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Στοατηνικ<χ Σγεδιασυόχ: Εταιρειών Venture Capital

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η είσοδος της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και η 
κατάργηση των γεωγραφικών επιχειρηματικών συνόρων δημιουργούν την 
πρόκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να επιδιώξουν άμεσα την ορθολογική 
επέκταση τους σε μέγεθος και δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδας. Η 
εξωστρέφεια που επιβάλλεται από τις συνθήκες στις ελληνικές επιχειρήσεις 
δημιουργεί την ανάγκη για την ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών 
«εργαλείων» τα οποία από τη μία να υποβοηθούν την ανάπτυξη των 
Ελληνικών επιχειρήσεων και από την άλλη να εξασφαλίζουν σημαντικές 
μεσομακροπρόθεσμες αποδόσεις στους επενδυτές. Μία τέτοια μορφή 
χρηματοδότησης είναι και η παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture 
Capital) σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις για την υλοποίηση «φιλόδοξων» 
επενδυτικών σχεδίων.

To Venture Capital, αν και ήταν άγνωστο στη χώρα μας μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, είχε γνωρίσει τεράστια διάδοση στο εξωτερικό και κυρίως 
στις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και αποτελεί μία βασική πηγή 
χρηματοδότησης για τις νέες επιχειρήσεις. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων 
οικονομικοπολιτικών εξελίξεων, εκτιμάται ότι σύντομα το Venture Capital θα 
γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη και στην Ελλάδα.

Με τα νέα δεδομένα γεωγραφικής δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων, 
όπως διαμορφώνονται από την ένταξη στην ΟΝΕ και το ενδιαφέρον για τις 
οικονομίες των βαλκανικών χωρών, το μέγεθος της επιχείρησης θα είναι 
πλέον ένας σημαντικός παράγοντας που θα καθορίζει την ανάπτυξη της και 
τη δυνατότητα απόκτησης μεριδίων στις νέες αγορές. Το μέγεθος της 
ελληνικής επιχείρησης είναι μικρό συγκρινόμενο με τα διεθνή δεδομένα, ενώ η 
εσωστρέφεια προς τη μικρή εγχώρια αγορά δεν εξασφαλίζει πλέον 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για την ελληνική επιχείρηση. Τα κεφάλαια που 
απαιτούνται για επενδύσεις σε σύγχρονη τεχνολογία, εκπαίδευση 
προσωπικού και νέες μεθόδους παραγωγής δεν μπορούν να αντληθούν πια 
από το στενό οικογενειακό κύκλο των φορέων της επιχείρησης. Για τις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο
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αποτελεί στρατηγικό στόχο που εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Στο 
χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δεν πληρούν ακόμη τις 
προϋποθέσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, μία από τις πλέον πρόσφορες 
χρηματοδοτικές είναι η παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου από εταιρείες 
Venture Capital.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η έλλειψη κεφαλαίων μίας επιχείρησης δεν μπορεί να 
καλύπτεται πέραν ενός σημείου με δανειακά κεφάλαια. Η ενίσχυση των ιδίων 
κεφαλαίων γίνεται απαραίτητη προκειμένου η αναπτυσσόμενη επιχείρηση να 
διατηρεί ορθή κεφαλαιακή διάρθρωση. Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου
4.000 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 800 εκατ. δρχ., οι οποίες 
εμφανίζουν ανοδική εξέλιξη πωλήσεων και ικανοποιητική κερδοφορία, αλλά 
ωστόσο αντιμετωπίζουν έλλειψη ιδίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαφαίνονται σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις 
εταιρείες Venture Capital που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να 
δραστηριοποιηθούν στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, βέβαια τόσο τα 
εγγενή διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όσο και η 
δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων στις υψηλού κινδύνου 
αναπτυσσόμενες αγορές της Βαλκανικής είναι δυνατό να αποτελέσουν 
απειλές για τις ελληνικές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου. Έτσι, 
ο ορθός και λεπτομερής στρατηγικός σχεδιασμός αποκτά ιδιάζουσα σημασία 
για την εξασφάλιση επιτυχημένης πορείας για μία εταιρεία Venture Capital.
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΕΚΥΚ)

2.1 Ορισμός

Το ΕΚΥΚ είναι μετοχική επένδυση σε επιχειρήσεις με προοπτική μεγέθυνσης 
μεγαλύτερη από το μέσο όρο και συνοδευόμενη από δραστηριότητες εκ 
μέρους των επενδυτών, που αυξάνουν την αξία της επιχείρησης, με πρώτιστο 
στόχο τα κεφαλαιακά κέρδη.

Με άλλα λόγια ο επενδυτής (άτομο ή επιχείρηση ή οργανισμός) αναλαμβάνει 
ένα υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο, συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο 
μίας επιχείρησης. Ταυτόχρονα όμως αναλαμβάνει να της δώσει τεχνική 
βοήθεια, να την υποστηρίξει οργανωτικά και διοικητικά με την ελπίδα να 
επιτύχει σε ένα χρονικό διάστημα 3 μέχρι 10 χρόνων (ανάλογα με την 
περίπτωση) αύξηση της αξίας της, πράγμα που θα αποτελεί και την απόδοση 
της επένδυσής του. Δεν αποβλέπει δηλαδή σε έσοδα από μερίσματα αλλά σε 
κεφαλαιακά κέρδη1.

Ένας πιο στενός ορισμός αναφέρεται στο ΕΚΥΚ ως "μακροπρόθεσμη 
μετοχική επένδυση σε μικρομεσαία επιχείρηση μεγάλου δυναμισμού που 
κατευθύνεται κατά κανόνα στην υψηλή τεχνολογία και συνοδεύεται από 
σημαντική υποστήριξη από την πλευρά του επενδυτή".

Ενας άλλος ορισμός, πιο ευρύς, αναφέρεται στο ΕΚΥΚ ως "Επένδυση σε 
κεφαλαιακά ή οιονεί κεφαλαιακά στοιχεία επιχείρησης, με σοβαρές 
προοπτικές μεγέθυνσης και κινδύνους σε μάλλον μακροπρόθεσμη βάση".

Ο θεσμός λοιπόν του ΕΚΥΚ δεν είναι απλώς ένας χρηματοδοτικός 

μηχανισμός. Είναι ένα σύνολο που περιλαμβάνει τεχνολογία, επιχειρηματικό 
ταλέντο και πηγές κεφαλαίου και αποφέρει θετικά αποτελέσματα μέσα από 
συστηματική έρευνα και μέθοδο.

-4-



Στοστηνικέκ: Σγεδιασυέχ: Εταιρειών Venture Capital

Από τους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω τείνει να γίνει κοινά παραδεκτός
ο πρώτος με τις ακόλουθες επισημάνσεις :

=> Συνήθως υπάρχει κάποιας μορφής συμμετοχή στη διοίκηση της 
χρηματοδοτούμενης επιχείρησης με σκοπό την υποστήριξή της στην 
αντιμετώπιση των κινδύνων και των δυσχερειών που προκύπτουν.

=> Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τομέα της οικονομικής 
δραστηριότητας στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση.

=> Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις μπορούν να είναι οποιουδήποτε 
μεγέθους και σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, αρχίζοντας από τη 
μελέτη σκοπιμότητας.

=> Δεν υπάρχουν όρια χρηματοδότησης, ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα 

κάτω. Αρκεί ο επενδυτής να προβλέπει δυνατότητες υψηλής απόδοσης σε 
μάλλον μακροχρόνια βάση.

=> Στον όρο ΕΚΥΚ συμπεριλαμβάνονται πολλές μορφές χρηματοδότησης 
(μετοχές κοινές ή προνομιούχες, μετατρέψιμα ομόλογα κτλ.).

2.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Οι παλαιότερες πληροφορίες που σώζονται για χρηματοδότηση που θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ΕΚΥΚ (Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Υψηλού 
Κινδύνου) προέρχονται από τον Αριστοτέλη (Πολιτικά, Βιβλίο Α', Κεφάλαιο 11. 
1259α, 6-26). Στο έργο αυτό ο Αριστοτέλης αναφέρει την περίπτωση του 
Θαλή του Μιλήσιου ο οποίος μίσθωσε με χαμηλό ενοίκιο για ένα χρόνο όλα τα 
ελαιοτριβεία της Μιλήτου και της Χίου και το φθινόπωρο που μαζεύτηκε 1

1 Μ.Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ : Επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Δελτίο Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, 
τεύχος 3, Γ τριμηνία 1991 (σελ. 141)
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πλούσια σοδιά ελιών και η ζήτηση για ελαιοτριβεία ήταν εξαιρετικά αυξημένη 
τα επινοικίασε, παραχωρώντας τα έναντι μεγάλης αμοιβής.

Στο σύγχρονο κόσμο του ΕΚΥΚ είναι γνωστό από το 10ο αιώνα, όταν μερικοί 
εύποροι ιδιώτες ήταν διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν ένα τμήμα της 
περιουσίας τους με την προοπτική μεγάλων οικονομικών ωφελημάτων αλλά 

και με σοβαρή πιθανότητα αποτυχίας σε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η πρώτη πραγματικά μεγάλη όμως και ξαφνική άνθιση του θεσμού έγινε στη 
δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ. Η "άνοιξη" στη SILICON VALLEY και η πολύ 
υψηλή έως εντυπωσιακή απόδοση των επενδύσεων με υψηλό κίνδυνο στη 
μικροηλεκτρονική και γενικά στους κλάδους τεχνολογικής αιχμής STATE OF 
THE INVESTMENTS), μαζί με τα προγράμματα του αμερικανικού κράτους 
(κυρίως του SMALL BUSINESS INVESTMENT COMPANIES - SBIC, 
Πρόγραμμα Εταιρειών Επενδύσεων σε Μικρές Επιχειρήσεις) έδωσαν μία 
τεράστια ώθηση στο ΕΚΥΚ.

Την περίοδο αυτή ο θεσμός αναπτύσσεται με ταχύτατο ρυθμό, καθίσταται 
σιγά - σιγά πιο διαδεδομένο και συστηματοποιημένο εργαλείο και χάνει την 
παλαιότερη ερασιτεχνική του μορφή.

Στην περίοδο 1970 - 78 οι δραστηριότητες των ΕΚΥΚ παρουσιάζουν μεγάλη 

κάμψη, κυρίως λόγω αλλαγής του φορολογικού συστήματος στις ΗΠΑ, αλλά 
και λόγω της γενικότερης ύφεσης στην οικονομική δραστηριότητα (πτώση του 
δείκτη DOW JONES κτλ ).

Μετά το 1978 παρουσιάζεται ανοδική πορεία. Η αγορά του ΕΚΥΚ έχει πλέον 
βαθύνει, η εξειδίκευση των εταιρειών ΕΚΥΚ είναι σημαντική και ο θεσμός 
θεωρείται πια ως ένα καθιερωμένο και δοκιμασμένο χρηματοδοτικό μέσο.

Στην Ευρώπη πρωτοπόρος είναι η Αγγλία. Η μεγάλη και σε βάθος ανάπτυξη 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, η αγγλοσαξωνική παράδοση στα εγχειρήματα 
υψηλού κινδύνου και το Σχέδιο Επέκτασης Επιχειρήσεων (BUSINESS 
EXPANSION SCHEME - BES) υποβοήθησαν σημαντικά τη δημιουργία της
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σύγχρονης αγοράς του ΕΚΥΚ στην Αγγλία. Σημαντικότατη επίδραση στη 
δημιουργία παράδοσης σε μετοχικές επενδύσεις υψηλού κινδύνου άσκησαν 
και οι δραστηριότητες της εταιρείας επενδύσεων "3Γ (INVESTORS IN 
INDUSTRY), η οποία έχοντας επενδύσει υπό τη μορφή ΕΚΥΚ σε 5.000 
εταιρείες ποσό αρκετών δισεκ. λιρών έδωσε νέα ώθηση στο θεσμό.

Από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες διακρίνονται η Γαλλία (είναι η τρίτη 
στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και το Η.Β.), η Ιταλία και η τέως Δυτική Γερμανία, 
ενώ η Ολλανδία αν και είναι από τις πιο παλιές που εφαρμόζουν το θεσμό δεν 
ανέπτυξε τόσο δυναμική αγορά.

Το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο έχουν σχετικά σημαντικές αγορές αν ληφθεί 
υπόψη το μέγεθος της οικονομίας τους.

Στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στις άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, το 
ΕΚΥΚ βρίσκεται στο στάδιο της "εκκίνησης".

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του θεσμού έπαιξε η δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EUROPEAN VENTURE 
CAPITAL ASSOCIATION - EVCA), η οποία ιδρύθηκε το έτος 1983 στις 
Βρυξέλλες με την ενεργητική υποστήριξη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

2.3 Επιχειρήσεις ΕΚΥΚ

2.3.1 Ο PoAoc των Επιχειρήσεων ΕΚΥΚ

Οι εύκολες επενδύσεις με τα εντυπωσιακά κέρδη (τύπου SILICON VALLEY) 

φαίνεται ότι σήμερα αποτελούν παρελθόν και η επιτυχία με χαμηλού κόστους 
συμφωνίες έπαψε να υφίσταται. Η μεγάλη προσφορά κεφαλαίων που 
πυροδότησε η εντυπωσιακή απόδοση της δεκαετίας του 1970 δεν έφερε 
αντίστοιχη αύξηση της έντονα ποιοτικής ζήτησης για κεφάλαια. Οι συμφωνίες 
που προτείνονταν άρχισαν να μην είναι ποιοτικά ικανοποιητικές καθώς η
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αγορά άρχισε να ωριμάζει. (Είναι ενδεικτικό, ότι σήμερα σε 100 προτάσεις, 
μόνο μία ή δύο από αυτές θα χρηματοδοτηθούν τελικά μετά από μία 
διαδικασία διαδοχικών επιπέδων ελέγχου και απόρριψης). Το ΕΚΥΚ έπαψε 
να είναι ο χώρος με τα πολλά και εύκολα κέρδη και έγινε ένα χώρος όπου η 
υψηλή απόδοση σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα έρχεται ως αμοιβή και ως 
επιστέγασμα των ικανοτήτων και της συνεργασίας των χρηματοδοτών και των 
χρηματοδοτούμενων, σε επενδύσεις μεγάλου δυναμισμού. Ο 
επαγγελματισμός τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την 
πλευρά της ζήτησης είναι σήμερα γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 
προσαρμοστικότητα που δείχνει ο θεσμός στις πολύπλοκες και 
διεθνοποιημένες οικονομικές δομές και από τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις 
ανάγκες που συνεχώς δημιουργούνται.

Ο ρόλος του επενδυτή ΕΚΥΚ είναι πολυσύνθετος. Οφείλει να αξιολογήσει 
πολλούς παράγοντες προτού επιλέξει μία επένδυση. Οι δύο βασικότεροι είναι

■ Ο επιχειρηματίας στον οποίο θα επενδύσει (εξετάζονται : η ικανότητά του, 
το προσωπικό ενδιαφέρον, η αποφασιστικότητά του κτλ.) και

■ Το επιχειρηματικό πρόγραμμα (BUSINESS PLAN)

Το τελευταίο αποτελεί και το μοναδικό έγγραφο κείμενο που θα διαβάσει ο 
επενδυτής.

Πέρα όμως από αυτό, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση του 
επιχειρηματία. Αυτός ή η επιχειρηματική του ομάδα είναι που οδηγεί την 
επιχείρηση στην επιτυχία. Ετσι, ο επενδυτής οφείλει:
■ Να αξιολογήσει την ιδέα από τεχνικοοικονομική άποψη.
■ Να βοηθήσει τον επιχειρηματία να σχεδιάσει σωστά το πρόγραμμα 

δράσης.
■ Να εκτιμήσει τον κίνδυνο του να αποδεχτεί ή να απορρίψει το 

πρόγραμμα που του προτάθηκε.
■ Να στελεχώσει την επιχείρηση με το κατάλληλο προσωπικό.
■ Να αποκτήσει τα αναγκαία βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για τη δημιουργία 

και την εξέλιξη της επιχείρησης.
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Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των διαπραγματεύσεων, καθορίζεται η 
στρατηγική του επενδυτή απέναντι στην επιχείρηση :
> Υπάρχει η στρατηγική της λεγάμενης "ενεργητικής συμμετοχής" (HANDS 

ON MANAGEMENT), όπου ο επενδυτής συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση 
της επιχείρησης και συμβάλλει στην ανάπτυξή της (παρέχει συμβουλές σε 
ζητήματα χρηματοοικονομικά, προσλήψεων, οργάνωσης μάρκετινγκ, 
προώθησης προϊόντος, επέκτασης σε διεθνή κλίμακα κτλ.).

> Μία άλλη στρατηγική γνωστή με το όνομα HANDS OFF MANAGEMENT, 
είναι αυτή κατά την οποία η εταιρεία ΕΚΥΚ δεν έχει ανάμειξη στη 

διαχείριση της εταιρείας (πιθανώς ούτε και συμμετοχή στο Δ.Σ.). Οι 
περιπτώσεις όμως αυτές είναι σπάνιες.

> Τέλος μία άλλη κατηγορία εταιρειών ΕΚΥΚ ακολουθούν μία στρατηγική 
ενδιάμεση των δύο παραπάνω. Με βάση τη στρατηγική αυτή ο επενδυτής 

συμμετέχει στο Δ.Σ. της επιχείρησης και παρακολουθεί από κοντά την 
πορεία της, χωρίς να λαμβάνει μέρος στην επίλυση διαφόρων 
προβλημάτων.

2.3.2 Που απευθύνεται το ΕΚΥΚ

Το Επιχειρηματικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου (ΕΚΥΚ) απευθύνεται κυρίως 
προς τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρά το ότι από τους ορισμούς 
που δόθηκαν δεν προκύπτει ένας τέτοιος περιορισμός. Ο λόγος είναι ότι οι 
επιχειρήσεις που απαιτούν κεφάλαια για κάποιο νέο εγχείρημα είναι συνήθως 
από ανύπαρκτες και μικρές έως και μεσαίες που αδυνατούν να βρουν τα 
κεφάλαια αυτά με συμβατικούς τρόπους, ενώ παράλληλα διαθέτουν ιδέες και 
προτάσεις για εντυπωσιακές επιτυχίες.

Το ΕΚΥΚ δεν περιορίζεται συνήθως μόνο στη χρηματοδότηση της ΜΜΕ. Της 
παρέχει επίσης, όπως θα αναφερθεί και πιο κάτω, συμβουλές σε ζητήματα 
χρηματοοικονομικά, προσλήψεων, μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντος, 
επέκτασης σε διεθνή κλίμακα, οργάνωσης κτλ. Σκοπός του ΕΚΥΚ είναι η 

χρηματοδότηση των εταιρειών που πρόκειται να αναδειχτούν μεταξύ των 
πρώτων. Χρηματοδοτεί πάντως και μεγάλες εταιρείες φτάνει να υπάρχει
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κεφαλαιακή συμμετοχή, να αναμένονται θεαματικές εξελίξεις και να ενυπάρχει 
το στοιχείο του υψηλού κινδύνου.

2.3.3 Στόχοι των επιχειρήσεων ΕΚΥΚ

Στόχος των επενδυτών ΕΚΥΚ (με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της 
επιχείρησης στην οποία γίνεται η επένδυση) είναι να επενδύσουν σε 
επιχειρήσεις που έχουν σημαντικότατες προοπτικές μεγέθυνσης, πολύ 
μεγαλύτερες από τις μέσες και αρκετά μεγάλες, ώστε να δικαιολογείται ο 
κίνδυνος που αναλαμβάνουν. Ο ρυθμός μεγέθυνσης που αναμένεται είναι 
συνήθως άνω του 45%, ενώ στις μικρές τεχνολογικές επιχειρήσεις είναι της 
τάξης του 60-80%.

Η αναμενόμενη απόδοση της επενδύσεως είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή που προσφέρει η αγορά χρήματος. Στόχος επίσης των επενδυτών του 
ΕΚΥΚ είναι ή έξοδος από την επένδυση την κατάλληλη στιγμή με πώληση των 
μετοχών της εταιρείας στην οποία συμμετείχαν. Τα έσοδα που προσδοκόνται 
από μερίσματα δεν θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Η έξοδος από την επένδυση γίνεται είτε με πώληση σε κάποια μεγάλη 
επιχείρηση είτε, πιο συχνά, με τη δημόσια προσφορά (INITIAL PUBLIC 
OFFERING) και σε λίγες μόνο περιπτώσεις η επιχείρηση εξαγοράζεται εξ' 
ολοκλήρου από τον επιχειρηματία που τη δημιούργησε.

