην εξυγίανση και στην αναδιάρθρωση 

αυτών και τους παρέχει ταυτόχρονα οργανωτική και διοικητική βοήθεια.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις τέτοιου μεγέθους έχουν συγκριτικά μεγαλύτερη 

συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όλα αυτά δεδομένου ότι η 

ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω του θεσμού του επιχειρηματικού κεφαλαίου γίνεται 

σήμερα με την ελάχιστη κρατική βοήθεια.

Ο Βαθριός ανάπτυξης του θεσμού ΕΚΕΣ στην Ελλάδα υπήρξε ιδιαίτερα 

χαμηλός. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση το 1992 από τις παραπάνω εταιρείες, ήταν 

περίπου 21 εκατ. ECU, ενώ με βάση τα στοιχεία του 1991, τα αντίστοιχα ποσά στην 

Πορτογαλία και την Ιρλανδία υπερβαίνουν τα 150 και 300 εκατ. ECU, αντίστοιχα. 

Σήμερα στην χώρα μας λειτουργούν οι παραπάνω εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου, 

εκ των οποίων όριως οι περισσότερες υπολειτουργούν. Αυτό είναι απόλυτα 

φυσιολογικό εάν αναλογισθούμε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας 

και της βιομηχανίας ειδικότερα, είτε λόγω μεγέθοις, είτε λόγω μη 

ανταγωνιστικότητας, είναι τέτοιοι που δεν ευνοούν την δημιουργία κερδοφόρων 

επενδύσεων που θα προσελκύσουν τα κεφάλαια των απαιτητικών επενδυτών 

καινοτομικού κεφαλαίου. Η τεχνολογική υστέρηση της χώρας, ειδικότερα στον τομέα 

της υψηλής τεχνολογίας, αφαιρεί τη δυνατότητα σ' αυτήν να δημιουργήσει 

επενδυτικές ευκαιρίες σ' αυτόν τον τομέα. Άλλωστε και η βιομηχανία υψηλής 

τεχνολογίας απαιτεί πλήρη υποστήριξη από δορυφορικές μονάδες, ερευνητικά κέντρα
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και διάφορους άλλους οργανισμούς που είναι πιθανό σήμερα στην χώρα μας να 

βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο.

Παράλληλα, η περιορισμένη συμβολή του χρηματιστηρίου και της 

δευτερογενούς αγοράς μετοχών αναγκάζει τις επιχειρήσεις, όσες μπορούν, να 

χρηματοδοτούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος που είναι δύσκαμπτο, όχι 

πάντοτε αμερόληπτο και χρησιμοποιεί κατά κόρον υψηλά επιτόκια. Συγχρόνως, η 

έλλειψη κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού για τις επιχειρήσεις και σε τελική 

ανάλυση η επιχειρηματική νοοτροπία και συμπεριφορά που συνήθως δεν ευνοεί την 

συνύπαρξη και συνεργασία για την επιτυχία κοινών στόχων, αξιοποιώντας τις 

επιμέρους απαραίτητες ειδικές γνώσεις, σε μία επιχείρηση, σκιαγραφούν το κλίμα 

που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέες εταιρείες καινοτομικού κεφαλαίου στο 

ευρύτερο μέλλον.

Παρ' όλα αυτά, επειδή οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με νέες τεχνολογίες 

και προωθούν καινοτομίες είναι συνήθως μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

απαιτούν δυσαναλόγως μεγάλα κεφάλαια αλλά και κυρίως λόγω των προσφερόμενων 

επιχορηγήσεων, φορολογικών κινήτρων και απαλλαγών, πιστεύουμε ότι οι εταιρείες 

Venture Capital θα ενδιαφερθούν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις. 