Το ΕΚΥΚ στοχεύει στο να καλύψει κυρίως τις δύσκολες μεταβατικές αλλά 
αναπτυξιακές φάσεις μίας επιχείρησης, όπου η υψηλή απόδοση συνδυάζεται 
με σοβαρούς κινδύνους. Μόλις η μεταβατική αυτή περίοδος πλησιάζει προς 
το τέλος της και ο υψηλός ρυθμός απόδοσης αρχίσει να υποχωρεί (χωρίς να 
παύει να είναι σημαντικά θετικός), η επένδυση ρευστοποιείται. Η 
ρευστοποίηση γίνεται π.χ. πολύ πριν από την ωρίμανση του παραγόμενου 
προϊόντος και ενώ ο ρυθμός κερδοφορίας δεν έχει καν φτάσει στο μέγιστο 
σημείο του. Οι επενδυτές ΕΚΥΚ στοχεύουν ακόμα στην ανάπτυξη νέων 

τεχνικών, τη δημιουργία νέων προϊόντων, τη ριζική αναδιάρθρωση της 
λειτουργίας μονάδων που ήδη υπάρχουν ή την εκμετάλλευση δυνητικά
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δυναμικών αγορών. Στόχος τους είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που θα 
υποστηρίξουν να έχουν για κάποιο χρονικό διάστημα μονοπωλιακή παρουσία 
στην αγορά, μια και συνήθως συνδέονται με κάποιου είδους καινοτομία, ώστε 
να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση που θα δημιουργηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο.

Στοχεύουν επίσης σε ένα διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιο με σκοπό όχι μόνο 
να μειώσουν τον κίνδυνο μέσω της διασποράς του, αλλά και να αποκτήσουν 
τη δυνατότητα να εκτιμήσουν την καινοτομία, ακόμα και για την εγχώρια 
αγορά, αφού θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα στοιχεία του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού και της διεθνούς ζήτησης.

2.3.4 Τα κοιτήοια emAovnc των επενδυτικών έονων

Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα επιλεκτικές. Από τα 
πολυάριθμα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια, οι εταιρείες αυτές εξετάζουν 
περίπου το 10%, ενώ επιλέγουν για χρηματοδότηση μόλις το 2-3%. Για την 
αποφυγή ακατάλληλων χρηματοδοτήσεων οι επιχειρηματικοί κεφαλαιούχοι 
εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους επιλογής. Οι βασικοί παράγοντες όμως σε 
όλες αυτές τις μεθόδους είναι δύο, η επιχειρηματική ομάδα η οποία θα 
διοικήσει τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση και το επιχειρηματικό πρόγραμμα.

Η ικανότητα της επιχειρηματικής ομάδας να διοικήσει μία επιχείρηση 
θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για αν επιτύχει μία 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 μία 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 αναζητούν 

χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η ανεκμετάλλευτη 
αγορά θα πρέπει να είναι αρχικά αρκετά μικρού μεγέθους, ώστε να μην
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ενδιαφέρει τους πιθανούς ανταγωνιστές της επιχείρησης και να της επιτρέψει 
να επιβιώσει στις αρχικές φάσεις εξέλιξής της. Επιπλέον η αγορά θα πρέπει 
να περιέχει δυνατότητες (είτε αφανείς, είτε που θα παρουσιασθούν στο άμεσο 
μέλλον) μεγάλης και γρήγορης μεγέθυνσης, έτσι ώστε η επιχείρηση να 
αναπτυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο είναι απαραίτητο 
διότι μόνο τότε η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορεί να αποσύρει τα 
κεφάλαιά της πουλώντας τις μετοχές της επιχείρησης που έχει 
χρηματοδοτήσει στο χρηματιστήριο (εφόσον φυσικά έχουν εισαχθεί οι μετοχές 
της στο χρηματιστήριο) ή σε κάποια άλλη εταιρεία.

Το επιχειρηματικό πρόγραμμα είναι ένα εμπιστευτικό έγγραφο το οποίο 
περιγράφει το προτεινόμενο προϊόν, την πιθανή του αγορά, καθώς επίσης την 
τεχνολογία και τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. κεφάλαια, 
προσωπικό, κτίρια, μηχανήματα κ.ο.κ.). Το κείμενο θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο και όχι υπερβολικά αισιόδοξο ή 
απαισιόδοξο. Το επιχειρηματικό πρόγραμμα δεν είναι μία ιδέα αποτυπωμένη 
προς πώληση, αλλά απεικονίζει λογικές προσδοκίες τις οποίες η 
επιχειρηματική ομάδα και η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου θεωρούν ότι 
είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Αν και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
πρότυπο, ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
παρακάτω σημεία :
1. Μία περίληψη (3-4 σελίδες)2.
2. Περιγραφή της επιχείρησης και του κλάδου.
3. Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
4. Ερευνα και ανάλυση της αγοράς.
5. Εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς και προβλεπόμενες πωλήσεις.
6. Πρόγραμμα σχεδιασμού, παραγωγής και ανάπτυξης των νέων προϊόντων 

ή υπηρεσιών.
7. Πρόγραμμα οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης.
8. Πιθανοί κίνδυνοι και προβλήματα.
9. Χρηματοοικονομικό πρόγραμμα.
10. Συνολικό χρονοδιάγραμμα.

2 Βλέπε HASLETT and SMOLLEN (1986)

- 12-



Στρατηγικός Σγεδιασυός Εταιρειών Venture Capital

11. Συμπεράσματα.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου 
χρησιμοποιούν διάφορα κριτήρια στην αξιολόγηση των δυνητικών 
επενδύσεων. Εχει υποστηριχθεί ότι πολλές εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου χρησιμοποιούν τρία βασικά κριτήρια : την ιδέα, τη διοίκηση και την 
απόδοση3. Αλλοι ερευνητές προτείνουν για την επιλογή επενδύσεων μία απλή 
μέθοδο καθαρισμού της αξίας μίας επιχείρησης4. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
αυτή οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου κάνουν κατ' αρχήν μία πρόβλεψη 
σχετικά με την επιτυχή πραγματοποίηση των μακροχρόνιων στόχων της υπό 
χρηματοδότηση επιχείρησης. Στη συνέχεια ο επιχειρηματικός κεφαλαιούχος 
εκτιμά την πιθανή τελική αξία που θα έχει η επιχείρηση μετά την πάροδο ενός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. 5 χρόνια). Η τελική αυτή αξία 
προεξοφλείται στο παρόν με τη χρησιμοποίηση ενός προεξοφλητικού 
επιτοκίου το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 40-60% ανάλογα με το στάδιο 
χρηματοδότησης. Για χρηματοδότηση επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε 
αρχικά στάδια ανάπτυξης εφαρμόζεται υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο, 
ενώ για επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε πιο ανεπτυγμένες φάσεις 
εξέλιξης εφαρμόζεται χαμηλότερο επιτόκιο. Αυτό οφείλεται φυσικά στο ότι οι 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε αρχικά στάδια ανάπτυξης 
είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι οι επενδύσεις σε εκείνες τις 
επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε πιο ανεπτυγμένες φάσεις εξέλιξης. Για 
να γίνει αποδεκτή η εξεταζόμενη επένδυση, η συνολική παρούσα αξία της 
επιχείρησης θα πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον το ποσόν της 
απαιτούμενης επένδυσης. Εφόσον γίνει αποδεκτή η επένδυση ο 
επιχειρηματικός κεφαλαιούχος υπολογίζει το ποσοστό συμμετοχής που θα 
έχει στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό χρηματοδότηση επιχείρησης με τη 
διαίρεση της απαιτούμενης επένδυσης δια της συνολικής παρούσας αξίας.

3 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε FRIED and HISRICH (1994)
4 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε SALMAN (1990)
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2.3.5 Η αποδέσυευση των εταιρειών επινειοηυατικού κεωαλαίου από tic 

επενδύσει roue

Ένας σημαντικός παράγοντας στις επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου 
είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αρχικής επένδυσης και της 
αποδέσμευσης του κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά το χρονικό αυτό 
διάστημα η επένδυση δεν είναι ρευστοποιήσιμη. Στις ΗΠΑ η μέση διάρκεια 
των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι 4,9 χρόνια.

Για να αποκομίσει κεφαλαιακά κέρδη η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αποδέσμευσης των κεφαλαίων της από 
την επένδυση. Η αποδέσμευση αυτή μπορεί να γίνει συνήθως με έναν από 
τους παρακάτω τρεις τρόπους.

(α) Πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου

Όταν η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση έχει αναπτυχθεί σε σημείο που να 
χρειάζεται σημαντικά νέα κεφάλαια, είναι πιθανό να αποφασισθεί η πώληση 
των μετοχών της στο κοινό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πώληση νέων 
μετοχών στην πρωτογενή αγορά (primary market), είτε με πώληση 
υπαρχουσών μετοχών στη δευτερογενή αγορά (secondary market) εφόσον 
φυσικά έχουν ήδη εισαχθεί οι μετοχές της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Αξίζει 
πάντως να σημειωθεί ότι τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις οι οποίες 
χρηματοδοτούνται από τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου εισάγουν τις 
μετοχές τους στην παράλληλη αγορά (over-the-counter market), όπου οι 
προϋποθέσεις εισαγωγής είναι λιγότερο αυστηρές. Η πώληση μετοχών στην 
πρωτογενή αγορά θεωρείται ότι είναι η πιο συνηθισμένη μορφή 
αποδέσμευσης της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου από την επένδυσή 
της.

(β) Εξαγορά από μία μεγάλη εταιρεία

Η δεύτερη σε συχνότητα μορφή αποδέσμευσης της εταιρείας επιχειρηματικού 
κεφαλαίου από την επένδυσή της είναι η εξαγορά του μεριδίου της ή 
ολόκληρης της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης από μία μεγάλη εταιρεία την 
οποία έχουν προσελκύσει τα αποτελέσματα ή οι προοπτικές της επιχείρησης.
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(γ) Χρηματοδότηση από μία παραδοσιακή πηγή
Στο στάδιο αυτό ανάπτυξης της επιχείρησης είναι πιθανό μία παραδοσιακή 
ττηγή χρηματοδότησης (π.χ. μία τράπεζα) να είναι διατεθειμένη να 
αντικαταστήσει τον επιχειρηματικό κεφαλαιούχο εξαγοράζοντας τη συμμετοχή 
του στην επιχείρηση.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί μία εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου να αποδεσμευθεί από μία επένδυση. Στους 
μηχανισμούς αυτούς αποδέσμευσης υπάγονται η εξαγορά του μεριδίου του 

επιχειρηματικού κεφαλαιούχου από την ίδια τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση, 
η αναδιοργάνωση της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και η ρευστοποίηση 
της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης.

Στο σημείο αυτό πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μία πρόσφατη 
εμπειρική διερεύνηση, 433 επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν 
αντιμετωπίζουν την έκδοση μετοχών στην πρωτογενή αγορά σαν μία άμεση 
στρατηγική έξοδο. Η έρευνα αυτή βρήκε ότι πριν από την έκδοση μετοχών οι 
επιχειρηματικοί κεφαλαιούχοι κατείχαν κατά μέσο όρο το 34,3% των 
επιχειρήσεων τις οποίες είχαν χρηματοδοτήσει, αμέσως μετά την έκδοση 
μετοχών το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 24,6% ενώ ένα χρόνο μετά την 
έκδοση μετοχών το ποσοστό διατηρούνταν ακόμη στο 17,8%.

2.4 Οργάνωση και εσωτερική δομή εταιρειών ΕΚΥΚ

Ο αριθμός των ατόμων που διοικούν μία εταιρεία παροχής ΕΚΥΚ κυμαίνεται 
από την ακραία περίπτωση του ενός ατόμου έως το μέγιστο αριθμό των είκοσι 
(ονομάζονται Γενικοί Μέτοχοι, GENERAL PARTNERS). Οι γνώσεις των 
Γενικών Μετόχων πρέπει να είναι τεχνικές (να καταλαβαίνουν τι ακριβώς 
χρηματοδοτούν, πού έγκειται η καινοτομία, άρα και ποια η πιθανή απόδοσή 
της), διοικητικές (ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν και να στηρίξουν 
σωστά μία επιχείρηση από οργανωτική πλευρά), σχετικές με την αγορά (για

-15-



iToamviKoc Σγεδκκηκχ: Εταιρειών Venture Capital

να αντιληφθούν τον ενδεχόμενο δυναμισμό της, αλλά και το τι χρειάζεται για 
να τον εκμεταλλευτούν) και τέλος να καλύπτουν το χρηματοπιστωτικό χώρο.

Οι δύο βασικές μορφές με τις οποίες προσφέρεται το ΕΚΥΚ είναι τα "FUNDS" 
και τα "SCHEMES" μορφές ειδικών ταμείων / αμοιβαίων κεφαλαίων μεγάλης 
διάρκειας. Τα FUNDS πέρα από κάποιο συγκεκριμένο ύψος χρηματοδότησης 
ή μετά από μία δεδομένη στιγμή "κλείνουν" στους χρηματοδότες και έχουν 
σαφώς προκαθορισμένη χρονική διάρκεια. Ετσι, όλοι οι επενδυτές 
καταλήγουν να έχουν την ίδια αναλογία μεριδίων στις εταιρείας του 
χαρτοφυλακίου. Τα SCHEMES όμως είναι πιο ανοικτά : μόλις δέχονται μία 
νέα συμμετοχή, την επενδύουν στις διαθέσιμες επιχειρήσεις που επιλέγονται 
κάθε φορά και είναι πιο ελαστικά όσον αφορά το χρόνο "διάλυσής" τους. 
Έτσι, όσοι συμμετέχουν καταλήγουν με ελαφρώς διαφορετικά μερίδια σε 
διαφορετικές εταιρείες και άρα, ελαφρώς διαφορετική απόδοση. Είναι 
εξάλλου, δυνατόν εταιρείες ΕΚΥΚ να παρουσιάζουν μεμονωμένα τα 
επενδυτικά σχέδια στους πλεονασματικούς φορείς / ιδιώτες και να γίνεται 
συμφωνία κατά περίπτωση.

Οσον αφορά την εσωτερική τους λειτουργία, τα FUNDS ή τα SCHEMES 
έχουν δύο τύπων μετόχους : τους γενικούς μετόχους (GENERAL 

PARFTNERS), τη διοίκηση δηλαδή, η οποία αναφέρθηκε προηγουμένως και 
τους περιορισμένους μετόχους (LIMITED PARTNERS), τους 
χρηματοδότες. Η συνηθισμένη κατανομή των αποτελεσμάτων είναι γνωστή 
ως "ο κανόνας του 80/20" (80/20 RULE) : το 80% των κεφαλαιακών κερδών 
πηγαίνει στους περιορισμένους (LIMITED) και το 20% στους γενικούς 
(GENERAL) μετόχους. Συχνά ποσοστό των κεφαλαιακών ζημιών (WRITE
OFFS) εκπίπτεται από το μερίδιο των GENERAL PARTNERS.

Επίσης ένα ποσοστό επί του συνόλου του ποσού που επενδύεται (το 2-2,5% 
στις ΗΠΑ, το 2,5-3% στο Η.Β. και το 4-5% στη Γαλλία) δίνεται ως αμοιβή για 
έξοδα διοικήσεως του FUND και για έξοδα τεχνικής υποστήριξης και 
συμβουλών στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις. Βέβαια, υπάρχουν και 
άλλες μορφές καταμερισμού των αποτελεσμάτων π.χ. σταθερή αμοιβή με την 
παράλληλη ύπαρξη κάποιων πριμοδοτήσεων ανάλογα με τα αποτελέσματα
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(κυρίως στις εταιρείες ΕΚΥΚ που είναι θυγατρικές άλλων μεγαλύτερων 
οργανισμών) κ.ο.. αλλά είναι πιο σπάνιες.

2.4.1 Δοαστηοιότητεσ εταιρειών ΕΚΥΚ

Κατά μία πρόσφατη μεθοδολογία, η οποία έχει ήδη εφαρμοσθεί με μεγάλη 
επιτυχία σε εταιρείες παροχής VC στις ΗΠΑ (βλ. Tyebjee and Bruno, "A model 
of venture capitalist investment activity", Management Science, vol. 30, No 9, 
σελ. 1051-1066, 1984) και σε γαλλικές εταιρείες παροχής VC (βλ. Zopounidis, 
1990), οι δραστηριότητες των εταιρειών παροχής VC περιγράφονται σε πέντε 
φάσεις : η προέλευση των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση, η προεργασία, η 
εκτίμηση, η ολοκλήρωση του συμβολαίου και οι μετεπενδυτικές 
δραστηριότητες.

Α. Η προέλευση των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση. Επειδή οι εταιρείες 
παροχής VC δρουν σε περιβάλλον όπου οι καλές περιπτώσεις επιχειρήσεων 
σπανίζουν, η ενδεχόμενη συνεργασία τους με μάνατζερ των υπό 
χρηματοδότηση επιχειρήσεων πραγματοποιείται είτε με δική τους 
πρωτοβουλία, είτε με μεσολάβηση άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών, 
όπως εμπορικές τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων, 
επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ήδη συνεργαστεί με εταιρείες παροχής VC.
8. Η προεργασία, οι εταιρείες παροχής VC έχουν συνήθως να μελετήσουν 
μεγάλο αριθμό προτάσεων για χρηματοδότηση και μάλιστα με μικρό αριθμό 
προσωπικού. Ο Wells (Venture Capital Decision Making, Διδακτορική 
Διατριβή, Carnegie Mellon University, 1974) αναφέρει ότι οι εταιρείες παροχής 
VC δέχονται 120 με 1.000 προτάσεις για χρηματοδότηση, με μέσο όρο 
περίπου 450 ετησίως. Ο βασικός στόχος των εταιρειών αυτών είναι να 
χρηματοδοτήσουν τελικά ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων, τις πιο αποδοτικές. 
Τα κυριότερα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη φάση αυτή είναι τα 
ακόλουθα : ο τομέας δραστηριότητας της επιχείρησης, το προϊόν της, το 
μέγεθος της, η γεωγραφική τοποθέτησή της, η πολιτική επενδύσεών της και η 
ανταγωνιστική θέση της στην αγορά.

Γ. Η εκτίμηση. Οι εταιρείες παροχής VC αξιολογούν τις επιχειρήσεις με βάση 
τις πληροφορίες, ποιοτικές και ποσοτικές, οι οποίες βρίσκονται στο σχέδιο
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ανάπτυξης (business plan). Αυτή η αξιολόγηση στηρίζεται, επίσης, στην 
υποκειμενική κρίση που διαθέτουν τα στελέχη των εταιρειών παροχής VC. 
Στο τέλος της φάσης της εκτίμησης πρέπει να κατασκευαστεί ένα 
επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη αξιολόγηση κάθε 
επιχείρησης που ζητά τη χρηματοδότηση της εταιρείας παροχής VC. Από 
μελέτες που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, τα βασικά κριτήρια απόφασης 
είναι τα ακόλουθα : η ομάδα των μάνατζερ της επιχείρησης (επαγγελματική 
εμπειρία, διοικητική μόρφωση, ποιότητα διοίκησης, ενδιαφέρον των μάνατζερ 
για την ανάπτυξη της επιχείρησης ...), η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται 
η επιχείρηση (εξέλιξη της αγοράς, ανταγωνιστική θέση πάνω στην αγορά, 
ανάγκες της αγοράς...), το προϊόν της επιχείρησης, η στρατηγική μάρκετινγκ 
που ακολουθεί, οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της και το μέγεθος της 
επένδυσης (βλ. Zopounidis, "Venture Capital modeling : Evaluation criteria for 
the appraisal of investments", The Financier, vol. 1, no 2, σελ. 54-64, 1994).
Δ. Η ολοκλήρωση του συμβολαίου. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, 
γίνονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην εταιρεία παροχής VC και των 
μάνατζερ της υπό χρηματοδότηση επιχείρησης. Οι διαπραγματεύσεις 
αναφέρονται στο ποσό που θα επενδυθεί, στη μέθοδο χρηματοδότησης, στις 
ρήτρες ασφαλείας.
Ε. Οι μετεπενδυτικές δραστηριότητες. Από τη στιγμή που θα υπογράφει το 
συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων, οι εταιρείες παροχής VC 
αλλάζουν καταστατικό και από απλοί επενδυτές γίνονται ενεργοί συνεργάτες 
των επιχειρήσεων. Εχοντας αυτό το ρόλο, παρέχουν συμβουλές στους 
μάνατζερ των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των αγορών, τις 
στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να αποκτηθούν νέα μερίδια 
αγορών κλπ. Η μεγάλη ανησυχία τους είναι να προστατεύσουν την επένδυση 
που πραγματοποίησαν και να ετοιμάσουν με ήσυχο τρόπο την έξοδό τους 
από την επιχείρηση (ρευστοποίηση της συμμετοχής τους). Για το λόγο αυτό, 
μερικές φορές, οι εταιρείες παροχής VC επεμβαίνουν στη διοίκηση της 
επιχείρησης και μπορούν ακόμη να προτείνουν ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, 

όταν το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο θεωρηθεί αναξιόπιστο και 
ανεύθυνο.
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Η διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρήσεων μπορεί να είναι 
από 1 έως 6 μήνες, ανάλογα με το προσωπικό που διαθέτουν οι εταιρείες 
παροχής VC (βλ. Zopounidis, 1990.

Ως συμπέρασμα, είναι ενδιαφέρον να αναφερθούν οι επενδυτικές πολιτικές 
των εταιρειών παροχής VC σε ό,τι αφορά τις τελικές επιλογές τους. Ο Silver 
("Venture Capital: The Complete Guide for Investors), John Willey and Sons, 
New York, 1985) αναφέρει ότι η επενδυτική πολιτική των εταιρειών αυτών 
μοιάζει με πυραμίδα, δηλαδή η ιδέα είναι να συγκεντρώσουν ένα αρκετά 
μεγάλο αριθμό προτάσεων (για παράδειγμα, 1.000 προτάσεις), ώστε στο 
τέλος να παραμείνουν για χρηματοδότηση 10 εξαιρετικές προτάσεις. Ο Copin 
("Le capital - Risque en France", Precepta, Paris 1987) αναφέρει για τη 
Γαλλία, ότι σε σύνολο 100 προτάσεων, τελικά μόνο 8 προτάσεις θα 
μπορούσαν να αποτελόσουν αντικείμενο μίας χρηματοδοτικής απόφασης.

Ποσοστά Επιτυχίας και Παραγωγικότητα

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι από το σύνολο των προτάσεων μόνο ένα 60- 
70% καταλήγει σε μία τουλάχιστον επαφή των ενδιαφερομένων μερών. 
Συνήθως, μόλις το 50% των επενδυτικών προτάσεων έχει ενδιαφέρον για 
περαιτέρω διεύρυνση. Ένα 20-25% περίπου καταλήγει σε λεπτομερή 
ανάλυση και διαπραγμάτευση, ενώ τελικά τα επενδυτικά σχήματα που θα 
προκύψουν, αντιστοιχούν σε ποσοστό 3-6% επί των αρχικών προτάσεων 
(ανάλογα με την ποιότητα των προτάσεων). Στην Ελλάδα, λόγω του μεγάλου 
κόστους του χρήματος, η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης 
και τα ποσοστά επιτυχίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής) 
εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη (π.χ. 5-10%).

Από τις επενδύσεις περίπου 25-50% αποτυγχάνουν, 40-55% επιβιώνουν και 
ένα 10-20% παρουσιάζει εξαιρετική ανάπτυξη και αποδόσεις. Εάν και είναι 

κάπως δύσκολο να παρουσιαστούν μέσες αποδόσεις των funds, κυρίως λόγω 
της ελλιπούς πληροφόρησης, της μεγάλης διαφοροποίησης των funds των 
ΗΠΑ και του πρόσφατου των Ευρωπαϊκών (μέση διάρκεια των funds 10
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χρόνια), μία μέση ετήσια απόδοση περίπου 25% σε σταθερές τιμές ή 35% σε 
μεταβλητές τιμές για την Ελλάδα, θεωρείται πολύ ικανοποιητική.

2.4.2 Επενδυτική Στοατηνική

Η ιδιόμορφη συμμετοχή των ΕΚΕΣ σε επίλεκτες εταιρείες με ικανή διοίκηση 
και ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους 
στην επιχείρηση, τις διαφοροποιεί από άλλες παραδοσιακές επενδυτικές και 
συναφείς εταιρείες. Η επενδυτική στρατηγική των ΕΚΕΣ διαφέρει διεθνώς και 
η κατάταξή τους μπορεί να γίνει βάσει της μορφής χρηματοδότησης (π.χ. 
Start-up ή Development Finance), του βιομηχανικού κλάδου, της γεωγραφικής 
κατανομής κλπ. Χαρακτηριστικά, οι ΕΚΕΣ των ΗΠΑ τείνουν να επενδύουν 
περισσότερο σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από ότι οι Ευρωπαϊκές. 
Γνωστές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας όπως οι Apple, Compaq, DEC και 
Genetech δέχθηκαν σημαντικές επενδύσεις ΚΕΣ πριν εισαχθούν σε 
χρηματιστήρια.

Από το 1987 και μετά, η προσοχή στις ΗΠΑ στράφηκε σε καταναλωτικές 
δραστηριότητες, καθώς και επενδύσεις στους τομείς υγείας και περίθαλψης. 
Παρά την κρίση στις αρχές της παρούσης δεκαετίας, ορισμένες ανεξάρτητες 
ΕΚΕΣ συνέχισαν να αναπτύσσονται, εμφανίζοντας μία ιδιαίτερη επικέντρωση 
σε επενδύσεις seed και start-up capital. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν 
στους τομείς ανάπτυξης λογισμικού και πληροφορικής, γενικότερα έδειξαν 
μεγάλη ανάπτυξη, ενώ πιο πρόσφατα οι ΕΚΕΣ ακολουθούν πιο διάσπαρτη 
επενδυτική στρατηγική και καλύπτουν γενικά τους χώρους της βιομηχανικής 
παραγωγής, διανομών (retailing) και υπηρεσιών. Το κυρίως βάρος των 
επενδύσεων Αγγλικών ΕΚΕΣ τη δεκαετία 1980 στράφηκε σε ΜΒΟ ωρίμων 
εταιρειών.

Τα ποσοστά συμμετοχής διαφέρουν μεταξύ ΕΚΕΣ. Πολλές εταιρείες 
περιορίζονται σε ποσοστά μειοψηφίας π.χ. έως 49% του μετοχικού 
κεφαλαίου. Συχνά οι μεγαλύτερες ΕΚΕΣ δεν έχουν περιορισμούς και 
μπορούν να συμμετέχουν σε έως και 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτή
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την κατηγορία αναφέρονται χαρακτηριστικά για την Αγγλία, οι εταιρείες Advent 
Ltd., Alan Patricof Associates Ltd, Baring Venture Partners Ltd, Development 
Capital Corp. Ltd, Grosvenor Venture Managers Ltd και Manapel Technology 
Investors, μεταξύ άλλων. Γενικά, η αποτελεσματική επιρροή της ΕΚΕΣ στην 
πορεία μίας επιχείρησης προϋποθέτει συμμετοχή τουλάχιστον 5% του 
μετοχικού κεφαλαίου.

Ένα πρακτικό κριτήριο που καθορίζει την επενδυτική πολιτική των ΕΚΕΣ είναι 
ο προκαθορισμός του μεγίστου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που 
μπορεί να επενδυθεί σε μία επιχείρηση ή ένα επιχειρηματικό όμιλο. Αυτό το 
ποσοστό κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 15% και 25% του συνόλου του 
ενεργητικού. Επίσης ένα ΚΕΣ θεωρείται πλήρως επενδεδυμένο όταν έχουν 
επενδυθεί τα 70-80% του κεφαλαίου. Το υπόλοιπο διατηρείται έτσι ώστε να 
επιτρέψει στη διαχειρίστρια ΕΚΕΣ να παρακολουθήσει τυχόν αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου στις επιχειρήσεις που επένδυσε.

Αν και υπάρχει αρκετή διαφορά μεταξύ των προϋποθέσεων και στόχων 
λειτουργίας των διαφόρων ΕΚΕΣ, οι βασικότεροι είναι:

- Ικανά και συνεργάσιμα στελέχη

- Επιχειρηματικό αντικείμενο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης

- Μη περιορισμός μελλοντικής απόδοσης (όχι "οροφές" απόδοσης)

- Ευκολία εξόδου

Η διαχείριση των ΕΚΕΣ γίνεται από ικανά στελέχη με πολύχρονη βιομηχανική 
και τραπεζική εμπειρία και ευρύ φάσμα γνώσεων, κατά προτίμηση με τεχνική 
κατάρτιση συμπληρωμένη συνήθως με MBA.
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2.5 Μορφές ΕΚΥΚ

Διακρίνονται τρεις μορφές χρηματοδότησης, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης 
της επιχείρησης :

□ Χρηματοδότηση ίδρυσης και εγκατάστασης (START UP FINANCE) 

Αφορά τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων με νέες ιδέες
□ Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (EXPANSION FINANCE)

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν εισέλθει στο στάδιο της ανάπτυξής τους, 
δηλαδή έχουν πωλήσεις και πραγματοποιούν κέρδη

□ Χρηματοδότηση της εξαγοράς τους από τα στελέχη (LEVERAGE 
BUY-OUT)
Χρηματοδοτείται μία διοικητική ομάδα για να αγοράσει την επιχείρηση

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες μορφές χρηματοδότησης, που 
αναφέρονται στη χρηματοδότηση καθιερωμένων επιχειρήσεων οι οποίες 
αντιμετωπίζουν προβλήματα και χρειάζονται κεφάλαια και οργάνωση, για να 
αναδιοργανωθούν, να στραφούν σε άλλες κατευθύνσεις και να συνεχίσουν με 
επιτυχία τη λειτουργία τους (TURN-AROUND FINANCE).

Αναλυτικά η χρηματοδότηση με ΕΚΥΚ πραγματοποιείται στις παρακάτω 
φάσεις της ζωής μίας επιχείρησης που επιτρέπουν στον επενδυτή ΕΚΥΚ να 
εισέλθει ή να εξέλθει από την επιχείρηση.

I. Χρηματοδότηση της ίδρυσης και εγκατάστασης
1. Χρηματοδότηση της σποράς (Seed Finance)
Χορηγείται οικονομική υποστήριξη σε επιχειρηματία (εφευρέτη ή καινοτόμο) 
για να χαράξει το νέο προϊόν ή την υπηρεσία και να καταστρώσει το 
πρόγραμμα δράσης (BUSINESS PLAN).
Διάρκεια της φάσης : μέχρι 1 έτος 
Είναι η πλέον ριψοκίνδυνη φάση

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς 70% των προγραμμάτων 
εγκαταλείπονται στο τέλος της φάσης αυτής
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2. Χρηματοδότηση αρχικής λειτουργίας (Start-up Finance)
Χρηματοδοτούνται εταιρείες που έχουν ετοιμάσει το πρόγραμμα δράσης 
(BUSINESS PLAN), έχουν κάνει έρευνα της αγοράς και είναι έτοιμες για την 
παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Διάρκεια φάσης : 1 έτος περίπου
Συμμετέχει όμιλος επενδυτών για τη διασπορά του κινδύνου
3. Χρηματοδότηση 1ης φάσης περιόδου νεότητας (Fledging Finance)
Στη φάση αυτή η επιχείρηση έχει κατασκευάσει το πρότυπο, ένα προϊόν ή μία 
υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει ούτε εμπορικό δίκτυο, ούτε φήμη φίρμας 
(BRANDNAME). Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια.

II. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (Expansion Finance)

4. Χρηματοδότηση της 2ης φάσης
Χορηγούνται κεφάλαια κινήσεως σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται

5. Χρηματοδότηση 3ης φάσης
Εδώ επιδιώκεται η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η βελτίωση του 
προϊόντος και η επέκταση του εμπορικού δικτύου . Η επιχείρηση 
πλησιάζει το στάδιο της ωριμότητας.

6. Χρηματοδότηση 4ης φάσης
Είναι ο τελευταίο σταθμός πριν η επιχείρηση απευθυνθεί στο κοινό 
(εισαγωγή της μετοχής στο Χρηματιστήριο ή πώληση σε ιδιώτη) ή πριν να 
ζητήσει κλασικής μορφής χρηματοδότηση

7. Χρηματοδότηση τελευταίας φάσης
Η μετοχή της επιχείρησης πρόκειται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και 
χρειάζεται κεφάλαια για να αντιμετωπίσει διάφορες άλλες δαπάνες όπως 
εγγραφής κτλ. (BRIDGING FINANCE).
Στην τελευταία φάση είναι η κατάλληλη στιγμή για τον επενδυτή ΕΚΥΚ να 
ρευστοποιήσει τις επενδύσεις του χρησιμοποιώντας αυτό το "μηχανισμό 
εξόδου" (EXIT ROUTS) πουλώντας τις μετοχές και πραγματοποιώντας 

κέρδη κεφαλαίου. Ολόκληρος ο παραπάνω κύκλος, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, στις Η.Π.Α. διαρκεί 5-10 χρόνια.

III. Χρηματοδότηση για την απόκτηση επιχείρησης
8. Χρηματοδότηση αγοράς
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Χρηματοδοτείται μία επιχείρηση για να αγοράσει άλλη
9. Χρηματοδότηση της διοίκησης

Χρηματοδοτείται μία ομάδα εργαζομένων (διευθυντών ή στελεχών) για την 
αγορά μετοχών της επιχείρησης. Οι τελευταίες περιπτώσεις είναι γνωστές 
ως LEVERAGE BUY-OUTS και BUY-INS και MERGERS AND 
ACQUISITIONS.

Οι μορφές των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου

Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να πάρουν διάφορες 
μορφές. Η αρχική επένδυση μπορεί να έχει τη μορφή δανεισμού, συμμετοχής 
στο μετοχικό κεφάλαιο, αγοράς ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σε 
κάποιο απώτερο χρονικό διάστημα ή οποιοδήποτε άλλο τύπο. Στις ΗΠΑ η 
πιο συνηθισμένη μορφή είναι η χρηματοδότηση μέσω της αγοράς 
μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών (convertible preferred stock). Οι 
προνομιούχες μετοχές παρέχουν στον επιχειρηματικό κεφαλαιούχο 
μεγαλύτερη εξασφάλιση στην περίπτωση που η επιχείρηση ρευστοποιηθεί 
λόγω του ότι δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους της. Επιπλέον, το 
χαρακτηριστικό της μετατροπής παρέχει στον επιχειρηματικό κεφαλαιούχο τη 
δυνατότητα συμμετοχής στην αυξημένη αξία της επιχείρησης εφόσον φυσικά 
αυτή κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους της.

Τις περισσότερες φορές ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που χρηματοδοτείται 
από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ένας ειδικός στον τομέα του, 
ο οποίος όμως χρειάζεται εκτός από κεφάλαια και συμβουλές σε θέματα όπως 
οργάνωση και διοίκηση παραγωγής, χρηματοοικονομική διοίκηση, marketing 
κ.ο.κ. Ο ιδρυτής της επιχείρησης συνεισφέρει συνήθως όλα του τα κεφάλαια 
και την επιθυμία του να εργασθεί εξαιρετικά σκληρά. Γενικά, η επιτυχία μίας 
νέας επιχείρησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια που 
καταβάλλουν αυτοί που τη διοικούν. Επομένως, οι εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου προσπαθούν να κλείσουν μία τέτοια συμφωνία με τη 
χρηματοδοτούμενη επιχείρηση, έτσι ώστε η διοίκηση της τελευταίας να έχει 
ισχυρό κίνητρο να εργασθεί σκληρά.

-24-



lTDOTnviKOc Σγεδιασυόο Εταιρειών Venture Capital

Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου συχνά αντιπροσωπεύονται στα 
Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ) των επιχειρήσεων τις οποίες χρηματοδοτούν. Η 
αντιπροσώπευση αυτή συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, η εκπροσώπηση 
στο ΔΣ της επιχείρησης επιτρέπει στενότερο έλεγχο της αποδοτικότητάς της. 
Και δεύτερον, η ενέργεια αυτή επιτρέπει την παροχή συμβουλών στη 
χρηματοδοτούμενη επιχείρηση, ενώ αποφεύγεται η καθημερινή απασχόληση 
με τη διοίκησή της. Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου συνήθως δεν 
απαιτούν την πλειοψηφία στο ΔΣ των επιχειρήσεων τις οποίες 
χρηματοδοτούν. Αυτό εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την ανάπτυξη που έχει 

ήδη η επιχείρηση, καθώς επίσης και από το ποσοστό συμμετοχής τους στην 
επιχείρηση. Εχει βρεθεί ότι κατά μέσον όρο οι επιχειρηματικοί κεφαλαιούχοι 
κατέχουν το ένα τρίτο των θέσεων των ΔΣ των επιχειρήσεων τις οποίες 
χρηματοδοτούν5. Ανεξάρτητα πάντως από τις έδρες που διαθέτουν στο ΔΣ, οι 
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου σπανίως αποτελούν σιωπηλούς 
συνεταίρους. Αρα εκτός από τα κεφάλαια οι εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου είναι σε θέση να παρέχουν και συμβουλές που αναφέρονται στη 
διαχείριση της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Η παροχή υπηρεσιών των 
εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου συνήθως περιλαμβάνει τα παρακάτω : 
(α) Υποστήριξη στην εύρεση και επιλογή των απαραίτητων διευθυντικών 

στελεχών.
(β) Βοήθεια στην εύρεση πελατών και προμηθευτών.
(γ) Συνδρομή στο μακροπρόθεσμο σχεδίασμά, τη χρηματοδοτική διοίκηση 

και το marketing.
(δ) Αύξηση της αξιοπιστίας της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης σε σχέση 

με τους πιθανούς της πελάτες, προμηθευτές και τράπεζες.

5 Βλέπε BARRY et.al. (1990)
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2.6 Πηγές προέλευσης ΕΚΥΚ

Διακρίνονται 3 κυρίως πηγές :
❖ ανεξάρτητα ιδιωτικά κεφάλαια,
❖ μικρές επενδυτικές εταιρείες, θυγατρικές εμπορικών τραπεζών,
❖ θυγατρικές επιχειρήσεις μεγάλων εταιρειών.

Υπάρχει και μία άλλη πηγή :
❖ εταιρείες PENSION FUND AND INSURANCE COMPANIES. Αυτές όμως 

συμμετέχουν εμμέσως αγοράζοντας μετοχές μίας εταιρείας Ε.Κ.Υ.Κ.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πηγές ΕΚΥΚ στην Ε.Ε. και τις 
Η ΠΑ (σε ποσοστά):

ΠΗΓΕΣ ΕΚΥΚ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑ (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ)

Ε.Ε. ΗΠΑ

Τ ράπεζες 32 Ταμεία 34

Επιχειρήσεις 21 Ξένοι Επενδυτές 18

Ιδιώτες 13 Ιδιώτες 15
Ταμεία Συντάξεων 10 Ασφαλιστικές Εταιρείες 13

Δημόσιοι Φορείς 6 Ιδρύματα κ.ά. 6

Λοιποί 7

100 100
ΠΗΓΗ : FEDERAL FINANCIAL SUPPORT FOR HIGH - TECHNOLOGY INDUSTRIES - UNITED 

STATES CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, WASHINGTON D C. JUNE 1985 μέσω 
Δελτίου Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Τεύχος 31, Γ τριμηνίας 1991

Οι πηγές του επιχειρηματικού κεφαλαίου

Ο κλάδος του επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στις 

ΗΠΑ. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, οι εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου επένδυσαν USD 2,5 δισεκατομμύρια στις ΗΠΑ, ενώ τον ίδιο χρόνο 

το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο των εταιρειών αυτών ήταν USD 33 
δισεκατομμύρια. Στις ΗΠΑ ο κλάδος είναι αρκετά συγκεντρωτικός καθώς οι
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μεγαλύτερες 89 εταιρείες ελέγχουν το 58% του συνολικού κεφαλαίου. Αξίζει 
πάντως να σημειωθεί ότι ο κλάδος επιχειρηματικού κεφαλαίου παίζει ένα 
μάλλον μικρό ρόλο στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στη χώρα αυτή, καθώς 
επίσης και ότι τα κεφάλαια που επενδύει δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα σε σχέση 
με τις επενδύσεις κεφαλαίου των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών. Παρόλα αυτά 
όμως οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου έχουν βοηθήσει στη δημιουργία 
πολλών επιτυχημένων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ όπως η Apple Computers, η 
Digital Equipment, η Intel, η Lotus Development, η Compaq Computer, η 
Tandem κ.ο.κ. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία προμηθεύουν 
επιχειρηματικό κεφάλαιο μπορούν να διαιρεθούν σε πέντε κατηγορίες.