Θεωρούμε όμως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας οι 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί που θα ασχοληθούν με τα καινοτομικά κεφάλαια να 

υιοθετήσουν, τουλάχιστον στην αρχή, μακροχρόνιες σχετικά προοπτικές στις 

επενδύσεις τους μέσω του ΕΚΕΣ ή άλλων ιδιωτικών εταιρειών επιχειρηματικού 

κεφαλαίου. Αργότερα οι εταιρείες αυτές θα μπορέσουν να προσδιορίσουν τον ρόλο 

τους μέσα στην ελληνική οικονομία, με στόχο την ταχύτερη ανακύκλωση του 

χαρτοφυλακίου τους, όπως αυτός θα προκόψει από την δυναμική των εξελίξεων της 

σχετικής αγοράς στην οποία οι ειδικές γνώσεις , η ευελιξία και η ταχύτητα στη λήψη 

αποφάσεων αποτελούν βασικούς παράγοντες επιβίωσης.

Έννοια και Σκοπός των ΕΚΕΣ

Οι ΕΚΕΣ είναι Ανώνυμες Εταιρείες, που σκοπό έχουν τη συμμετοχήστο κεφάλαιο 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, των οποίων οιμετοχές δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική, βιομηχανική, μεταλλευτική, βιοτεχνική, 

ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα.
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Με τις ρυθμίσεις αυτές, η ΕΚΕΣ μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήιοτε εταιρεία 

και όχι μόνο σε εταιρείες που πραγματοποιούν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 

καινοτομίας, όπως ίσχυε με το Ν. 1775/1988.

Εξαιρούνται, σε κάθε περίπτωση κτηματικές, οικοδομικές και κατασκευαστικές 

εταιρείες, επιχειρήσεις μεσιτικών εργασιών, αντιπροσωπειών, τυχερών παιχνιδιών και 

χρηματοπιστωτικών εργασιών (τράπεζες, ασφάλειες κλπ.), αθλητικά σωμάτια και 

οργανισμοί καθώς και επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

2.1.1.ΕΠΕΝΑΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΕΣ

Η ΕΚΕΣ μπορεί:

α) Να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε., ή εταιρικά μερίδια ΕΠΕ) στο 

κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

β) Να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που εκδίδονται από 

επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες στοΧρηματιστήριο.

Η μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριών (3) ετών από 

την απόκτηση τους.

γ) Να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετέχει.

δ) Να τοποθετεί τα διαθέσιμα της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές αξίες 

σε δραχμές ή συνάλλαγμα, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη 

χρηματαγορά.

ε) Να παρέχει τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχερήσεις για την έρευνα 

αγοράς, τη ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωση τους και γενικά κάθε άλλη 

υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

2.1.1.1.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -  ΜΕΤΟΧΕΣ

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΕΣ ορίζεται σε ένα (1) δισ. δραχμές 

και καταβάλλεται μόνο σε μετρητά. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου, 

το ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι, 

τουλάχιστον, 500 χιλιάδες δραχμές. Η καταβολή του υπολοίπου του ελάχιστου ποσού 

πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη λήξη της τρίτης διαχειριστικής χρήσης.

64



Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορεί να εισάγονται στο Χρηματστήριο 

Αξιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να κατέχουν κατ' ανώτατο όριο, αμέσως ή 

εμμέσως, το 65% των μετοχών της ΕΚΕΣ.

2.1.1.2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ειδικά για τη συμμετοχή τους σε αύξηση του κεφαλαίου σε ίδρυσηεπιχειρήσεων, 

που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας ή κανοτομίας στην Ελλάδα, οι ΕΚΕΣ 

επιχορηγούνται με ποσοστό μέχρι 20% στο ποσό της συμμετοχής τους.

2.1.1.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Ο στόχος των φορολογικών ρυθμίσεων και απαλλαγών του Ν. 2367/1995 

είναι να ενισχυθεί ο θεσμός των ΕΚΕΣ με αποτελεσματικό τρόπο, να ενθαρρυνθεί η 

εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων σ' αυτήν τη δραστηριότητα, να παρασχεθούν κίνητρα για την 

ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων με συμμετοχή των ΕΚΕΣ σε μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και να προσελκύσουν τη συμμετοχή ιδιωτών στις ΕΚΕΣ.