(α) Ιδιώτες με μεγάλη περιουσία. Η κατηγορία αυτή αποτελεί την 
παραδοσιακή πηγή επιχειρηματικού κεφαλαίου και ενώ παραμένει και σήμερα 
σημαντική δεν κυριαρχεί πλέον στον κλάδο. Κατά τη δεκαετία του 1940 και 
του 1950 αρκετές οικογένειες με μεγάλη περιουσία στις ΗΠΑ ίδρυσαν 
ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνται σήμερα σαν οι πρόγονοι των 
εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι Rockefellers (Venrock), οι Phipps 
(Bessemer Securities) και οι Whitneys (J.H. Whitney % Company) υπήρξαν 
από τις πρώτες οικογένειες οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο αυτό, 
ενώ αργότερα προστέθηκαν στην κατηγορία αυτή και άλλες οικογένειες όπως 
οι Colliers (Collier Enterprises), οι Hillmans (Hillman Ventures), και οι Watsons 
(Greylock). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα έσοδα από τις 
επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου εμφανίζονται συνήθως με τη μορφή 
των κεφαλαιακών κερδών (capital gains) και σπανίως με τη μορφή του 
τρέχοντος εισοδήματος (current income). Οι ιδιώτες με μεγάλη περιουσία 
ενδιαφέρονται για φορολογικούς λόγους να εισπράττουν έσοδα με τη μορφή 
των κεφαλαιακών κερδών, παρά με τη μορφή του τρέχοντος εισοδήματος. 
Εάν η χρηματοδότηση μίας νέας επιχείρησης από τους ιδιώτες αυτούς αποβεί 
ζημιογόνος, η καθαρή μετά από φόρους ζημία θα αποτελεί ένα τμήμα μόνο 
της αρχικής τους επένδυσης, καθώς οι επενδυτές αυτοί φορολογούνται με 
υψηλό φορολογικό συντελεστή. Για παράδειγμα μία ζημία Δρχ. 1.000.000 
"κοστίζει" μόνο Δρχ. 550.000 στον επενδυτή ο οποίος φορολογείται με οριακό 
συντελεστή 45%. Από την άλλη πλευρά οποιαδήποτε έσοδα έχουν τη μορφή 
των κεφαλαιακών κερδών, στη μεν Ελλάδα είναι αφορολόγητα, στις δε ΗΠΑ,
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φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή. Αλλά ακόμη και εάν 
φορολογούνταν με τον ίδιο συντελεστή, πάλι οι ιδιώτες αυτοί θα έχουν 
"κέρδος" καθώς η φορολόγηση θα γίνει μετά από 5 έως 10 χρόνια και 
επομένως η συνολική αξία των χρημάτων που θα καταβάλουν στην εφορία θα 
είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη που θα κατέβαλαν εάν εφορολογούντο 
από τρέχον εισόδημα. Αρα ένας πλούσιος επενδυτής μπορεί να αναλάβει 
μεγαλύτερους κινδύνους σε σύγκριση με άλλους επενδυτές, καθώς έχει 
περισσότερες πιθανότητες να ωφεληθεί από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου.

(β) Ιδιωτικές επενδυτικές κοινοπραξίες και εταιρείες (private partnerships 
and coorporation). Η πιο συνηθισμένη εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου 
είναι οργανωμένη με τη μορφή της κοινοπραξίας. Η κοινοπραξία απαρτίζεται 
από ομόρρυθμους εταίρους (general partners) οι οποίοι τη διοικούν και 
ετερόρρυθμους εταίρους (limited partners) οι οποίοι παρέχουν τη 
χρηματοδότηση. Οι πρώτοι είναι οι "επιχειρηματικοί κεφαλαιούχοι" (venture 
capitalists) οι οποίοι συνεισφέρουν συνήθως το 1% των επενδυμένων 
κεφαλαίων και εισπράττουν ένα ποσοστό (συνήθως 20%) επί των καθαρών 
μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών και μία ετήσια προμήθεια διαχείρισης 
(συνήθως 2-3% του επενδυμένου κεφαλαίου). Οι δεύτεροι είναι συνήθως 
παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τραπεζικοί οργανισμοί, 
ταμεία συντάξεων, ασφαλιστικές εταιρείες, πλούσιοι ιδιώτες και αλλοδαποί 
επενδυτές. Η κοινοπραξία έχει ορισμένη χρονική διάρκεια (συνήθως 10 
χρόνια), η οποία μπορεί να παραταθεί για μικρό χρονικό διάστημα (συνήθως 
μέχρι 3 χρόνια). Στο τέλος της καθορισμένης χρονικής περιόδου η 
κοινοπραξία διαλύεται και τα κεφάλαια διαμοιράζονται στους εταίρους. 
Συνεπώς η συνέχιση της δραστηριότητας των επιχειρηματικών κεφαλαιούχων 
εξαρτάται από την ικανότητά τους να δημιουργούν καινούργιες κοινοπραξίες. 
Οι περισσότερες εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου της κατηγορίας αυτής 
έχουν τη δομή των εταιρειών επενδύσεων, καθώς διαχειρίζονται ένα σύνολο 
κεφαλαίων (funds) το κάθε ένα από τα οποία έχει τη νομική μορφή μίας 
ξεχωριστής κοινοπραξίας. Από τις παλαιότερες κοινοπραξίες ή πιο γνωστή 
είναι η American Research and Development (ARD) η οποία δημιουργήθηκε 
το 1946 από το Γάλλο στρατηγό Georges Doriot και επένδυσε στην Digital
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Equipment Company (DEC), ενώ από τις πιο πρόσφατες η Arthur Rock & 
Company η οποία επένδυσε στην Apple. Μερικές από αυτές τις κοινοπραξίες 
γίνονται στη συνέχεια ανώνυμες εταιρείες και εισάγουν τις μετοχές τους στο 
χρηματιστήριο με σκοπό να συγκεντρώσουν περισσότερα κεφάλαια. Στο 
σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί 
με τα προβλήματα αντιπροσώπευσης (agency problems) που παρουσιάζονται 
μεταξύ των επιχειρηματικών κεφαλαιούχων και των επιχειρηματιών που 
χρηματοδοτούν. Τα προβλήματα αυτά έχει υποστηριχθεί ότι 
ελαχιστοποιούνται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων συμβάσεων μεταξύ των 
διαφόρων μερών και την εφαρμογή χρηματοδότησης κατά στάδια. Μία 
ανάλυση όμως των προβλημάτων αυτών ξεφεύγει από τα όρια της δικής μας 
συνοπτικής προσέγγισης.

(γ) Ιδιώτες οι οποίοι συμμετέχουν σε μία ανεπίσημη αγορά 
επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι ιδιώτες αυτοί συχνά αναφέρονται σαν 
"άγγελοι" (angels), ενώ η επαγγελματική κοινότητα του επιχειρηματικού 
κεφαλαίου αναφέρεται σ' αυτούς χρησιμοποιώντας συχνά την ονομασία 
"ανόητοι οδοντίατροι" (dumb dentists), επειδή ίσως πολλοί από τους 
επενδυτές αυτούς είναι οδοντίατροι. Ο τυπικός "άγγελος" έχει ετήσιο 
εισόδημα πάνω από USD 100.000 και καθαρό πλούτο που ξεπερνά το USD 
1.000.000. Αν και η ανεπίσημη αυτή αγορά φαίνεται μικρή και ασήμαντη, 
κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη πηγή επιχειρηματικού 
κεφαλαίου.

(δ) Εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου θυγατρικές
χρηματοπιστωτικών και μεγάλων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών.
Ένας μεγάλος αριθμός τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών έχει 
δημιουργήσει θυγατρικές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου. Η αγορά αυτή 
δεν έχει αναπτυχθεί στο βαθμό που θα περίμενε κανείς, καθώς απεδείχθη 
ιδιαίτερα δύσκολη η μετατροπή ενός τραπεζικού στελέχους που εξετάζει και 

χορηγεί πιστώσεις σε επιχειρηματικό κεφαλαιούχο. Οι επιχειρηματικοί 
κεφαλαιούχοι οι οποίοι έχουν τραπεζικούς δεσμούς θεωρείται συχνά ότι 
ακολουθούν περισσότερο συντηρητικές στρατηγικές και ότι κατά μέσο όρο 
είναι λιγότερο έμπειροι από τους ανταγωνιστές τους. Παραδείγματα της

-29-



Στοατηνικέχ: Σγεδιασυιχ Εταιρειών Venture Capital

τέταρτης αυτής κατηγορίας αποτελούν η Manufacturers Hanover Venture 
Capital Corp και η Citicorp Venture Capital. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και 
διάφορες μεγάλες βιομηχανίες κυρίως εταιρείες όπως η General Electric, η 
W.R. Grace και η Xerox, οι οποίες όμως στοχεύουν σε προϊόντα ή/και αγορές 
που σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητές τους.

(ε) Εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου οι οποίες χρησιμοποιούν 
κρατική χρηματοδότηση μέσω διαφόρων επιδοτήσεων. Στις ΗΠΑ η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παρέχει χαμηλότοκα δάνεια στις Εταιρείες 
Επενδύσεων Μικρών Επιχειρήσεων (Small Business Investment Companies), 
οι οποίες με τη σειρά τους δανείζουν τα κεφάλαια αυτά στους δικαιούχους. Οι 
εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα μάλλον μικρό και εξειδικευμένο τμήμα της 
αγοράς επιχειρηματικού κεφαλαίου στις ΗΠΑ, καθώς τα περισσότερα 
κεφάλαιά τους τα επενδύουν σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι παρόμοια σχήματα κρατικών 
επιδοτήσεων ή φορολογικών κινήτρων υπάρχουν και στις Ευρωπαϊκές χώρες. 
Στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα μπορούν να πάρουν τις παρακάτω μορφές : 
ϊ. Παροχή επιδοτούμενων δανείων στις νέες επιχειρήσεις 
ϋ. Φορολόγηση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου με χαμηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές από άλλες αντίστοιχες εταιρείες.
iii. Φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών με χαμηλότερους συντελεστές ή 

απαλλαγή τους από τη φορολογία (όπως γίνεται και στην Ελλάδα).
iv. Μερική αποζημίωση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου για τις 

ζημίες που προέρχονται από την επενδυτική τους δραστηριότητα.

2.7 Οφέλη του Venture Capital

2.1.1 Για την Οικονουία

Το ΚΕΣ μπορεί να αποτελέσεις αναπτυξιακό μοχλό, γιατί υπερβαίνει τις 
κλασικές προϋποθέσεις χρηματοδοτήσεως του τραπεζικού συστήματος, όπως 
εγγυήσεις, τόκους κλπ. Συνεπώς παίζει καταλυτικό ρόλο στη γρήγορη 
ανάπτυξη των εταιρειών κυρίως των μικρομεσαίων, αλλά και στην ανάπτυξη 
και την υγιή δομή της οικονομίας γενικότερα.
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Οι ΕΚΕΣ επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο, αφενός διευκολύνοντας τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αφετέρου υποκινώντας την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό υπαρχουσών επιχειρήσεων, βοηθώντας έτσι στην οικονομική 
ανάπτυξη και στην καταπολέμηση της ανεργίας.

2.7.2 Για την Αναπτυσσόυενη Επιγείοηση

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος ενυπάρχει στην ταχεία ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών προσπαθειών. Η χρηματοδότηση μέσω ΕΚΕΣ επιτρέπει τον 
έλεγχο της σχέσης ξένων προς ίδια κεφάλαια. Δίδεται έτσι η δυνατότητα στην 
επιχείρηση να πραγματοποιήσει αναγκαίες επενδύσεις ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού, χωρίς επαύξηση του χρηματοδοτικού κινδύνου λόγω 
υπερβολικού δανεισμού. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην ελληνική 
πραγματικότητα με το υψηλό κόστος του τραπεζικού δανεισμού.

Παράλληλα η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των νέων συνεταίρων, 
προσθέτει αξία στην επιχείρηση μέσω των εμπειριών, επαφών, καθώς επίσης 
και της οικονομικής, εμπορικής και διοικητικής τεχνογνωσίας που 
προσφέρουν. Η επιχείρηση υποστηρίζεται ενεργά στο στρατηγικό σχεδίασμά, 
στο marketing και τις πωλήσεις, στον οικονομικό προγραμματισμό και έλεγχο, 
στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων 
διοίκησης. Επίσης πρέπει να σημειωθεί και το αυξημένο κύρος της εταιρείας 
που συνεπάγεται η συμμετοχή θεσμικού επενδυτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε εταιρείες που προετοιμάζονται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, 
διότι η παρουσία της ΕΚΕΣ συντελεί στη βελτίωση των στοιχείων του 
ισολογισμού και τη συστηματική αύξηση της κερδοφορίας και της αξίας της 
επιχείρησης.

2.8 Η Ευρωπαϊκή αγορά Venture Capital και το EVCA

Ο σημαντικότερος φορέας του κλάδου του Venture Capital στην Ευρώπη είναι 
το European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) το οποίο 
ιδρύθηκε το 1983 από μία κοινή προσπάθεια των επιχειρήσεων του κλάδου

-31 -



Στρατηγικός Σνεδιασυόο Εταιρειών Venture Capital

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα, το EVCA διαθέτει περισσότερα από 
500 μέλη από 30 και πλέον ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια θα 
παρουσιαστούν κάποια βασικά στοιχεία γύρω από τα χαρακτηριστικά της 
ευρωπαϊκής αγοράς Venture Capital όπως δίνονται από το EVCA..

Από την εμφάνιση του Venture Capital στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας 
του ’80 μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί περισσότερα από 82 δισεκατομμύρια 
ECU σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μόνο το 1997 επενδύθηκαν 9,7 
δισεκατομμύρια σε 6.000 επενδύσεις. Το ευρωπαϊκό Venture Capital 
εστιάζεται στη χρηματοδότηση των τελευταίων φάσεων ανάπτυξης μίας 
επιχείρησης (expansion finance), αφού περισσότερες από τις μισές 
επενδύσεις αφορούν τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση των 
Management Buy Outs και Buy Ins αποτελεί τη νέα ισχυρή τάση του 
ευρωπαϊκού Venture Capital. Επίσης, υπάρχει μία στροφή προς τις 
επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% 
των συνολικών επενδύσεων, παρουσιάζοντας αύξηση 71% για το 1997. 
Τέλος τα κεφάλαια που επενδύθηκαν σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις 
αυξήθηκαν κατά 60% το 1997.

Τα κεφάλαια που επενδύονται στην ευρωπαϊκή αγορά Venture Capital 
αυξάνονται συνεχώς με αποκορύφωμα το 1997 οπότε και πραγματοποιήθηκε 
συνολική εισροή νέων κεφαλαίων της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων ECU. Η 
εισροή κεφαλαίων για το 1997 παρουσίασε αύξηση 150% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.

ΣΧΗΜΑ1

Νέα ευρωπαϊκά κεφάλαια
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ΣΧΗΜΑ2

Πηγές νέων κεφαλαίων για το 1997
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Περισσότερα από τα μισό κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν προέρχονται από 
μη εγχώριες πηγές, ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κεφάλαια που 
προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΗΜΑ 3

Γεωγραφική κατανομή κεφαλαίων Venture Capital

Mr)
Ευρωπαϊκές 

χώρες 
34%

Άλλες 
Ευρωπαϊκές 

χώρες 
17%

Εγχώρια
49%

Ο αριθμός των επενδύσεων Venture Capital στη Ευρώπη αυξήθηκε κατά 10% 
το 1997, ενώ η αξία αυξήθηκε κατά 42%. Το σύνολο των επενδύσεων 
κατανεμήθηκε σε 4.762 επιχειρήσεις δίνοντας μία μέση αξία επένδυσης της

-33-



Στρατηνικέκ: Σχεδιασικχ Εταιρειών Venture Capital

τάξης των δύο εκατομμυρίων ECU. Το ποσό που επενδύθηκε σε buy-outs 
ξεπέρασε το ποσό που επενδύθηκε σε χρηματοδότηση ανάπτυξης, αν και ο 
αριθμός των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε φάσεις ανάπτυξης 
ξεπέρασε το 50% όλων των επενδύσεων.

ΣΧΗΜΑ 4

Η χρηματοδότηση των πρώτων σταδίων ανάπτυξης παρουσιάζει συνεχή 
άνοδο τόσο σε αξία όσο και σε αριθμό επενδύσεων.

Οι κλάδοι που σχετίζονται με καταναλωτικά προϊόντα προσέλκυσαν τις 
περισσότερες επενδύσεις για το 1997, συνολικής αξίας 2.1 δισεκατομμυρίων
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ECU. Οι επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν σημαντικά, με 
περισσότερες από 2.100 επιχειρήσεις να προσελκύουν 2.3 δισεκατομμύρια 
ECU.

ΣΧΗΜΑ 6

Επενδεδυμένα κεφάλαια ανά κλάδο (%)

Οι ρευστοποιήσεις των επενδύσεων ακολούθησαν μία ιδιαίτερη καλή πορεία 
κατά το 1997. Οι δημόσιες προσφορές (IPOs) διπλασιάστηκαν τα τελευταία 
πέντε χρόνια, παρόλα αυτά οι πωλήσεις των εταιρειών σε τρίτους (trade 
sales) συνεχίζουν να κυριαρχούν.
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ΣΧΗΜΑ 7

Ρευστοποιήσεις επενδύσεων (εκατ. ECU)
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3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3.1 Νομικό πλαίσιο

Η εισαγωγή του θεσμού στην Ελλάδα έγινε με το Νόμο 1755/88 (ΦΕΚ 
101/24.5.88 Τεύχος Πρώτο.

Στις Εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (ΕΠΕΚ) δίνονται με το 
νόμο αυτό κίνητρα για να δραστηριοποιηθούν με στόχο να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτομίας.

Σύμφωνα με την απόφαση 3923/1.3.1989 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία εκδόθηκε κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 4 του Νόμου 1775/88, ως επενδύσεις Υψηλής 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας λογίζονται εκείνες που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη ή παραγωγή :
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α. Νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών 
β. Νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής 
γ. Νέων ή βελτιωμένων μεθόδων οργάνωσης και 
δ. Νέων χρήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ακολουθεί περιγραφή του θεσμού και των κινήτρων που δίνει ο νόμος. 
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Νόμου 1775/88 
η ανώνυμη εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει αποκλειστικό 
σκοπό την προώθηση και την υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας 
και καινοτομίας. Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι ο σκοπός αυτός δεν είναι 
αποκλειστικός, μάλλον όμως η άποψη αυτή δεν ευσταθεί, ενόψει ιδίως και της 
νομοθετικής προϊστορίας του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Αυτό, στο 
στάδιο του νομοσχεδίου, ρητώς προέβλεπε ότι η προώθηση και υλοποίηση 
επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας μπορούσε να είναι ένας από 
τους σκοπούς της ανώνυμης εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
πράγμα που τελικά δεν υιοθετήθηκε από το νομοθέτη.

Έτσι, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να 
επιδοτηθούν και να έχουν φορολογικά κίνητρα μόνο για τις δραστηριότητές 
τους, οι οποίες εμπίπτουν στο σκοπό που προαναφέρθηκε.

Οι δραστηριότητες μίας ανώνυμης εταιρείας παροχής επιχειρηματικού 
κεφαλαίου, για την επιδίωξη του σκοπού της, αναφέρονται ενδεικτικά στο 
Νόμο. Ετσι, οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου έχουν τη 
δυνατότητα άμεσης πρόσβασης (ιδίως) με δύο τρόπους :

Είτε ιδρύοντας νέες επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας, είτε συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου τους, στην οποία προβαίνουν υφιστάμενες ήδη επιχειρήσεις, 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτομίας. Ως προϋπόθεση της άμεσης αυτής παρέμβασης των εταιρειών 

παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου έχει τεθεί από τον ίδιο το Νόμο, στην 
παρ. 4 του πρώτου άρθρου του, ότι η επιχείρηση στην οποία η εταιρεία 
παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου πρόκειται να συμμετάσχει είναι αναγκαίο
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να έχει τη νομική μορφή είτε ανώνυμης εταιρείας είτε εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι μία ομόρρυθμη εταιρεία, μία 
ετερόρρυθμη εταιρεία ή μία ατομική επιχείρηση, προκειμένου να τους δοθεί η 
αρωγή μίας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου, πρέπει προηγουμένως να 
μετατραπούν σε ΑΕ ή ΕΠΕ.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι ο νόμος δεν προβλέπει απλή απόκτηση 
μετοχών της επιχείρησης χωρίς αύξηση του κεφαλαίου αυτής. Πράγμα που 
σαφώς δηλώνει ότι ο νομοθέτης θέλησε την Εταιρεία Παροχής 
Επιχειρηματικού Κεφαλαίου όχι ως απλό "επενδυτή" - με την έννοια εκείνου 
που αποκτά τίτλους διαπραγματεύσιμους ή όχι στο Χρηματιστήριο - αλλά ως 
εξειδικευμένο χρηματοδότη επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Επίσης ο νομοθέτης αναγνωρίζει στις εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικού 
Κεφαλαίου τη δυνατότητα τόσο άμεσης όσο και έμμεσης παρέμβασης στη 
μέσω δανειοδοτήσεων χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτομίας, με την παροχή εγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, προκειμένου οι οργανισμοί αυτοί να χορηγήσουν δάνεια για την 
υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική 
μορφή αυτών. Αλλά και η ίδια η εταιρεία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου 
είναι δυνατόν να δανειοδοτήσει μία επιχείρηση, πάντα για τη πραγματοποίηση 
επενδύσεων του συγκεκριμένου είδους, εφόσον η εταιρεία επιχειρηματικού 
κεφαλαίου δεν είναι μεταξύ των ιδρυτών, ούτε συμμετέχει στο κεφάλαιο της 
συγκεκριμένης επιχείρησης (άρθρο 2 παρ. 3 του Νόμου 1775/88).