Σημειώνουμε ότι ο σκοπός των διατάξεων του Ν. 2367/1995 είναι η εισαγωγή 

ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τη χρηματοδότηση επχειρηματικού κεφαλαίου 

στη χώρα μας.

Ο θεσμός του επιχειρηματικού κεφαλαίου, είναι κατ' εξοχή αναπτυξιακός, αφού 

με τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων, γίνεται δυνατή η παραπέρα κινητοποίηση 

χρηματοοικονομικών πόρων και άντλησης δανείων ώστε να πραγματοποιούνται 

επενδύσεις πολλαπλάσιας αξίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η 

EVCA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Venture Capital), οι επενδύσεις private equity/ 

venture capital στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2003 ανέρχονταν σε 

0,017% έναντι 0,288% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Με συνολικό ύψος υπό 

διαχείριση κεφαλαίων των ελληνικών εταιρειών στα 850 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα 

βρίσκεται στην προτελευταία θέση στη σχετική κατάταξη, ξεπερνώντας μόνο τη 

Δημοκρατία της Σλοβακίας.

Η υστέρηση της ελληνικής αγοράς του venture capital οφείλεται κυρίως στο 

ότι η ελληνική οικονομία την προηγούμενη δεκαετία πέρασε από ένα περιβάλλον 

υψηλών επιτοκίων σε ένα περιβάλλον χρηματιστηριακής ευφορίας Έτσι, οι
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εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, όπως είναι οι επενδύσεις στον τομέα του venture 

capital, φαίνονταν ελάχιστα ελκυστικές για τους επενδυτές.

Με σκοπό την κάλυψη αυτού του επενδυτικού κενού και την ενδυνάμωση της 

ελληνικής αγοράς του Venture Capital ώστε να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας.

2.2.Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΝΕΟ

Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. ιδρύθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 

2843/2000. Σκοπός της εταιρείας είναι η συγχρηματοδότηση σχημάτων παροχής 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα οποία θα αναλαμβάνουν να επενδύουν σε καινοτόμες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης.

Το ύψος των κεφαλαίων του ΤΑΝΕΟ ανέρχεται στο ποσό των 150 εκατ. 

ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 45 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων. Τα υπόλοιπα προήλθαν από ξένους και Έλληνες θεσμικούς 

επενδυτές. Η συμμετοχή των 45 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου αναμένεται ότι 

θα κινητοποιήσει τουλάχιστον άλλα 150 εκατ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων. Το 

σύνολο των κεφαλαίων αυτών απευθύνεται στη στήριξη των ελληνικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, έγιναν βήματα βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει το 

Venture Capital. Έτσι, ψηφίστηκε ο νόμος 2992/2002 που εισάγει στο δίκαιο μας τα 

Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ). Με την ψήφιση του 

νόμου αυτού, η χώρα μας κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ των ευρακαϊκών χωρών με 

ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του Venture Capital, σύμφωνα με την 

τελευταία ετήσια έρευνα που πραγματοποίησε ο EVCA (2004 Benchmarking 

European Tax and Legal Environments).

To ΑΚΕΣ είναι ένα Venture Capital σχήμα αντίστοιχο με τα limited partnerships, 

που είναι ευρέως διαδεδομένα στις ανεπτυγμένες αγορές του Venture Capital. Με τη 

δημιουργία του ΑΚΕΣ επετεύχθη για πρώτη φορά στη χώρα μας η απόλυτη 

φορολογική ουδετερότητα (tax transparency) του φορέα παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου. Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων πορέχουν μεσομακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση, δημιουργώντας μία ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη μελλοντική 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις
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μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης και σε συνεργασία και με άλλους επενδυτές, 

εφ' όσον αυτό απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη.

Επιπλέον, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων:

■ Γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους 

όσο και τις επιτυχίες.

■ Παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και 

χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που 

διαθέτουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.

■ Έχουν εκτεταμένα δίκτυα επαφών σε διάφορους κλάδους, γεγονός ιδιαίτερα 

χρήσιμο για μια επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης πελατών, πρόσληψης 

στελεχών, καθώς και αναζήτησης στρατηγικών συμμάχων και επενδυτών.

■ Προσδίδουν κύρος σε μία επιχείρηση και διευκολύνουν την πρόσβαση σε 

παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης, όπως π.χ. στον τραπεζικό δανεισμό.

■ Διαθέτουν εμπειρία στην προετοιμασία μιας επιχείρησης για εισαγωγή στο 

χρηματιστήριο, καθώς και σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

2.2.1.01 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΝΕΟ

Με πρωτοβουλία του ΤΑΝΕΟ ιδρύθηκε η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών 

Επιχειρηματικών Κεφαλαίων το Σεπτέμβριο του 2003, στην οποία συμμετέχουν οι 

15 εταιρείες Venture Capital που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων (περισσότερα στοιχεία για τη Ένωση στον δικτυακό 

τόπο www.hvca.gr.). Επίσης, το ΤΑΝΕΟ με τις παράλληλες δράσεις του βοηθάει 

στην ανάπτυξη και την προώθηση του Venture Capital στη χώρα μας. Συμμετέχει σε 

πληθώρα συνεδρίων και ημερίδων προκειμένου να ενημερώσει τον επιχειρηματικό/ 

ερευνητικό κόσμο για τις δυνατότητες της Venture Capital χρηματοδότησης, αλλά 

και να κινητοποιήσει αρμόδιους φορείς για την περαιτέρω στήριξη του θεσμού. Στην 

προσπάθεια αυτή εντάσσεται η συνδιοργάιωση του ετήσιου Venture Capital Forum, 

αλλά και η ημερίδα που διοργανώθηκε στις 14 Μάί'ου 2004 με θέμα τη σκοπιμότητα 

επενδύσεων ασφαλιστικών ταμείων σε σχήματα Venture Capital.
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2.2.2.QI ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας συνέβαλε στη δημιουργία των 

ακόλουθων νέων Venture Capital σχημάτων:

Capital Connect Venture Portners ΑΚΕΣ

Συνολικό ύψος κεφαλαίων προς επένδυση 24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 

ΤΑΝΕΟ επενδύει το 50%. Οι υπόλοιποι επενδυτές είναι το ταμείο συντάξεων της 

πορτογαλικής τράπεζας Banco Espirito Santo, το ελβετικό fund of funds CMA 

Texnology Venture Partners, καθώς καιΈλληνες επιχειρηματίες της ναυτιλίας.

Zaitech Fund ΑΚΕΣ

Συνολικό ύψος κεφαλαίων προς επένδυση, 30 εκατ. ευρώ από κανού το 

ΤΑΝΕΟ και η Τράπεζα Αττικής. Αναμένεται η έγκριση για την επένδυση άλλων 7 

εκατ. ευρώ από το ΤΣΜΕΔΕ, πράγμα που θα αυξήσει ισόποσα και τη συμμετοχή 

του ΤΑΝΕΟ.

IBG Hellenic Fund II ΑΚΕΣ

Συνολικό ύψος κεφαλαίων προς επένδυση, 17 εκατ. ευρώ, από το ΤΑΝΕΟ σε 

συνεργασία με τη Martín Financial Group και ιδιώτες επενδυτές.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2005 αναμένεται η συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ στο πρώτο 

ελληνικό περιφερειακό VC Fund, σε συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα τοπικά επιμελητήρια.