Τέλος, θεωρείται από το νομοθέτη του Ν. 1775/88 ότι βρίσκεται μέσα στο 
σκοπό της εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και η απλή παροχή 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις που προβαίνουν σε επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι σχετικές με την έρευνα 
της αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωση των 

επιχειρήσεων αυτών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας που αποβλέπει στην 
πραγματοποίηση των σκοπών της επιχείρησης.
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Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν 
επιδοτούνται ούτε έχουν φορολογικές απαλλαγές ή άλλη ευνοϊκή φορολογική 
ρύθμιση για τα εισοδήματα τους που προέρχονται από την εν λόγω παροχή 
υπηρεσιών.

Ο Νόμος 1775/88 περιέχει αρκετές διατάξεις ειδικές για τις εταιρείες παροχής 
επιχειρηματικού κεφαλαίου. Διατάξεις που εφαρμόζονται στις εταιρείες αυτές 
κατά παρέκκλιση εκείνων του κοινού δικαίου, δηλαδή τόσο του Κωδ. 
Ν.2190/1920 όσο και του φορολογικού νόμου.

Ετσι, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού 
κεφαλαίου ορίζεται σήμερα σε 500 εκ. δρχ., να καταβάλλεται μόνο σε μετρητά 
και πρέπει, κατά τη σύσταση της εταιρείας, να καταβληθεί κατά το ήμισυ. Με 
υπουργική απόφαση το ελάχιστο όριο των 500 εκ. είναι δυνατό να αυξάνεται, 
προβλέπεται ακόμη από το Νόμο η άσκηση εποπτείας για τις δραστηριότητες 
των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Οι μετοχές των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι όλες 
ονομαστικές και επιτρέπεται στις εταιρείες αυτές η έκδοση ομολογιακών 
δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές ή όχι.

Στα κεφάλαια που διακινδυνεύονται υπάρχουν όρια και μάλιστα όρια τόσο ως 
προς τη δέσμευση κεφαλαίων σε μία επένδυση όσο και ως προς τη συνολική 
δέσμευση των κεφαλαίων της εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Έτσι, δεν επιτρέπεται στις εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου να 
συμμετέχουν σε μία επιχείρηση με κεφάλαια που υπερβαίνουν το 20% των 
ιδίων κεφαλαίων τους, στο όριο αυτό συνυπολογίζονται και οι εγγυήσεις που 
τυχόν έχουν δοθεί υπέρ επιχείρησης στην οποία συμμετέχει η εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ακόμη δεν επιτρέπεται στις εταιρείας παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου να αναλάβουν υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 
ίδια κεφάλαιά τους. Για την έννοια των όρων "ίδια κεφάλαια" και 

"υποχρεώσεις" γίνεται από το νόμο ρητή αναφορά στο Γενικό Λογιστικό 
Σχέδιο, που έχει θεσπιστεί με το ΠΔ 1123/1980. Στις υποχρεώσεις
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συνυπολογίζεται ποσοστό 50% του συνόλου των εγγυήσεων που έχουν δοθεί 
από τις εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου υπέρ επιχειρήσεων συμμετοχής 
τους, για δάνεια που οι επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει από άλλους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Τέλος, η εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι υποχρεωμένη να 
αποκαταστήσει τη σχέση ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις της, μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο της διαχειριστικής χρήσης που ακολουθεί τη χρήση κατά 
την οποία η σχέση αυτή διαταράχτηκε, προβαίνοντας υποχρεωτικά σε αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι διατάξεις των άρθρ. 3, 4 και 5 του Νόμου 1775/88 δίνουν κίνητρα για τη 
συμμετοχή στις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα :

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας χορηγείται επιχορήγηση του 
Κράτους μέχρι τριάντα τοις εκατό στο ποσό που συμμετέχει η εταιρεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου (περιπτώσεις α και β παρ. 1 άρθρο 1) σε 
επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 
καινοτομίας (άρθρο 3).

Οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου για τον προσδιορισμό των 
φορολογικών τους κερδών, έχουν το δικαίωμα να εκπίπτουν ποσοστό τρία 
τοις εκατό στο ποσό του υπολοίπου της 31.12, κάθε χρόνου, από τις 
συμμετοχές τους σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας (περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 1). Η έκπτωση 
όμως αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό πρόβλεψης για το σκοπό του 
άρθρου 1 του νομοθετήματος (άρθρο 4).

Τα κέρδη που πραγματοποιούν οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου από 
πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων τους, τα οποία προέρχονται από 
συμμετοχές τους σε επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του 
νόμου, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, αν εμφανιστούν σε λογαριασμό
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ειδικού αποθεματικού για κάλυψη μελλοντικών ζημιών από την πώληση 
χρεογράφων (Αρθρο 5, παρ. 1).

Επίσης και οι κάτοχοι ομολογιών των εταιρειών απαλλάσσονται από το φόρο 
για το εισόδημα που προέρχεται από τόκους των ομολογιών (Αρθρο 5, παρ. 

1).

Όπως προκύπτει είναι διαφορετική η φορολογική μεταχείριση των κατόχων 
ομολογιών εκδόσεων των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από 
τη μεταχείριση των μετόχων των εταιρειών αυτών. Συγκεκριμένα, ενώ οι 
κάτοχοι ομολογιών απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος που 
προέρχεται από τόκους των ομολογιών αυτών, οι μέτοχοι των εταιρειών 
παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν απαλλάσσονται από τη φορολογία 
εισοδήματος που προέρχεται από μερίσματα που αυτές διανέμουν6.

Ο Ν. 1755/88 θεωρήθηκε τόσο από ανεξάρτητους αναλυτές, όσο και από τις 
εταιρείες του κλάδου ως ανεπαρκής, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της 
καθιέρωσης του θεσμού στη χώρα μας. Ως βασικοί παράγοντες της 
ανεπάρκειας του Νόμου θεωρήθηκαν οι εξής:
- Ελλιπή κίνητρα.

- Περιορισμός στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας

- Αποκλεισμός της αποκτήσεως από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, 
συμμετοχών σε επιχειρήσεις χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτών 
ή χωρίς την από την αρχή ίδρυση νέας επιχείρησης.

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν σε τροποποίηση του νομικού πλαισίου του 
venture capital στη χώρα μας. Σήμερα ο θεσμός διέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 5 έως 9 Ν.2367/95 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 6 
Ν. 1755/88. Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο η εταιρεία venture capital 
ονομάζεται Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και έχει 

τη μορφή κυρίως ανώνυμης εταιρείας Η εταιρεία ΕΚΕΣ συμμετέχει ή επενδύει 
με άλλον τρόπο σε μία άλλη επιχείρηση, δηλ. στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η
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εταιρεία στην οποία επενδύει έχει έδρα στην Ελλάδα και της οποίας οι μετοχές 
δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και ασκεί γεωργική, μεταλλευτική, 
βιοτεχνική, βιομηχανική, ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα.

Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση κτηματικές, οικοδομικές και κατασκευαστικές 
εταιρείες, επιχειρήσεις μεσιτικών εργασιών, αντιπροσωπειών, τυχερών 
παιγνίων και χρηματοπιστωτικών εργασιών (τράπεζες - ασφάλειες κλπ.) 
αθλητικά σωματεία και οργανισμοίθ, καθώς και επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης.

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 σε 
χρηματιστήριο. Η μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 
εντός τριών ετών από την απόκτησή τους, 

γ) να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στις οποίες 
συμμετέχει.

δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμό 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 επιχειρήσεις για την έρευνα 
αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την ανάλυση 
επενδυτικών προγραμμάτων, την οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη 
υπηρεσία πρόσφορη για την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

Η ΕΚΕΣ μπορεί, επίσης, κατ' εξαίρεση, να συμμετέχει στο κεφάλαιο 
επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 
εφόσον η επένδυση της ΕΚΕΣ είναι αποτέλεσμα της άσκησης δικαιώματος 
που απορρέει από προϋπάρχουσα επένδυση της ΕΚΕΣ στην επιχείρηση και 6

6 Δ.Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ : Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (VENTURE CAPITAL) κατά 
το ελληνικό δίκαιο. Δελτίο Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, Τεύχος 31 Γ, τριμηνία 1991 (σελ. 138-140)

-42-



Στοατηνικόο Σγεδιασυ&τ Εταιρειών Venture Capital

για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών από την εισαγωγή στο 
χρηματιστήριο.

Συνεπώς, μία ΕΚΕΣ δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να συμμετέχει από 
κοινού σε μία εταιρεία με τον επιχειρηματία και να προβαίνει σε επενδύσεις 
που μπορεί να έχουν κάποια φορά υψηλό κίνδυνο, πλην όμως μπορεί να 
έχουν τρομερά εκπληκτική απόδοση. Οι προϋποθέσεις δραστηριοποίησης 
μίας εταιρείας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών είναι οι εξής : 
α) Η ΕΚΕΣ πρέπει μετά το κλείσιμο της τρίτης από την ίδρυσή της χρήσης να 

διατηρεί επενδεδυμένο το ήμισυ των ιδίων κεφαλαίων της. 
β) Η συμμετοχή της πρέπει να διαρκεί για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, 
γ) Το ποσοστό συμμετοχής σε μία εταιρεία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45% 

καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής, ενώ τα ίδια κεφάλαια τα εταιρείας δεν 
επιτρέπεται να είναι επενδεδυμένα στην ίδια την εταιρεία σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 20% αυτών.

δ) Ενας μέτοχος δεν επιτρέπεται να κατέχει άμεσα ή έμμεσα πάνω από το 
30% των μετοχών της ΕΚΕΣ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΕΣ είναι 1.000.000.000 δρχ., καταβεβλημένο 
αρχικά σε δύο (2) φάσεις, συγκεκριμένα 500.000.000 δρχ. με τη σύσταση και 
500.000.000 δρχ. μέσα στις τρεις πρώτες χρήσεις.

Τα κέρδη της ΕΚΕΣ κατά τη διάρκεια της διανομής τους φορολογούνται με 
συντελεστή 15%.
Η ΕΚΕΣ επενδύει μακροπρόθεσμα αλλά ρευστοποιεί τη συμμετοχή της σε 
προσυμφωνημένο χρόνο και με προσυμφωνημένο τρόπο, αντλώντας κέρδη 
από την υπεραξία των μετοχών που δημιουργήθηκε κατά την παραμονή της 
στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια, ενδιαφέρεται άμεσα για την αύξηση της 
κερδοφορίας και της αξίας της επιχείρησης και συμμετέχει ενεργά στη 

διοίκηση χωρίς συνήθως να αποβλέπει στην πλειοψηφία και τον έλεγχο των 
μετοχών.
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3.2 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Ο θεσμός του Venture Capital δεν είχε γνωρίσει μέχρι πρόσφατα ιδιαίτερη 
ανάπτυξη στην Ελλάδα για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω :

• έλλειψη ικανοποιητικών κινήτρων

• φόβος εμπλοκής στα γρανάζια της γραφειοκρατίας που συνοδεύει τα 
κίνητρα,

• περιορισμός που γίνεται από το νόμο σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας 
και καινοτομίας, και

• αποκλεισμός της αποκτήσεως από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου 
συμμετοχών σε επιχειρήσεις χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή 
χωρίς την ίδρυση από την αρχή νέας εταιρείας.

• Ο οικογενειακός χαρακτήρας πολλών ελληνικών επιχειρήσεων

Επίσης το μέγεθος της ελληνικής αγοράς για τις υπηρεσίες των ΕΠΕΚ 
κρινόταν μάλλον ανεπαρκές από την πλευρά της ύπαρξης ευκαιριών 
συνεργασίας που να βρίσκονται μέσα στο πνεύμα του νόμου και να 
προσφέρουν ταυτόχρονα προοπτικές απόδοσης κεφαλαίων ανάλογες με τον 
κίνδυνο και το κόστος που συνεπάγεται για τις ΕΠΕΚ η άντλησή τους από την 
αγορά7.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι περισσότερες από τις Εταιρείες 
Παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα δεν 
λειτουργούσαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 1775/88 αλλά ως Α.Ε. του 
Ν.2190/20.

Οι εταιρείες αυτές είναι:
α) ΜΠΕΡΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ με 

διακριτικό τίτλο "BARING HELLENIC VENTURES (BHV) SA" 

β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΕ με 
διακριτικό τίτλο "HELLENIC VENTURES"
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γ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΕΚ 
δ) ALFA VENTURES 
ε) CITY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
στ) ΑΙΝΕΙΑΣ Α.Ε.
ζ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ HBDIC 
η) GLOBAL FINANCE
Σήμερα οι ειδικού του χώρου εκτιμούν ότι το VC μπορεί να αποτελέσει 
κινητήριο μοχλό τεχνολογικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 
Ελλάδας, κυρίως στο πλαίσιο της ΟΝΕ, εφόσον τηρηθούν και αξιοποιηθούν 
σωστά όλες οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του. Επίσης, η πρόοδος του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη των 
εταιρειών παροχής VC, διότι αυτές θα μπορούν πλέον να πωλούν με μεγάλο 
κέρδος (plus values) τις συμμετοχές τους σε επιχειρήσεις.

Ήδη δρομολογείται η χρηματοδότηση από το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
έξι νέων ελληνικών εταιρειών παροχής VC : Ελληνικό Κεφάλαιο Επενδύσεων 
- ΕΚΕΣ Α.Ε. (επικεφαλής Alpha Τράπεζα Πίστεως), Εταιρεία Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών Εργασίας Α.Ε. (επικεφαλής Τράπεζα 
Εργασίας), Αναγέννηση - ΕΚΕΣ Α.Ε. (επικεφαλής ΕΤΒΑ), Ιθάκη - ΕΚΕΣ Α.Ε. 
(επικεφαλής Εγνατία Τράπεζα), Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου 
Ελλάδος (επικεφαλής ΕΤΕΒΑ), ΣΕΤΛΑ-ΚΕΣ Α.Ε. (επικεφαλής ALTEC, ΑΛΤΕ 
και οι επιχειρηματίες Α. Αθανασούλης και Γ. Αλλαμανής). Παράλληλα, η 
Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης και η Ιονική Τράπεζα σχεδιάζουν να 
προχωρήσουν στην ίδρυση δικών τους εταιρειών παροχής VC.

Οι έξι νέες εταιρείες παροχής venture capital πρόκειται να επενδύσουν 16,2 
δις δρχ., σε πρώτη φάση, στις ελληνικές ΜΜΕ. Παράλληλα, είναι υπό ίδρυση 
και η εταιρεία "Πειραιώς - Venture Capital" με μετόχους κατά 40% την 
ομώνυμη τράπεζα και κατά 50% την αμερικανική επενδυτική Zylcka", ενώ 
αντίστοιχη δραστηριότητα σχεδιάζουν να αναπτύξουν και άλλες τράπεζες. 7

7 Α. ΚΑΠΕΡΩΝΗ : VENTURE CAPITAL. Ο νόμος και η ελληνική πραγματικότητα. Δελτίο Ενωσης 
Ελληνικών Τραπεζών. Τεύχος 14, Β τριμηνία 1987 (σελ. 29).
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Επιπρόσθετα, αναμένεται σύντομα να αρχίσει τη λειτουργία της νέα "τρίτη" 
κατά σειρά χρηματιστηριακή αγορά, η οποία θα συνυπάρχει με την κύρια και 
την παράλληλη. Πρόκειται για "υποπαράλληλη αγορά" όπου δικαίωμα 
συμμετοχής θα έχουν επιχειρήσεις με κεφάλαιο από 100 μέχρι 499 εκατ. δρχ. 
Στην κατηγορία αυτή προτεραιότητα θα έχουν οι επιχειρήσεις που 
απασχολούνται με υψηλή τεχνολογία τόσο από την πλευρά της παραγωγής 
όσο και από την πλευρά της χρήσης. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
αυτών θα στηρίζεται στο θεσμό του venture capital. Αυτό που δεν έχει 
γνωστοποιηθεί ακόμη είναι εάν οι επιχειρήσεις - και κατά πόσον - θα 
διευκολύνονται και θεσμικά σε αυτό.

Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους με νέα Venture Capital ετοιμάζουν και οι 
παλαιότερες εταιρείες του χώρου, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου ή νέων 
χρηματοδοτικών κεφαλαίων fund. Νέο fund ετοιμάζει για το 1999 η "Εμπορική 
Κεφαλαίου" το οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητα του Commercial Capital 
Fund που πραγματοποίησε 9 νέες επενδύσεις το 1998 με μέση επένδυση τα 2 
εκ. δολάρια.

Η "Global Finance" προετοιμάζει επίσης τους επόμενους μήνες νέο fund για 
την ελληνική αγορά, το οποίο μεταξύ άλλων θα δραστηριοποιείται στο 
management buyout, στην εξαγορά δηλαδή οικογενειακών επιχειρήσεων από 
κορυφαία στελέχη της με τη χρηματοδότηση κάποιου fund. Ταυτόχρονα 
προγραμματίζει την αύξηση του κεφαλαίου του Black Sea Fund στα 100 εκ. 
δολάρια.

Το νέο fund της "Alpha Ventures" είναι το Ελληνικό Κεφάλαιο Επενδύσεων 
ύψους 4 δις δρχ. το οποίο είναι υπό ίδρυση και προετοιμάζει τις νέες του 
τοποθετήσεις. Σημειώνεται, επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι και ξένα 
Venture Capital διατηρούν ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά και ειδικότερα 
για τους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της υγείας στοχεύοντας να 
επενδύσουν κατά περίπτωση στα ποσά της τάξης των 5 εκ. δολάρια.
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Η αγορά Εταιρειών Venture Capital στην Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FUND ΥΨΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΩΡΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣ

ΗΣ
Alpha
Ventures

Alpha Ventures 2,8 δισ. δρχ. Τράπεζα
Πίστεως,

Alpha
Finance

13 Ελλάδα

Danube Fund 19 εκ. δολ. EBRD, IFC, 
Tp. Πίστεως, 

ιδιώτες

7 Ανατ.
Ευρώπη,
Βαλκανική

Ελλ. Κεφάλαιο 
Επενδύσεων (υπό 
ίδρυση)

4 δισ. δρχ. Τράπεζα
Πίστεως,

Alpha
Finance

Υπό
προετοιμασία

Ελλάδα

Global
Finance

Barring Hellenic 3 δισ. δρχ. Εθνική
Τράπεζα,
Eurobank,

ιδιώτες

12 Ελλάδα

Balkan Fund 28 εκ. δολ. EBRD, IFC, 
ιδιώτες

11 Βαλκανική

Global Capital 
Invest

50 εκ. δολ. Τράπεζα
Εργασίας,

ιδιώτες

9 Ελλάδα

Black Sea Fund 62 εκ. δολ. BRB, IFC, 
Ομιλος 

Λάτση, Τρ. 
Εργασίας

6 Βαλκανική

Εμπορική
κεφαλαίου

Commercial 
Capital Fund

58 εκ. δολ. Εμπορική
Τράπεζα

12 Ελλάδα
16 Εξωτερικό

Εργασίας ΕΚΕΣ 
(υπό ίδρυση)

2 δισ. δρχ. Τράπεζα
Εργασίας

Υπό
προετοιμασία

Ελλάδα

Αναγέννηση ΕΚΕΣ 
(υπό ίδρυση)

2,5 δισ. δρχ. ΕΤΒΑ,
Τράπεζα

Αναπτύξεως
Κύπρου,
Kantor
Capital,
ιδιώτες

Υπό
προετοιμασία

Ελλάδα

Ιθάκη ΕΚΕΣ 
(υπό ίδρυση)

2 δισ. δρχ. Τράπεζα
Εγνατία,
ιδιώτες

επενδυτές

Υπό
προετοιμασία

Ελλάδα

Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Β. 
Ελλάδας (υπό ίδρυση)

2 δισ. δρχ. ΕΤΕΒΑ Υπό
προετοιμασία

Ελλάδα

ΣΕΤΛΑΚΕΣΑ.Ε. 
(υπό ίδρυση)

1 δισ. δρχ. Altec
ΑΛΠΕ

Υπό
προετοιμασία

Ελλάδα
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4. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4.1 Venture Capital και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης

To Venture Capital ως θεσμός χρηματοδότησης έχει να αντιμετωπίσει τρεις 
βασικούς ανταγωνιστές:
Α. Τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης (τραπεζικός δανεισμός, 

ιδιωτική τοποθέτηση, θεσμικοί επενδυτές)
Β. Τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (leasing, factoring, forfaiting)
C. Την είσοδο στο Χρηματιστήριο

Ας σημειωθεί ότι το Venture Capital λόγω της ιδιάζουσας φύσης του δεν 
μπορεί να θεωρηθεί άμεσος ανταγωνιστής όλων των παραπάνω μορφών 

χρηματοδότησης.