2.3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY VENTURE CAPITAL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με όσα είδαμε παραπάνω, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω του καινοτομικού κεφαλαίου aval ιδιαίτερα 

εδραιωμένη στην χώρα μας. Ωστόσο, μετά από μια σχετική έρευνα προκύπτουν 

στοιχεία τα οποία αντικρούουν αυτά που ισχυρίζονται οι εταιρείες καινοτομικού 

κεφαλαίου. Είναι σαφές ότι οι επενδύσεις αυτού του είδους έχουν την τάση να 

συγκεντρώνονται κυρίως σε επιχειρήσεις έντασης τεχνολογίας. Ο πίνακας που 

ακολουθεί, δείχνει την επένδυση μέσω κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου στους 

κλάδους υψηλής τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90’, με εμφανή την

68



ανυπαρξία στη χώρα μας, αυτής της μορφής χρηματοδότησης, που είτε προκαλεί, είτε 

προκαλείται από την υστέρηση της χώρας μας στους τεχνολογικούς κλάδους!.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Venture Capital στους τομείς υψηλής τεχνολογίας

Χώρα
Ποσοστό στο 
σύνολο της 

χρηματοδότησης 
(% )1998

Ρυθμός 
αύξησης (%) 

1998

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησης (%) 

1991-1998

Ποσοστό στο 
ΑΕΠ (%) 

1998

Βέλγιο 65,3 24,5 23,7 0,75
Δανία 60,4 94,9 8,0 0,16

1 Γερμανία 34,6 98,9 30,3 0,35
Ελλάδα 0,0 X X 0,02
Ισπανία 26,4 107,3 42,8 0,18
Γ αλλία 27,3 98,5 15,1 0,38

1 Ιρλανδία 54,0 77,8 32,8 0,45
1 Ιταλία 10,7 150,6 3,6 0,09

Ολλανδία 22,8 38,3 22,2 0,69
Αυστρία 26,7 268,0 32,6 0,07
Πορτογαλία 9,2 355,4 1,5 0,05
Φιλανδία 21,3 17,4 25,3 0,38
Σουηδία 53,6 56,9 47,8 0,51
ΕΕ-15 26,5 64,9 23,9 0,50
ΗΠΑ 79,8 24,5 28,7 1,52
Ιαπωνία 23,2 X X 0,05

Πηγή: ΟΟΣΑ

X: Μη διαθέσιμα στοιχεία

Μία άλλη απόδειξη ότι η Ελλάδα, κατέχει χαμηλά ποσοστά επενδύσεων 

καινοτομικού κεφαλαίου είναι το παρακάτω διάγραμμα. Αν το παρατηρήσουμε 

μπορούμε να διακρίνουμε ότι τα ποσοστά είναι μικρότερα και από αυτά των κρατών 

που έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ αργότερα από την Ελλάδα.

1 Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι λόγω ακριβώς της ιδιαίτερα περιορισμένης 
δραστηριοποίησης των venture capitals στη χώρα μας γενικότερα και πολύ περισσότερο σε 
τεχνολογικούς κλάδους, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η ανεύρεση στοιχείων που να αφορούν την 
Ελλάδα και να υπάρχει σύγκριση με στοιχεία άλλων χωρών (στις περισσότερες έρευνες, η χώρα μας 
δεν συμπεριλαμβάνεται για το λόγο αυτό, στο δείγμα). Για το λόγο αυτό επιλέγουμε την παράθεση 
στοιχείων σε βάθος δεκαετίας, που προσφέρονται περισσότερο για σύγκριση και για απεικόνιση της 
γενικής τάσης (που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει την παρούσα στιγμή) και όχι πιο πρόσφατα, 
μεμονωμένα στοιχεία.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Η εξέλιξη των αγορών venture capital στις χώρες του ΟΟΣΑ, 1995-2001 

(χρηματοδότηση εκκίνησης και επέκτασης, σαν ποσοστό του ΑΕΠ)

| 0  1995 ·2 0 0 0  G 2001 |

Πηγή: ΟΟΣΑ



Ένα άλλο τρανταχτό παράδειγμα που αποδεικνύει τον φόβο των ελληνικών 

εταιρειών venture capital να αναλαμβάνουν ρίσκο αποκτώντας συμμετοχή στην 

πιθανή επιτυχία αλλά και στην ενδεχόμενη αποτυχία είναι το ακόλουθο. Πριν από 6 

περίπου χρόνια ένας Έλληνας επιχειρηματίας αναζήτησε στην Ελλάδα εταιρείες που 

θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την έρευνά του στον τομέα της τεχνολογίας. 