4.1.1. Venture Capital και ToaneCiKoc AavEiauoc

To Venture Capital, σύμφωνα με ορισμένες απόψεις, δεν ανταγωνίζεται τον 
τραπεζικό δανεισμό, αλλά αντίθετα τον συμπληρώνει. Οι επιχειρήσεις που 
χρηματοδοτούνται με Venture Capital είναι εκείνες που συνήθως δεν 
χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες λόγω του υψηλού κινδύνου που 
ενυπάρχει στο επιχειρηματικό πρόγραμμα τους (BUSINESS PLAN). 
Επομένως, οι Εταιρείες Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (ΕΠΕΚ) δεν 
ανταγωνίζονται τις Τράπεζες.

Αντίθετα, οι Τράπεζες μπορεί να έχουν άμεσα ή έμμεσα οφέλη: άμεσα 
κεφαλαιακά κέρδη (ή ζημίες) από τη συμμετοχή που μπορεί να έχουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο μίας ΕΠΕΚ ή έμμεσα οφέλη αφού η ύπαρξη 
χρηματοδοτήσεων Venture Capital ενισχύει μεσοπρόθεσμα τον όγκο των 
άλλων τραπεζικών εργασιών , με την προαγωγή νέων δυναμικών
επιχειρήσεων που θα εισαχθούν στο πιστωτικό κύκλωμα.

Εξάλλου, το τραπεζικό σύστημα και οι χρηματοδοτήσεις που παρέχει στις 
εταιρείες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους έχουν μεγάλη
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ανάγκη από την ουσιαστική ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων αυτών των 
εταιρειών. Οι χρηματοδοτήσεις του τραπεζικού τομέα προς αυτές τις 
επιχειρήσεις είναι δυνατόν να σταματήσουν άμεσα αν οι συγκεκριμένες 
εταιρείες υπερβούν το ποσοστό του 60% με 70% της χρηματοδότησης του 
ενεργητικού τους με δανειακά κεφάλαια. Η άμεση ενίσχυση αυτών των 
εταιρειών με υγιή μακροπρόθεσμα κεφάλαια στηρίζει την ανάπτυξη τους, 
καθώς εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των δανειακών και των ιδίων 
κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Στον σχήμα που ακολουθεί στη επόμενη σελίδα δίνεται διαγραμματικά η 
χρηματοδότηση Venture Capital σε σύγκριση με τις κλασικές μορφές 
χρηματοδοτήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΥΚ

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ»

Εγγύηση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -------------►
ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ◄---------

Εταιρικό

Δάνειο

Κεφαλαιουχικό
Εξοπλισμό

Δημιουργεί

100% Ποσού 
Επιτόκιο 15% Νέες

Χρηματικές 
ροές (κέρδη)

“VENTURE CAPITAL”

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΑ ΙΔΕΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγγύηση

>

◄---------

30-60% ποσού 
Επιτόκιο 20%

-49-



Στοστηνικ(χ: Σγεδιασικχ: Εταιρειών Venture Capital

4.2 Τάσεις και προοπτικές

Σύμφωνα με τον Chris McCann, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου NatWest Equity Partners, στα επόμενα χρόνια η αγορά του Venture 
Capital θα γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της 
Ευρώπης, επομένως και στη χώρα μας. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στους 
παρακάτω παράγοντες:
1. Οι μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης διέρχονται μία φάση αναδιάρθρωσης 

και συγκέντρωσης στις βασικές τους δραστηριότητες. Η τάση αυτή σε 
συνδυασμό με τις αποκρατικοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε 
ολόκληρη την Ευρώπη δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

2. Οι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν ένα 
σημαντικό τμήμα τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και των 
περισσότερων ευρωπαϊκών οικονομιών, αρχίζουν να χρησιμοποιούν 
ιδιωτικά κεφάλαια ως λύση στο πρόβλημα της διαδοχής.

3. Τέλος, η πτώση των επιτοκίων έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο τα 
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, υποβοηθώντας την ανάπτυξη μίας 
επενδυτικής κουλτούρας.
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5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ GLOBAL FINANCE

5.1 Παρουσίαση της GLOBAL FINANCE

Εισαγωγή

Η Global Finance ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το Νοέμβριο του 1991 και 
είναι εταιρεία χρηματοδότησης επενδύσεων και παροχής χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. Εξειδικεύεται στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που 
αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς συμμετέχοντας στο κεφάλαιό τους. 
Ταυτόχρονα βοηθάει δυναμικές επιχειρήσεις να οργανωθούν και να 
αναπτυχθούν σωστά. Η συγκεκριμένη εταιρεία ανέπτυξε στην Ελλάδα το 
θεσμό του επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) και αυτός είναι ο 
κύριος λόγος επιλογής εξέτασης της εν λόγω εταιρείας.

Ποιοι συμμετέχουν στην Global Finance S.A.

Η εταιρεία παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα όσον αφορά στη δομή της. Στην 
Global Finance συμμετέχουν η θυγατρική της Βρετανικής Baring Brothers 
στην Ελλάδα (με 33%), η Ευρωεπενδυτική (με 10%) και άλλοι (με το 
υπόλοιπο 57%). Η Global Finance S.A. διαχειρίζεται τα κεφάλαια τριών 
εταιρειών : της εταιρείας Baring Hellenic Ventures S.A." (λειτουργεί με βάση το 
Ν.2190/1920), της εταιρείας "Euromerchant Balkan Fund" και της εταιρείας 
"Ελληνικές Συμμετοχές Α.Ε." (λειτουργεί με βάση το Ν. 1775/88). Πιο
συγκεκριμένα η εταιρεία "Baring Hellenic Ventures S.A." διαθέτει κεφάλαια 
ύψους 2,1 δις δρχ. και δεν υπάρχει περιορισμός στον τομέα ή στο αντικείμενο 
δραστηριότητας της επιχείρησης, η εταιρεία "Ελληνικές Συμμετοχές Α.Ε." 
διαθέτει κεφάλαια ύψους 500 εκ. δρχ. και επενδύει μόνο στο χώρο της υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτομίας, και τέλος η εταιρεία "Euromerchant Balkan Fund" 
διαθέτει κεφάλαια ύψους 30 εκ. $ και η επένδυση πραγματοποιείται συνήθως 
με τη συμμετοχή και άλλων δυτικών επιχειρήσεων, κυρίως ελληνικών.
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Τρόπος Χρηματοδότησης

Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η εταιρεία αντλεί τα απαιτούμενα κεφάλαια 
από τις τρεις εταιρείες, των οποίων τα κεφάλαια διαχειρίζεται αλλά της δίνεται 
παράλληλα και η δυνατότητα να συγκεντρώνει κεφάλαια από τρίτους 
επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι επενδυτές αυτοί είναι συνήθως Βιομηχανικές επιχειρήσεις, Τράπεζες και 
εφοπλιστές, τους οποίους είτε προσεγγίζει η εταιρεία δημιουργώντας τις 
κατάλληλες επαφές, ή έρχονται οι ίδιοι σε επαφή με τη Global Finance S.A.

Στόχοι της εταιρείας

Σκοπός της Global Finance S.A. είναι η ανάπτυξη όχι μόνο ήδη υπαρχουσών 
επιχειρήσεων αλλά και νέων επιχειρηματικών προσπαθειών. Ο σύγχρονος 
επιχειρηματίας ενισχύεται με δύο τρόπους : 1) με τη χρηματοδότηση και 2) με 
την υπεύθυνη υποστήριξη (know-how, στενή συνεργασία, ουσιαστική 
κατανόηση των προβλημάτων και επίλυσή τους κ.ά.).

Η εταιρεία αποβλέπει στην εισαγωγή των εταιρειών που επενδύει στο 
Χρηματιστήριο και στην αποδέσμευσή της από αυτές με ρευστοποίηση της 
συμμετοχής της σε κάποια χρονική στιγμή. Η έξοδος στην περίπτωση 
ανυπαρξίας Χρηματιστηρίου, όπως για παράδειγμα στη Βουλγαρία 
επιτυγχάνεται με εξαγορά ακολουθώντας μία συγκεκριμένη φόρμουλα βάσει 
του συντελεστή κερδών ή του τζίρου. Αυτό συμβαίνει και όταν για 
οποιονδήποτε λόγο η εταιρεία δεν επιθυμεί να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.

Τρόπος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

Η συμμετοχή της Global Finance S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 
πραγματοποιείται κυρίως με κοινές μετοχές αλλά και με ομολογιακό δάνειο 
μετατρέψιμο σε μετοχές.
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Ο τρόπος προσδιορισμού της συμμετοχής της είναι βασικά προϊόν 
διαπραγμάτευσης αλλά παράλληλα βασίζεται και σε μεθόδους που σκοπό 
έχουν να αποτιμήσουν την αξία της εταιρείας.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί P/E ratios, Discounted Cash Flows, ελέγχει την 
Καθαρή Θέση και τον Τζίρο της εταιρείας, βρίσκει τον Εσωτερικό Βαθμό 
Απόδοσης (IRR) κ.ά. Ακολουθώντας αυτή την τακτική μειώνει τον κίνδυνο 
διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και διασφαλίζει όσο το δυνατόν 
καλύτερα την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις εταιρείες venture capital 
δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση κάνουν ότι 
μπορούν για να εμφανίσουν ελκυστική την εικόνα της εταιρείας τους στους 
πιθανούς επενδυτές.

Διαδικασία κλεισίματος της συμφωνίας και ανάληψη της επενδυτικής 
πρότασης

Τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούνται από την εταιρεία 
παρουσιάζονται παρακάτω. Ο χώρος διεκπεραίωσης των σταδίων ποικίλει 
ανάλογα με την περίπτωση από 2 μήνες έως και 6 μήνες και παραπάνω.

0 Επαφή με τους ενδιαφερομένους (είτε από πρωτοβουλία της Global 
Finance S.A., είτε από πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων).

0 Παράθεση και εξέταση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).
0 Διευκρινίσεις πάνω στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.
0 Αξιολόγηση της τιμής της εταιρείας (προσδιορισμός τιμής μετοχής, 

καθορισμός όρων συμμετοχής).
0 Πληροφόρηση από την αγορά (για τον ανταγωνισμό, τους πελάτες κτλ.).
0 Λεπτομερειακή πληροφόρηση για την εταιρεία (φερεγγυότητα, 

αποδοτικότητα, προοπτικές, λογιστικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές 

που δεν είναι ίδιοι με της επιχείρησης, σχέσεις με την αγορά κ.ά.).
0 Συνεργασία με δικηγόρους και προετοιμασία του νομικού συμβολαίου.
0 Υπογραφή του συμβολαίου και εκταμίευση του ποσού χρηματοδότησης.
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Επενδυτικές προτάσεις

Η εταιρεία λειτουργεί από το 1991. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι το 1995 σε 
σύνολο 330 επενδυτικών προτάσεων, είχε αναλάβει τις οχτώ. Από αυτές 
μόνο δύο είχαν μέτρια απόδοση ενώ όλες οι υπόλοιπες πέτυχαν το στόχο 
τους (π.χ. η Chipita και η Goody's έχουν ήδη εισαχθεί στο Χρηματιστήριο). Οι 
επτά στις οκτώ επενδυτικές προτάσεις αφορούσαν σε εξαγορά υπαρχουσών 
μετοχών από την εταιρεία venture capital αντί για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου.

Χρόνος πραγματοποίησης της επένδυσης

Η Global Finance S.A. χρηματοδοτεί και στην αρχή αλλά και σταδιακά τις 
επιχειρήσεις, ανάλογα με τη συμφωνία αλλά και την ιδιαιτερότητα της κάθε 
επενδυτικής πρότασης.

Παροχή Υπηρεσιών

Η Global Finance S.A. όσον αφορά στην παροχή κεφαλαίων ασχολείται με τις 
εξής επενδύσεις:

♦ υποστήριξη για γρήγορη ανάπτυξη υπαρχουσών επιχειρήσεων

♦ υποστήριξη για γρήγορη και υγιή αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

♦ άντληση νέων κεφαλαίων
♦ μεταβίβαση πακέτου μετοχών επιχειρήσεων

♦ υποστήριξη σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων

♦ υποστήριξη για ανάπτυξη ελληνικών και διεθνών επιχειρηματικών 

συνεργασιών (Joint Ventures)

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Global Finance S.A. είναι οι παρακάτω :

♦ συνεργασία στην κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου
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❖ προτάσεις σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση της χρηματοδότησης 
(ίδια κεφάλαια, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια)

❖ εξεύρεση πηγών για πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω δανείων (η εταιρεία 
διατηρεί καλές σχέσεις με την Τράπεζα Εργασίας, την Ευρωεπενδυτική και 
άλλες)

❖ βοήθεια στη διεύρυνση εναλλακτικών λύσεων για το συνεργάτη της 
επιχειρηματία

❖ παροχή συμβουλών σχετικά με τη δομή και τους όρους της συμφωνίας
❖ παροχή καθημερινής βοήθειας σε όλα τα επίπεδα σχετικά με know-how, 

budgets, διασυνδέσεις με σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
τιμολογιακή πολιτική κ.ά.

Παρακολούθηση επιχειρήσεων

Η παρακολούθηση της επιχείρησης από την Global Finance S.A. 
πραγματοποιείται με τρεις κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη συμμετοχή της 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πολλές φορές συμμετέχει ασκώντας veto σε 
ορισμένες αποφάσεις στρατηγικής σημασίας (π.χ. πωλήσεις τμημάτων της εν 
λόγω επιχείρησης, πωλήσεις πάγιων στοιχείων κ.ά.). Δεύτερον, με 
τριμηνιαίες εκθέσεις - αναφορές, με τις οποίες η κάθε επιχείρηση 
υποχρεούται να ενημερώνει τη Global Finance S.A.

Τρίτον, με τακτική επαφή που διατηρείται από τα συμβαλλόμενα μέρη είτε 
μέσω τηλεφώνου, ή με επισκέψεις που πραγματοποιούν ο ένας στον άλλον. 
Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι οι εταιρείες που παρουσιάζουν λιγότερο 
ικανοποιητική απόδοση τυγχάνουν και στενότερου ελέγχου με μηνιαίες 
αναφορές, τακτικότερες επισκέψεις κ.ά.

Αποδέσμευση της Global Finance S.A.

Όπως προαναφέραμε, πραγματοποιείται είτε με ρευστοποίηση της 
συμμετοχής της σε κάποια χρονική στιγμή και εφόσον η εταιρεία έχει εισαχθεί 

στο Χρηματιστήριο, ή με εξαγορά βάσει συγκεκριμένης φόρμουλας. Το 
"ευαίσθητο" θέμα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες venture capital είναι αν θα
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πρέπει να ενημερώνουν την επιχείρηση πριν τη στιγμή της αποκοπής τους 
από αυτή.

Όταν η εταιρεία δεν έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο τα συμβαλλόμενα μέρη 
συζητούν για το ποιος θα αγοράσει το μερίδιο της εταιρείας venture capital. 
Στην περίπτωση όμως που η επιχείρηση έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο 

είναι ακόμα ασαφές για το αν υπάρχει υποχρέωση για ενημέρωση από την 
πλευρά της εταιρείας venture capital. Συνήθως, το δίλημμα είναι μεγάλο αν 
ληφθεί υπόψη ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις 
μεταξύ τους και συνεργάζονται στενά μετά την υπογραφή του σχετικού 
συμβολαίου.

Προοπτικές για την Global Finance S.A.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Κιακίδη (Investment Associate), οι 
προοπτικές του επιχειρηματικού κεφαλαίου αναφορικά με τις υπάρχουσες 
ώριμες επιχειρήσεις διαφαίνονται εξαιρετικά περιορισμένες. Ευνοϊκές 
προοπτικές υπάρχουν για άλλες μορφές χρηματοδότησης, για νέους χώρους 
δραστηριοποίησης (όπως για παράδειγμα τα Βαλκάνια) και για επιχειρήσεις 
λιγότερο ώριμες. Επιπλέον, θετικές επιδράσεις φαίνεται να έχει και η 
προσπάθεια εξυγίανσης των επιχειρήσεων (turnarounds) από τις εταιρείες 
venture capital. Αξίζει εδώ να αναφερθεί, ότι ο κυριότερος ανταγωνιστής για 
την εν λόγω εταιρεία δεν είναι οι υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο αλλά το Χρηματιστήριο και αυτό γιατί οι ώριμες επιχειρήσεις το 
προτιμούν για την άντληση κεφαλαίων.

5.2 Στρατηγικός Σχεδιασμός της GLOBAL FINANCE

5.2.1 Η Δηυιουονία των funds

Προκειμένου να καθοριστεί η Στρατηγική που ακολουθεί η Global Finance 

πραγματοποιήθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις με τους Γιώργο Κούρτη, 
Διευθυντή Επενδύσεων της Global Finance και Γιώργο Κουκουζέλη, πρώην
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στέλεχος της Global Finance με μακρά εμπειρία στο χώρο του Venture Capital 
στην Ελλάδα.

Από τις παραπάνω συνεντεύξεις προέκυψε ότι η βάση του στρατηγικού 
σχεδιασμού στην Global Finance είναι ο σχηματισμός των funds. Τα funds 
είναι μεγάλα χρηματικά ποσά (συνήθως μερικές δεκάδες εκατομμύρια 
δολάρια) που προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές, μεγάλες βιομηχανικές 
επιχειρήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς και πλούσιους ιδιώτες. Η βασική 
δραστηριότητα μίας εταιρείας Venture Capital είναι η διαχείριση τέτοιων 
χρηματικών ποσών.

Έτσι το πρώτο βήμα για το στρατηγικό σχεδίασμά εταιριών Venture Capital 
είναι ο σχηματισμός ενός ή περισσότερων funds. Κατά το σχηματισμό ενός 
fund μία εταιρεία Venture Capital καλείται να λάβει σημαντικές, 
μακροπρόθεσμες αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν την πορεία της. 
Συγκεκριμένα, κατά το σχηματισμό ενός fund μία εταιρεία Venture Capital 
πρέπει να καθορίσει τον ή τους οικονομικούς κλάδους στους οποίους θα 
πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις, τις γεωγραφικές περιοχές, τα στάδια 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (π.χ. start-up finance, later stage 
development, Management Buy Out) καθώς και τα ανώτερα και κατώτερα 
όρια του ύψους της χρηματοδότησης. Με βάση αυτές τις αποφάσεις η εταιρεία 
Venture Capital στρέφεται προς τους επενδυτές, προκειμένου να τους πείσει 
να επενδύσουν τα χρήματα τους στο υπό σύσταση fund.

Η εταιρεία Venture Capital προτείνει που θα επενδυθούν τα χρήματα των 
funds. Για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας Venture Capital και 
του fund δημιουργείται μία επιτροπή διαχείρισης, η οποία συνήθως 
αποτελείται από τους μεγαλύτερους μετόχους του fund, και από το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή κάποιον αντιπρόσωπο της εταιρείας Venture 
Capital.

Η εταιρεία Venture Capital εντοπίζει τις επενδυτικές ευκαιρίες, και προτείνει το 
ποσό και τον τρόπο της επένδυσης στους επενδυτές του fund. Η εταιρεία 
Venture Capital πραγματοποιεί όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την
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εξεύρεση της εταιρείας, τον τρόπο επένδυσης, την παρακολούθηση της 
επένδυσης. To fund ελέγχει την εταιρεία Venture Capital ως προς τα 
αποτελέσματα των επενδύσεων.

Ας σημειωθεί ότι κάθε fund έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, αναφέρεται στην 
προσέλκυση των επενδυτών και στην ενημέρωσή τους για το επενδυτικό 
πρόγραμμα. Επίσης, σε αυτή τη φάση καθορίζεται η ημερομηνία κλεισίματος 
του fund, δηλαδή μέχρι πότε θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή οι 
επενδυτές. Συχνά δίνεται και δεύτερη ημερομηνία κλεισίματος. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις καθορίζεται και το μέγεθος του fund, ανάλογα με το μέγεθος της 
αγοράς στην οποία απευθύνεται. Η χρονική διάρκεια ορίζεται συνήθως σε 
δέκα χρόνια. Τα πρώτα τρία χρόνια αποτελούν την επενδυτική φάση, η οποία 
συχνά επεκτείνεται ως τον πέμπτο χρόνο. Από τον πέμπτο έως τον όγδοο 
χρόνο διαρκεί η φάση της ωρίμανσης, ενώ από τον όγδοο έως το δέκατο 
ακολουθεί η φάση της αποεπένδυσης.

Μόλις ολοκληρωθεί το 70% της επενδυτικής φάσης αρχίζει για την εταιρεία η 
διαδικασία συγκρότησης νέου fund.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός συνήθως απασχολεί τα ανώτερα στελέχη, 
ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας. Η διάρκεια των στρατηγικών σχεδίων 
δεν ξεπερνά τα 3 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα για τη Global Finance κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό ενός 
fund παίζει ο Fund Manager της εταιρείας (κ. Πλακόπητας). Παρ' όλα αυτά 
ιδέες για τη δημιουργία funds μπορούν να προκύψουν από οποιοδήποτε 
στέλεχος. Στη λήψη αποφάσεων συμμετέχει μία ομάδα η οποία αποτελείται 
από όλους τους διευθυντές επενδύσεων.

5.2.2. Η Δουή του Αντανωνισυού

Τα στελέχη της Global Finance πραγματοποίησαν μία ανάλυση του 

ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά Venture Capital. Ας σημειωθεί ότι οι 
ελληνικές εταιρείες Venture Capital δεν δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τα
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επενδυόμενα κεφάλαια, τους επενδυτές, τις αποδόσεις, καθώς δεν είναι 
υποχρεωμένες από το νόμο να κάνουν κάτι τέτοιο. Για αυτό το λόγο τα 
στοιχεία που ακολουθούν δεν είναι απολύτως ακριβή.

Το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο των ελληνικών εταιρειών Venture Capital 
δεν ξεπερνά τα 500 με 600 εκατομμύρια δολάρια. Ηγέτης του κλάδου είναι η 
Global Finance, η οποία έχει επενδύσει γύρω στα 200 εκατομμύρια δολάρια 
σε τέσσερα funds από τα οποία τα δύο απευθύνονται στην ελληνική αγορά και 
τα άλλα δύο στην αγορά των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. 
Ακολουθούν η Alpha Ventures, μέλος του Ομίλου της Alpha Τράπεζας 
Πίστεως και η Εμπορική Κεφαλαίου, θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας με 
περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια επενδυμένο κεφάλαιο η κάθε μία. Τέλος το 
συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο των μικρότερων εταιρειών Venture Capital και 
των νεοϊδρυθέντων εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα από το Β' 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια 
δολάρια.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Global Finance, μεταξύ των τριών 
σημαντικότερων εταιρειών Venture Capital στην Ελλάδα (Global Finance, 
Alpha Ventures και Εμπορική Κεφαλαίου) υπάρχει μία βασική 
διαφοροποίηση. Η Alpha Ventures και η Εμπορική Κεφαλαίου είναι 
θυγατρικές Τραπεζών, με αποτέλεσμα ο κύριος όγκος των χρημάτων που 

διαχειρίζονται να προέρχεται από τις Τράπεζες στις οποίες ανήκουν. Αντίθετα, 
η Global Finance δεν έχει άμεση σχέση με κάποιον Τραπεζικό Όμιλο και έτσι 
δημιουργεί και διαχειρίζεται πολυσυμμετοχικά funds. Η Global Finance είναι η 
μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που είναι υποχρεωμένη να προσελκύει επενδυτές 
προκειμένου να σχηματίζει funds και επομένως να είναι πιο ανταγωνιστική 
ώστε να προσθέτει άξια στις επενδύσεις που πραγματοποιεί.
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5.2.3 Oi ZwamviKic EmAovic rnc Global Finance

Οι μέχρι σήμερα στρατηγικές επιλογές της Global Finance προκύπτουν από 
τα χαρακτηριστικά των funds που έχει δημιουργήσει. Έτσι, η εταιρεία μέχρι 
σήμερα έχει συστήσει τέσσερα funds, από τα οποία δύο απευθύνονται στην 
ελληνική αγορά και δύο στην αγορά των Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Ευρώπης.

Το πρώτο fund που δημιούργησε η εταιρεία το 1991 ήταν το Baring Hellenic 
Ventures. Το συγκεκριμένο fund αποσκοπούσε στη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων που βρίσκονταν στη φάση της ανάπτυξης, ενώ μεταξύ των 
επενδυτών συγκαταλέγονταν εξέχοντα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας: χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, μεγάλες βιομηχανικές
επιχειρήσεις και εύποροι ιδιώτες. Σαν αποτέλεσμα, το Baring Hellenic 
Ventures εξελίχτηκε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα Venture Capital funds 
στην Ελλάδα. Σήμερα το Baring Hellenic Ventures βρίσκεται στη φάση της 
αποεπένδυσης. To fund επενδύθηκε σε δώδεκα επιχειρήσεις από τις οποίες 
οι επτά έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να 
εισαχθούν σύντομα.
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Baring Hellenic Ventures)
• Chipita Παραγωγή snack - food
• Epiphania Εκτυπώσεις - Εκδόσεις
• Goody’s Αλυσίδα εστιατορίων
• DIS Παραγωγή λογισμικού και υπηρεσίες 

υψηλής τεχνολογίας
• Babyland (Jumbo) Λιανεμπόριο παιχνιδιών
• Endysi Λιανεμπόριο ρούχων
• Mark Aalen Αλυσίδα καταστημάτων ειδών

οπτικής
• Mangos Ψηφιακή επεξεργασία ήχου και 

εικόνας
• Παναγία Υπηρεσίες υγείας
• Maxim Βαφείο υφασμάτων
• Eurodrip Παραγωγή αρδευτικών σωλήνων
• Germanos Batteries Ενεργειακά συστήματα και αλυσίδα 

καταστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Κέρδη σε δισ. δρχ. για τις 12 εταιρείες του Baring
Η e lie n ic Venture

□ Κέρδη (δισ. Δρχ.)

To 1994 η Global Finance ίδρυσε το Euromerchant Balkan Fund, με στόχο 
την πραγματοποίηση επενδύσεων στις χώρες της Βαλκανικής, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις που 
ήθελαν να επεκταθούν στα Βαλκάνια. Με τη σύσταση αυτού του fund, η 
Global Finance προσπάθησε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 
δημιουργήθηκαν από τη μετάβαση των χωρών της Βαλκανικής στην 
οικονομία της αγοράς, σε συνδυασμό με τους παραδοσιακά ισχυρούς 
ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς των χωρών αυτών με την 
Ελλάδα. Οι επενδύσεις στράφηκαν κυρίως προς τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία, λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης και του ικανοποιητικού
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μεγέθους των αγορών των χωρών αυτών. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι 
επενδυτικές δυνατότητες των μικρότερων βαλκανικών χωρών, καθώς και των 
δύο μεγάλων αγορών της ευρύτερης περιοχής της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της πραγματοποίησης 
επενδύσεων σε συνεργασία με Έλληνες στρατηγικούς εταίρους για την 
εισαγωγή επιτυχημένων προϊόντων σε νέες αγορές. Οι στρατηγικές επιλογές 
της Global Finance δικαιώθηκαν καθώς δημιουργήθηκε ένα επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο με μεγάλη ανθεκτικότητα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον 
της Βαλκανικής. Σήμερα, το fund έχει επενδυθεί πλήρως και όλες οι 
επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου είναι κερδοφόρες παρά την πρόσφατη 
οικονομική κρίση σε Βουλγαρία και Ρουμανία.

ΕΠΕΝΔΥΣ ΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Euromerchant Balkan Fund)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΧΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Chipita Bulgaria Chipita Βουλγαρία Παραγωγή croissant
Delrom Δέλτα Ρουμανία Παραγωγή παγωτού
Romcolor Πλαστικά Ρουμανία Πρόσθετα για παραγωγή

Κρήτης πλαστικών
Neoset Balkans Neoset Ρουμανία Παραγωγή και Εμπόριο

επίπλων
Axxon Romania Germanos Ρουμανία Πωλήσεις και Διανομή

Batteries καταναλωτικών αγαθών
Balkan Goody’s Βουλγαρία Αλυσίδα Εστιατορίων
Restaurants
Stind 3E-Youla Βουλγαρία Γυάλινη Συσκευασία
Moara Loulis Loulis Flourmills Ρουμανία Αλευρόμυλοι και

Αρτοβιομηχανία
Steelmet ETEM Βουλγαρία Παραγωγή προφίλ

αλουμινίου
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Η Global Finance στην προσπάθεια της να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη 
τεχνογνωσία και το εκτεταμένο δίκτυο επαφών της ίδρυσε το Global Capital 
Investors. Το συγκεκριμένο fund στοχεύει στην ελληνική αγορά, δίνοντας 
έμφαση σε ώριμες επιχειρήσεις με επιτυχημένο ιστορικό και προοπτική 
εισόδου στο Χρηματιστήριο σε ένα διάστημα δύο έως τεσσάρων ετών. Το 
fund αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και 
στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής τους θέσης μέσω παροχής μετοχικού 
κεφαλαίου.

Οι επενδύσεις δεν περιορίζονται στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, αλλά 
επεκτείνονται και σε άλλες αγορές στις οποίες επιθυμούν να διεισδύσουν οι 
Έλληνες εταίροι της Global Finance. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ταχέως 
αναπτυσσόμενες αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο fund δεν 
θα επενδύσει σε χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, 
με το συγκεκριμένο fund εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 
χρηματοδότηση των Management Buy - outs και Buy - ins.

Πρόσφατα, η Global Finance σύστησε το Black Sea Fund με στόχο την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας. Η Global Finance οδηγήθηκε στη δημιουργία του εν λόγω fund 
στηριζόμενη στην εμπειρία που αποκτήθηκε από το Euromerchant Balkan 
Fund σχετικά με τις αναδυόμενες οικονομίες της περιοχής και στην ευρεία 
βάση στρατηγικών επενδυτών που διαθέτει. Η εταιρεία διέβλεψε ότι υπάρχουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή, καθώς οι χώρες της περιοχής τα 
τελευταία χρόνια παρουσίασαν σημαντική πρόοδο σε ότι αφορά τη 
σταθεροποίηση και αναδιάρθρωση των οικονομιών τους. Οι περισσότερες 
από αυτές έχουν επιτύχει την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων 
και είναι έτοιμες να εισέλθουν σε φάση ταχείας ανάπτυξης.

Η επενδυτική στρατηγική που επιλέχθηκε για το Black Sea Fund στηρίζεται 
στην αξιοποίηση των ευκαιριών της περιοχής, κυρίως μέσω της υποστήριξης 
ξένων στρατηγικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα.
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Επίσης θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε δυναμικές, τοπικές επιχειρήσεις 

με ισχυρό management, οι οποίες ηγούνται στον κλάδο τους.

Το συνολικό ύψος του fund ανέρχεται σε 62 εκ. δολάρια. Στο fund 

συμμετέχουν εκτός από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς όπως η European 

Bank for Construction and Development (EBRD) και η International Finance 

Corporation (IFC) και σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των παραπάνω επενδυτικών επιλογών 

της Global Finance, η εταιρεία κινείται σε δύο βασικούς γεωγραφικούς άξονες: 

την Ελλάδα και τα Βαλκάνια με την Ανατολική Ευρώπη. Σύντομα, η εταιρεία 

αναμένεται να στραφεί στην αγορά της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα της 

Αιγύπτου η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τις 

γειτονικές χώρες.

Προχωρώντας στην ανάλυση πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει μία σαφής 

διαφοροποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Global Finance όταν 

επενδύει σε αναδυόμενες οικονομίες σε σχέση με τις επενδύσεις στην 

Ελλάδα. Στις αναδυόμενες αγορές η Global Finance συμμετέχει με 

μεγαλύτερο μερίδιο στην επένδυση σε σχέση με τις επενδύσεις στην Ελλάδα. 

Ο λόγος είναι ότι η συμμετοχή της Global Finance σε τέτοιες επενδύσεις 

αποσκοπεί πρωτίστως στη μείωση του ρίσκου του επιχειρηματία και όχι στην 

καθ’ αυτό χρηματοδότηση. Εξάλλου, σε τέτοιου είδους επενδύσεις γίνεται 

ακόμη πιο προσεκτική επιλογή επιχειρήσεων. Επιλέγονται επιχειρήσεις τις 
οποίες η Global Finance γνωρίζει καλά και οι οποίες κατέχουν άριστα το 

αντικείμενο της επένδυσης. Οι παραπάνω επιλογές εξασφαλίζουν στην υπό 

ίδρυση εταιρεία διοικητική τεχνογνωσία, δυνατότητα ανοίγματος αγορών προς 

εξαγωγές και δίνει τη δυνατότητα στη μητρική επιχείρηση να αποκτήσει μία 

σοβαρή διείσδυση στη χώρα της επένδυσης. Επιπλέον, η Global Finance 

προσφέρει πέρα από τα χρήματα και το κύρος του στρατηγικού επενδυτή.

Η ορθότητα των στρατηγικών επιλογών της Global Finance αποδεικνύεται 

από τη συνεχή αναπτυξιακή της πορεία όπως φαίνεται και από το παρακάτω 

γράφημα.
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Συγκέντρωση Κεφαλαίων

□ διεθνή κεφάλαια
□ ελληνικά κεφάλαια

5.2.4 Εσωτερική Δουή me Global Finance

Η δομή της επιχείρησης ακολουθεί τις επενδυτικές επιλογές της. Έτσι, 

υπάρχουν τα κεντρικά γραφεία που βρίσκονται στην Αθήνα και τρία γραφεία 

στην Ανατολική Ευρώπη συγκεκριμένα στη Σόφια, στο Βουκουρέστι και στο 

Κίεβο. Το συνολικό προσωπικό της Global Finance ανέρχεται σε 17 στελέχη, 

χωρίς να υπολογίζεται το γραμματειακό και διοικητικό προσωπικό.

Το οργανόγραμμα της επιχείρησης έχει οριζόντια μορφή. Διακρίνονται τρεις 

οργανωτικές βαθμίδες, χωρίς όμως σαφή σχέση προϊστάμενου - 
υφιστάμενου. Έτσι, υπάρχουν οι:

• Account Manager

• Investment Associate

• Investment Analyst

Τα στελέχη και των τριών βαθμιδών είναι υπεύθυνα για την εξεύρεση 

επενδυτικών ευκαιριών, την ανάλυση και την παρακολούθηση των 

επενδύσεων, με τους account manager να έχουν αυξημένες αρμοδιότητες και 

ευθύνες. Τέλος ορίζονται και υπεύθυνοι ανά fund.
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5.2.5 Ανάλυση Εξωτερικού ΠεοιΒάλλοντο€

Τα στελέχη της Global Finance στην ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος που 

πραγματοποίησαν εντόπισαν ως σημαντικότερη ευκαιρία την ανάπτυξη της 

Χρηματαγοράς στη χώρα μας. Αυτή η ευκαιρία βέβαια είναι δυνατό να 

εξελιχθεί και σε απειλή, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της Χρηματαγοράς δίνει 

υπερβολικές αποτιμήσεις σε εταιρείες, που είναι δυνατόν να αποτελέσουν 

επενδυτικούς στόχους για τη Global Finance. Πάντως η άνοδος της 

Χρηματαγοράς έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη μίας γενικότερης επενδυτικής 

κουλτούρας στο πλαίσιο της οποίας είναι ευκολότερη η κατανόηση και 

αποδοχή φορέων όπως οι εταιρείες Venture Capital. Παλιότερα οι 

επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς ένας θεσμικός επενδυτής 

θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο και ποια θα είναι τα οφέλη. Σήμερα η 

πληροφόρηση γύρω από τις επενδύσεις και τα Χρηματιστήρια είναι 

εξαιρετικού επιπέδου και φτάνει σε συνεχώς μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων 

και επιχειρήσεων.

Άλλος παράγοντας του εξωτερικού περιβάλλοντος που θεωρείται ως ευκαιρία 

για τα στελέχη της Global Finance είναι το άνοιγμα των αγορών των 

Βαλκανίων που δημιούργησε ποικίλες επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις.

Επίσης, τα στελέχη της Global Finance εκτιμούν ότι η ίδρυση της νέας 

«υποπαράλληλης» χρηματιστηριακής αγοράς θα δώσει σημαντική ώθηση 
στον κλάδο του Venture Capital. Στην αγορά αυτή θα συμμετέχουν 

επιχειρήσεις με μετοχικό κεφάλαιο έως 500 εκατομμύρια δρχ., ενώ 

προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που είτε παράγουν είτε 

χρησιμοποιούν υψηλή τεχνολογία. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

αυτών θα στηρίζεται στο θεσμό του Venture Capital. Ας σημειωθεί ότι η 

δημιουργία τέτοιου είδους χρηματιστηριακών αγορών ανατροφοδοτεί την 

ανάπτυξη των εταιρειών Venture Capital, διότι βρίσκουν μία πιο σύντομη 

χρονικά διέξοδο αποτίμησης και ρευστοποίησης των επενδύσεων τις οποίες 

πραγματοποιούν, μέσω της εισαγωγής των εταιρειών στην χρηματιστηριακή 

αγορά.
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5.2.6 Η Επενδυτική Στοατηνική me Global Finance

Η διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής της Global Finance στηρίζεται σε 

τρεις παράγοντες:

a) Αγορές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις.

b) Εταιρείες για τις οποίες εξετάζονται οι δυνατότητες επένδυσης.

c) Management των υπό εξέταση εταιρειών.

Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η υπό εξέταση εταιρεία πρέπει να είναι 

αναπτυσσόμενη και να βρίσκεται αρκετά μακριά από το στάδιο της 

ωρίμανσης. Βέβαια από την άλλη πλευρά αποφεύγονται αγορές που 

βρίσκονται σε πολύ πρώιμα στάδια ανάπτυξης για λόγους περιορισμού του 

ρίσκου της επένδυσης. Επίσης αποφεύγονται αγορές στις οποίες υπάρχουν 

λίγες και ιδιαίτερα ισχυρές εταιρείες, εκτός και αν η υπό εξέταση εταιρεία είναι 

μία από αυτές.

Η ίδια η υπό εξέταση εταιρεία πρέπει να είναι δυναμική και να έχει κάποιο 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θα της προσδίδει πλεονέκτημα σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 

προϊόντος, ένα πλεονέκτημα στο λειτουργικό κόστος, μία τεχνική ικανότητα, ή 

οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να δημιουργήσει αξία για τον πελάτη. Επίσης η 

εταιρεία θα πρέπει να έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε ηγέτιδα του κλάδου 

της. Εξάλλου, εξετάζεται η οργάνωση της εταιρείας και οι ανθρώπινοι πόροι. 

Θεωρείται σημαντικό πέρα από τον επιχειρηματία να υπάρχουν και άλλα 
στελέχη που να είναι σε θέση να στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της 

εταιρείας.

Σε ότι το αφορά το management εξετάζεται το ιστορικό παρελθόν (track 

record) του επιχειρηματία. Αναζητούνται επιχειρηματίες οι οποίοι να 

προσανατολίζονται σε μία μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία για την 

εταιρεία τους και δεν αποσκοπούν στον εφήμερο πλουτισμό. Ακόμη ο 

επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένες ικανότητες να ελέγξει και να 

κατευθύνει τη γρήγορη ανάπτυξη της εταιρείας του. To management της
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εταιρείας πρέπει να χαρακτηρίζεται από εμπειρία και ικανότητα ομαδικής 

εργασίας. Η διοικητική ομάδα πρέπει να έχει επιδείξει ικανότητες σε κάθε 

σημαντικό λειτουργικό τομέα: marketing, χρηματοοικονομικά, σχεδιασμός 

προϊόντος, παραγωγή, λογιστικά, διαχείριση προσωπικού.

Από τους παραπάνω παράγοντες πιο σημαντικός θεωρείται η διοίκηση της 

εταιρείας. Η Global Finance συχνά επιλέγει να χρηματοδοτήσει εταιρείες με 

μέτρια προϊόντα άλλα υψηλού επιπέδου διοίκηση, παρά εταιρείες με πολλά 

υποσχόμενα προϊόντα αλλά μέτρια διοίκηση. Εξάλλου, η Global Finance όταν 

επενδύει στα τελευταία στάδια ανάπτυξης (expansion financing), όπως 

συμβαίνει κατά κανόνα, προτιμά επιχειρήσεις με ισχυρή θέση στην αγορά, οι 

οποίες μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου να μπορούν να γίνουν 

ηγέτες του κλάδου τους.

Η Global Finance δεν εξειδικεύεται σε κάποιον συγκεκριμένο οικονομικό 

κλάδο, αντίθετα επενδύει σε οποιοδήποτε οικονομικό κλάδο εφόσον 

υπάρχουν οι κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες. Εξάλλου, η Global Finance 

αποφεύγει να επενδύει περισσότερο από το 20% των διαθεσίμων κεφαλαίων 

της σε μία και μόνο επένδυση, για λόγους περιορισμού του επενδυτικού 

ρίσκου. Από την άλλη η Global Finance επιδιώκει να έχει η συμμετοχή ικανό 

μέγεθος ώστε να μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στην εταιρεία. Πιο 

συγκεκριμένα, τα όρια χρηματοδότησης καθορίζονται ανάλογα με το fund και 

για funds που απευθύνονται στην ελληνική αγορά τα όρια κυμαίνονται μεταξύ 

600 εκατομμυρίων και 2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών. Σε περίπτωση που η 
απαιτούμενη χρηματοδότηση για μία επένδυση ξεπερνάει το ανώτατο όριο 

που επιτρέπει το fund το επιπλέον ποσό καλύπτεται με ιδιωτική τοποθέτηση 

άλλων επενδυτικών φορέων.