Βρήκε όμως τις πόρτες κλειστές, αφού άλλες εταιρείες τον έδιωξαν, ενώ κάποιες 

άλλες δεν του απάντησαν καθόλου. Τότε, προσέγγισε χρηματοδότες από το 

εξωτερικό. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στο εξωτερικό πιστεύουν και επενδύουν στην 

καινοτομία. Μελετούν πολύ καλά το χώρο στον οποίο πρόκειται να επενδύσουν. Έτσι 

λοιπόν, εταιρείες όπως η Advent Venture Partners, η Quantum Technology Partners, 

η Amadeus Capital Partners και άλλες έκαναν αυτό που δεν έκαναν οι Έλληνες 

Τραπεζίτες: έδωσαν τα απαραίτητα χρήματα στον συγκεκριμένο επιχειρηματία και 

στους συνεργάτες του αποκτώντας συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

τους. Ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του όχι μόνο πέτυχαν τον στόχο τους αλλά 

βραβεύτηκαν κιόλας για το εγχείρημά τους. Η αξία της επιχείρησής τους εκτιμάται 

ότι έχει δεκαπλασιαστεί, ενώ η εισαγωγή της επιχείρησης στο χρηματιστήριο έχει σαν 

αποτέλεσμα να λάβει συγκεκριμένη αποτίμηση και οι εταιρείες venture capital που 

επένδυσαν να λάβουν τα κέρδη τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι χάθηκε για την χώρα 

μας μια ευκαιρία να διαδοθεί η τεχνολογία που ήδη έχει υιοθετηθεί από γιγαντιαίες 

βιομηχανίες στο εξωτερικό ενώ παράλληλα, χάθηκε η ευκαιρία να προβληθούν οι 

ελληνικές εταιρείες venture capital, αφού αν αναλάμβαναν να χρηματοδοτήσουν τον 

συγκεκριμένο επιχειρηματία και τους συνεργάτες του θα γίνονταν γνωστές διεθνώς. 

(ΠΗΓΗΈΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05-06-2005).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σε αυτό το σημείο, φτάνουμε στην ολοκλήρωση της παρούσας ανάλυσης του 

καινοτομικού κεφαλαίου. Αφού παρατηρήσαμε την πορεία του στο εξωτερικό και 

στην Ελλάδα διαπιστώνουμε ότι στις Η.Π.Α και στην υπόλοιπη Ευρώπη ο θεσμός του 

επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος. Δεν υπάρχει προκατάληψη 

και οι επιχειρήσεις δεν φοβούνται να ρισκάρουν. Το ενδεχόμενο της αποτυχίας το 

λαμβάνουν υπόψη τους αλλά δεν επιτρέπουν να τους εμποδίσει να αναλάβουν το 

ρίσκο της συμμετοχής στην πιθανή επιτυχία, όπου τα κέρδη θα είναι μεγάλα.

Αντίθετα στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν οι βάσεις για την ανάπτυξη του θεσμού του 

καινοτομικού κεφαλαίου, παρατηρούμε ότι λίγες εταιρείες αναλαμβάνουν το ρίσκο 

της χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Το φαινόμενο αυτό δικαιολογείται βέβαια, αν 

λάβουμε υπόψη μας, ότι το venture capital είναι μία μορφή χρηματοδότησης που έχει 

αναπτυχθεί, στο βαθμό που υπάρχει σήμερα, τα τελευταία χρόνια.. Επίσης, όπως 

αναφέραμε παραπάνω, το venture capital επενδύει σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας 

υστερεί σε σχέση με τις Η.ΓΙ.Α και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ένας άλλος λόγος είναι 

ότι οι εταιρείες venture capital εδράζονται στα αστικά κέντρα, γεγονός που 

δυσκολεύει τις επιχειρήσεις που εδράζονται στην περιφέρεια να τις προσεγγί®υν. 

Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες venture capital, σπάνια αναλαμβάνουν να 

χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια εξέλιξης. Στο 

διάγραμμα που ακολουθεί μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα είναι μία από 

τις χώρες που διαθέτει πολύ μικρό ποσοστό από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της 

στην Συμμετοχική Επένδυση.
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Διάγραμμα 7: Συμμετοχική Επένδυση (equity investment) 
(% ΑΕΠ-2005)

Πηγή: EVCA 2006 “European Equity Investment” (Ευρωπαϊκή Συμμετοχική Επένδυση)

Αναλύσαμε διεξοδικά την κυριότερη έννοια και την ιστορική του αναδρομή του 

venture capital, παρουσιάσαμε διαγραμματικά την μετέπειτα εξέλιξη του και 

αφυπνίσαμε την διαχρονική του αξία μέσα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και 

την πορεία των εταιρειών που το λαμβάνουν σαν αντικείμενο χρήσης, μπορούμε 

τώρα να δεχθούμε ανεπιφύλακτα το πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης που φέρει 

αναφορικά με την προώθηση των τεχνολογικών και όχι μόνο εξελίξεων σε 

οποιαδήποτε χώρα.

Το καινοτομικό κεφάλαιο λοιπόν, πρόκειται αδιαμφισβήτητα για ένα 

εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποηθεί στα πλαίσια του 

προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης κάθε χώρας σε συνδυασμό με τους εκάστοτε 

ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους, προσαρμοζόμενο στις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους 

προς όφελος κυρίως των καινοτομικών πρωτοβουλιών που αυτό θέλει να προωθήσει.

73



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

M ason, C. Μ. and Harrison, R. Τ. (1994): “The role o f  informal and formal 

sources o f  venture capital in the financing o f  technology-based SM Es in the 

U K ” , in O akey, R. P. (ed): N e w  te c h n o lo g y -b a s e d  f i r m s  in  th e  1 9 9 0 s , pp.104- 

124.

OECD, (1996), V e n tu r e  C a p ita l  a n d  In n o v a t io n

"Managing the Internal Comporate Process": Some recommendations for Practice By 

K. A. BURGELMAN

Ελληνική Βιβλιογραφία

Μακρής, Η., (2005), Χ ρ η μ α το δ ό τη σ η  Σ χεδ ίω ν  Α ν ά π τυ ξ η ς  Κ α ινο το μ ία ς  Μ ικ ρ ώ ν  και 

Μ εσ α ίω ν  Ε π ιχ ε ιρ ή σ εω ν  από το ν  Ε λλην ικό  Τ ρα πεζικό  Κ λάδο, Διδακτορική Διατριβή, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Μακρής, Η., (2006), Σ υγκέντρω ση  Ε π ιχ ε ιρ η μ α τικ ή ς  Χρηματοδότησης, Έντυπο 

συμπληρωματικό υλικό για το μάθημα «Διαχείριση Θησαυροφυλακίου», ΤΕΙ 

Καλαμάτας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ: Καινοτομικό ή

Επιχειρηματικό Κεφάλαιο (Venture Capital)

Επιμέλεια : Ιωάννης Ν. Αποστολόπουλος (Στέλεχος Ε.Τ.Β.Α.)

Εκδόσεις : Α. Σταμούλης 

ΑΘΗΝΑ 19

ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δρ. Π. Α. ΚΙΟΧΟΣ -  Δρ. Γ. Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

Έκδοση: 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

74



Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

w w w .evca.com

www.themiokoitida.gr

www.alphatrust.gr

http://www.evca.com
http://www.themiokoitida.gr
http://www.alphatrust.gr