Η Global Finance έως τώρα έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με τη 

χρηματοδότηση των τελευταίων σταδίων ανάπτυξης (development finance). 

Δεν έχει επενδύσει σε start-ups καθώς τα κατώτερα όρια χρηματοδότησης 

των funds που δημιούργησε δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο.
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Η βασική μέθοδος εξόδου από την επένδυση που ακολουθεί η Global Finance 

είναι η είσοδος της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Άλλες μέθοδοι που 

ακολουθούνται είναι η πώληση του μεριδίου της Global Finance σε 

στρατηγικό επενδυτή, σε άλλη επιχείρηση (trade sale) και η εξαγορά του 

μεριδίου από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται 

από τις ιδιαιτερότητες της κάθε επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται 

υπόψη η ίδια η επιχείρηση, η ωριμότητα της, το στάδιο ανάπτυξης, η 

ελκυστικότητα του κλάδου και το μερίδιο της Global Finance στην επιχείρηση. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πρώτο fund της Global Finance, το οποίο έχει 

κλείσει, οι περισσότερες εταιρείες μπήκαν στο Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, 

9 από τις 12 εταιρείες στις οποίες επενδύθηκε το fund θα έχουν εισαχθεί στο 

Χρηματιστήριο ως το τέλος του έτους.

Η εταιρεία τείνει να εξειδικευτεί στα management buy-outs και buy-ins, καθώς 

εκτιμάται ότι αυτές οι μορφές επενδύσεων θα γνωρίσουν μεγάλη ανάπτυξη 

στο άμεσο μέλλον. Εξάλλου, τα ΜΒΟ και ΜΒΙ απαιτούν τη γρήγορη 

συγκέντρωση μεγάλου όγκου χρημάτων. Επίσης η Global Finance εξετάζει το 

ενδεχόμενο να στραφεί και προς τις εξαγορές, καθώς θεωρεί ότι και αυτός ο 

τομέας θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιάρθρωσης της 

ελληνικής οικονομίας. Μία άλλη μορφή χρηματοδότησης που ενδιαφέρει τη 

Global Finance είναι το Refinancing, η συγκέντρωση χρημάτων για την 

επαναδιαπραγμάτευση ή αποπληρωμή παλιών δανείων καθώς και για τη 

μετατροπή δανείων σε μετοχές.

Η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου της Global Finance γίνεται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του European Venture Capital Association (EVCA). Πιο 

συγκεκριμένα η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

1. Όταν η επιχείρηση είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.

2. Όταν η επιχείρηση δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.

Στην πρώτη περίπτωση η αξιολόγηση γίνεται με βάση την τρέχουσα τιμή της 

μετοχής της εταιρείας. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον η εταιρεία έχει 

πορεία προς το Χρηματιστήριο η εταιρεία αξιολογείται κατά τέτοιον τρόπο 

ώστε η συμμετοχή της Global Finance να διατηρείται στα επίπεδα της εισόδου
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της στην εταιρεία. Αν η πορεία της εταιρείας δεν ήταν η αναμενόμενη τότε 

γίνεται υποβάθμιση του ύψους της συμμετοχής της Global Finance, ώστε να 

προβλέπεται η περίπτωση απώλειας μέρους του αρχικού κεφαλαίου.

Στην Ελλάδα βασικός ανταγωνιστής του Venture Capital ως μορφή 

χρηματοδότησης είναι η είσοδος στο Χρηματιστήριο. Αντίθετα, στην Ευρώπη 

βασικός ανταγωνιστής του Venture Capital είναι ο δανεισμός. Η 

διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το Venture Capital στη χώρα 

μας απευθύνεται σε ώριμες επιχειρήσεις (later stage financing).

Η σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Global Finance και ενός επιχειρηματία 

ξεκινάει με την αποτίμηση της επιχείρησης, στη συνέχεια καθορίζεται το ύψος 

της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί και επομένως η συμμετοχή της 

Global Finance στην επιχείρηση. Ακολούθως, αποφασίζεται ο τρόπος εισόδου 

της Global Finance στην επιχείρηση. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι η 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς άσκηση δικαιώματος από του παλιούς 

μετόχους, η εξαγορά μέρους ή και ολόκληρων των μεριδίων κάποιων μετόχων 

και η έκδοση δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές. Σε αυτή τη φάση 

αποφασίζεται ο τρόπος εξόδου της Global Finance από την επιχείρηση και η 

συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο κάποιων μελών που θα προτείνει η 

Global Finance. Σε όλη την παραπάνω διαδικασία κρίσιμο ρόλο παίζει το 

επιχειρηματικό πλάνο (business plan) της εταιρείας, αφού σε αυτό 

καθορίζονται οι κοινοί στόχοι των δύο εταιρειών. Τέλος ορίζεται το χρονικό 

σημείο εισόδου της εταιρείας στο Χρηματιστήριο και ο τρόπος και η τιμή 
εξαγοράς από τον επιχειρηματία ή κάποιον τρίτο σε περίπτωση αδυναμίας 

εισόδου στο Χρηματιστήριο.

Οι συμφωνίες που συνάπτονται με τους επενδυτές περιγράφουν τη 

στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το fund, τους κλάδους και τις 

γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι επενδύσεις, τη χρονική 

διάρκεια του fund, τον τρόπο επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου και των 

κερδών στους επενδυτές. Συγκεκριμένα ορίζεται μία ελάχιστη ετήσια απόδοση 

για τους επενδυτές, ενώ ανάλογα με την απόδοση των επενδύσεων η Global 

Finance λαμβάνει κάποιο bonus. Συνήθως από τον έβδομο χρόνο λειτουργίας
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του fund αρχίζει η ρευστοποίηση των επενδύσεων και η διανομή των κερδών 

στους επενδυτές.

5.2.7 Νουοθετικό Πλαίσιο και PoAoc του Kodrouc

Τα στελέχη της Global Finance πιστεύουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο του 

Venture Capital στην Ελλάδα είναι δύσκαμπτο, δύσχρηστο και βάζει 

περιορισμούς που αποθαρρύνουν τις εταιρείες του χώρου. Είναι ενδεικτικό ότι 

μόνο δύο funds έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος 

Νόμου, ενώ τα υπόλοιπα έχουν συσταθεί εκτός Ελλάδας.

Η πολιτική του Κράτους σε σχέση με το Venture Capital εκφράζεται κυρίως 

μέσα κάποιων επιδοτήσεων που παρέχει για την ίδρυση εταιρειών Venture 

Capital. Τα στελέχη της Global Finance πιστεύουν ότι οι κρατικές επιδοτήσεις 

δεν έχουν να προσφέρουν κάτι στο θεσμό του Venture Capital. Τα στελέχη 

της Global Finance προτείνουν ως κίνητρα φορολογικές ελαφρύνσεις για τους 

επενδυτές δηλαδή τη δυνατότητα να φορολογηθούν με χαμηλό συντελεστή, 

αφού παίρνουν ένα πολύ σημαντικότερο ρίσκο από ότι μία τυπική ανώνυμη 

εταιρεία.

5.2.8. Δυνάυεκ - Aduvauiec. Αποστολή και Στόνοι

Μία βασική αδυναμία της Global Finance αλλά και των υπόλοιπων εταιρειών 

Venture Capital στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν στη χώρα μας 

εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων οι οποίες να αναλαμβάνουν τη λεπτομερή 

ανάλυση των υπό εξέταση εταιρειών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά 

ο όγκος εργασίας για τις εταιρείες Venture Capital. Αντίθετα, στο εξωτερικό 

λειτουργούν τέτοιου είδους εταιρείες και μάλιστα εξειδικευμένες κατά κλάδο, 

επιτρέποντας στις εκεί εταιρείες Venture Capital να ασχολούνται μόνο με την 

αξιολόγηση της γενικής στρατηγικής της υπό εξέταση εταιρείας και κάποιων
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ιδιαίτερων σημείων του επενδυτικού σχεδίου. Έτσι, οι ελληνικές εταιρείες 
Venture Capital είναι υποχρεωμένες να αναζητήσουν τις υποψήφιες για 

επένδυση εταιρείες, να πραγματοποιήσουν ολόκληρη την ανάλυση εκ των 

έσω και στη συνέχεια να παρακολουθούν την επένδυση. Σαν αποτέλεσμα των 

παραπάνω, όταν αυξάνεται ο αριθμός των επενδύσεων που διαχειρίζεται μία 

ελληνική εταιρεία Venture Capital δυσχεραίνει η παρακολούθηση των 

επενδύσεων και επομένως η ουσιαστική συνεισφορά στις εταιρείες, πέρα από 

τη χρηματοδότηση.

Η αποστολή (mission) της Global Finance έχει διατυπωθεί ως εξής: « Να 

είμαστε η πρώτη εταιρεία Venture Capital στην Ελλάδα και μία από τις 

σημαντικότερες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, πραγματοποιώντας τις 

πλέον αποδοτικές επενδύσεις και δημιουργώντας υπεραξίες για τους 

επενδυτές.»

Οι στόχοι της εταιρείας για την επόμενη πενταετία συνίστανται στη δημιουργία 

τουλάχιστον δύο funds, από τα οποία το ένα θα απευθύνεται στην ελληνική 

αγορά και το άλλο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα δοθεί στην πραγματοποίηση επενδύσεων της μορφής 

management buy-outs και buy-ins, καθώς εκτιμάται ότι η ελληνική αγορά θα 

διέλθει μία περίοδο ανακατατάξεων με πολλές και σημαντικές συγχωνεύσεις 

και εξαγορές. Παρόλα αυτά οι κινήσεις της Global Finance θα είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικές, καθώς εκτιμάται ότι ο χώρος των εξαγορών δεν παρουσιάζει 

ακόμη τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας, αφού δεν υπάρχουν αρκετά 
διευθυντικά στελέχη διατεθειμένα να αναλάβουν την ευθύνη της 

αναδιοργάνωσης κάποιας επιχείρησης.

Εξάλλου η Global Finance εξετάζει το ενδεχόμενο να στραφεί προς τη 

χρηματοδότηση των πρώτων σταδίων ανάπτυξης μίας επιχείρησης (start-up 

financing). Για να συμβεί όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να πειστούν οι επενδυτές 

να δεσμεύσουν τα χρήματα τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

αποβλέποντας σε μεγαλύτερες αποδόσεις. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται 

να συμβάλλουν από τη μία η έως τώρα επιτυχημένη πορεία της Global 

Finance και από την άλλη η ωρίμανση της ελληνικής Χρηματαγοράς. Έτσι η
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στροφή προς το start-up financing επιβάλλεται από τις συνθήκες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, όταν η Global Finance ξεκινούσε 

τις δραστηριότητες της (1991) το κόστος του χρήματος στην Ελλάδα ήταν 

υψηλό, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλή ζήτηση για τα κεφάλαια της 

εταιρείας ακόμη και από μεγάλες επιχειρήσεις που ήταν ηγέτες του κλάδου 

τους. Έτσι, η Global Finance στράφηκε προς το development financing το 

οποίο παρουσιάζει μικρότερο επενδυτικό ρίσκο. Σήμερα, με την πτώση των 

επιτοκίων και την άνοδο της Χρηματαγοράς οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν να 

επιλέξουν μεταξύ πολλών και φτηνών πηγών χρηματοδότησης, με 

αποτέλεσμα τα κεφάλαια της Global Finance να μην είναι τόσο ελκυστικά όσο 

στο παρελθόν. Σαν αποτέλεσμα η Global Finance είναι αναγκασμένη να 

στραφεί προς start-up financing και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση σε πηγές 

χρηματοδότησης, όσο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το κίνητρο των μεγάλων 

επιχειρήσεων από εδώ και πέρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με τη 

μορφή του Venture Capital εκτιμάται ότι θα είναι το κύρος που προσδίδει η 

παρουσία ενός στρατηγικού επενδυτή, όπως η Global Finance, στο μετοχικό 

τους κεφάλαιο.

Τέλος, τα στελέχη της Global Finance θεωρούν ότι η αναδιάρθρωση που 

διέρχεται το τραπεζικό σύστημα έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εξεύρεση χρημάτων, επομένως η 

χρηματοδότηση τέτοιων εταιρειών μέσω Venture Capital παρουσιάζει 

σημαντικές προοπτικές.

Γεωγραφικά, η Global Finance μέχρι σήμερα έχει κινηθεί στις αγορές της 

Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της Μαύρης 

Θάλασσας. Ο επόμενος γεωγραφικός στόχος είναι η αγορά της Ανατολικής 

Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με πρώτη επιλογή την Αίγυπτο η οποία 

παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της 

περιοχής.

Σε ότι αφορά τα funds που δημιουργεί, η Global Finance θέτει στόχους 

απόδοσης ανάλογα με τη γενικότερη στρατηγική της και τις ιδιαιτερότητες του
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κάθε fund. Για παράδειγμα η Global Finance επέλεξε τη δημιουργία fund στην 

Ανατολική Ευρώπη, γιατί η αγορά της βρισκόταν υπό διαμόρφωση, οπότε 

υπήρχε η δυνατότητα να μπει νωρίς μία ελληνική επιχείρηση, να αναπτυχθεί 

και να αναδειχθεί σε ηγέτη του κλάδου της όπως η Δέλτα και η Chipita οι 

οποίες κατέχουν δεσπόζουσες θέσεις στις αγορές στις οποίες διείσδυσαν. Η 

τακτική την οποία ακολούθησε η Global Finance, ήταν να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να διεισδύσουν γρήγορα στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, 

να κάνουν το όνομά τους γνωστό και να γίνουν ηγέτες της αγοράς.

Η στρατηγική που ακολουθεί η Global Finance είναι αυτή της ανάπτυξης τόσο 

της εσωτερικής, με συνεχή βελτίωση της τακτικής, των διαδικασιών και των 

μεθόδων λειτουργίας της, όσο και της εξωτερικής μέσω συνεργασιών με 

άλλες εταιρείες του κλάδου.

5.2.9 Οι nooomiKic του Venture Capital στην Ελλάδα

Τα στελέχη της Global Finance εκτιμούν ότι το Venture Capital είναι ένας 

χώρος στον οποίο θα προσπαθήσουν να εισέλθουν οι περισσότερες 

ελληνικές Τράπεζες, στην προσπάθεια τους να αναπτύξουν νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, αναμένεται η ίδρυση νέων 

εταιρειών Venture Capital όπου οι Τράπεζες θα συμμετέχουν μετοχικά.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός του 

Venture Capital στην Ελλάδα είναι η περιορισμένη ενημέρωση του 

επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το 

Venture Capital ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης. Επίσης ο 

οικογενειοκρατικός χαρακτήρας πολλών ελληνικών επιχειρήσεων δυσχεραίνει 

την εξάπλωση του θεσμού στη χώρα μας.

Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η παρουσία ενός θεσμικού επενδυτή στο μετοχικό 

κεφάλαιο μίας εταιρείας συνεισφέρει σημαντικά όχι μόνο στη ρευστότητα και 

τη χρηματοοικονομική ισορροπία αλλά προσδίδει και το απαιτούμενο κύρος 

στην επιχείρηση, προκειμένου να μπορέσει να ανταγωνιστεί στις
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διεθνοποιημένες αγορές. Άλλωστε, οι έλεγχοι που απαιτεί ο θεσμικός 

επενδυτής δεν προσθέτουν ιδιαίτερο όγκο εργασίας στην εταιρεία, αφού δεν 

ξεπερνούν σε έκταση αυτούς απαιτούνται για μία εταιρεία που είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο.

6. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA VENTURES Α.Ε.

Η ALPHA VENTURES Α.Ε. είναι η εταιρεία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου του 

Ομίλου Alpha Τραπέζης Πίστεως. Η Alpha Ventures είναι η πρώτη ιδιωτική 

εταιρεία venture capital στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1990 από την Alpha 

Finance και την Alpha Τράπεζα Πίστεως με καταβεβλημένο κεφάλαιο Δρχ. 1 

δις. Έχει επενδύσει σε 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που 

ανήκουν σε ποικίλους κλάδους όπως : ιχθυοτροφείο, τυπογραφείο ειδικών 

εντύπων, αλυσίδα καταστημάτων, βιομηχανία ενδυμάτων, βιομηχανία 

εκμετάλλευσης μεταλλείων και παραγωγής πυριμάχων, ελληνική βιομηχανία 

τροφίμων στο εξωτερικό, κτίριο γραφείων και διαγνωστικό κέντρο.

Κεφάλαια

Πέρα από τα ρευστά διαθέσιμα όταν χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια για 

νέες ελκυστικές επενδύσεις, η Alpha Ventures είναι σε θέση να αυξήσει το 

μετοχικό της κεφάλαιο.

Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, συνεργάζεται με τρίτους επενδυτές, 

προκειμένου οι τελευταίοι να συμμετάσχουν στην επένδυση. Τέλος μπορεί να 

μεσολαβήσει στη χορήγηση τραπεζικών δανείων που θα στηρίζονται στη δική 

της αξιολόγηση και συμμετοχή.
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Τρόπος Χρηματοδότησης

Η Alpha Ventures προσφέρει μία εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης με τη 

μορφή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών δηλαδή μετέχει ως 

συνέταιρος και όχι ως δανειστής. Η συμμετοχή της Alpha Ventures δεν 

υπερβαίνει το 50%, ενώ συνήθως η χρηματοδότηση γίνεται μέσω αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Για την αποπληρωμή της δεν στηρίζεται σε εμπράγματες ασφάλειες, αλλά στα 

μελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων όπου επενδύει. Επομένως, επιδιώκει 

υψηλές αποδόσεις που όμως συνοδεύονται και από υψηλότερο κίνδυνο.

Η επιλογή των επενδύσεων στηρίζεται σε λεπτομερή χρηματοοικονομική 

ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου και της αγοράς, στην ικανότητα και το 

χαρακτήρα του επιχειρηματία, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να έχει 

σημαντική συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια.

Ενεργή Βοήθεια

Η Alpha Ventures παρακολουθεί από κοντά τις επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετέχει και τις βοηθά ενεργά σε θέματα χρηματοοικονομικά, νομικά και 

στρατηγικής, τόσο στο στήσιμο της εταιρείας με νομικά κατοχυρωμένες και 
επιχειρηματικά ορθές συμφωνίες, όσο και στη συνέχεια προσφέροντας την 

αρωγή της σε προβλήματα που ανακύπτουν. Συνήθως συμμετέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο.

Έξοδος

Το πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρεία καθώς και ο τρόπος εξόδου της 

Alpha Ventures από την επένδυση συμφωνούνται από την αρχή. Η έξοδος 

γίνεται είτε μέσω του χρηματιστηρίου, είτε με απευθείας πώληση των μετοχών
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στον επιχειρηματία, σε προσυμφωνημένο πολλαπλάσιο των κερδών της 

εταιρείας και σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Για να εξετάσει μία επενδυτική πρόταση η Alpha Ventures χρειάζεται να 

εξετάσει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (ισολογισμούς και αποτελέσματα 

χρήσεως) και ένα επιχειρηματικό σχέδιο που να περιγράφει:

• το προϊόν ή την υπηρεσία,

• την κατάσταση και τις προοπτικές της αγοράς,

• την εξέλιξη του όγκου πωλήσεων και των τιμών,

• ανάλυση του κόστους παραγωγής,

• τεχνικά και οργανωτικά θέματα,

• τα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού,

• ανάλυση του κόστους της επενδύσεως,

• τις πηγές χρηματοδοτήσεως,

• την εκτιμώμενη απόδοση της επενδύσεως και

• τους κυριότερους κινδύνους

Κριτήρια Αξιολογήσεως

Με βάση αυτά η Alpha Ventures αξιολογεί την πρόταση με κύρια κριτήρια :

• την εκτιμώμενη κερδοφορία της προτεινόμενης επενδύσεως σε διάφορα 

σενάρια,

• την συμμετοχή του επιχειρηματία στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας,

• το επιχειρηματικό παρελθόν του καθώς και την αφοσίωση, πειθαρχία και 

δημιουργικότητα του,

• το ρυθμό ανάπτυξης και το βαθμό κορεσμού της αγοράς,

• τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της προτεινόμενης 

επιχείρησης.
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Συνήθεις όροι

Αν η Alpha Ventures κρίνει την επένδυση θετικά, συζητά με τον επιχειρηματία 

τους όρους της συμμετοχής της, που περιλαμβάνουν :

• δεσμεύσεις για τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων και τη 

χρηματοοικονομική πολιτική της εταιρείας,

• την υποχρέωση για τακτική και έγκαιρη πληροφόρηση,

• τον τρόπο εξόδου της.

• Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο

Όταν συμφωνηθούν οι όροι, η έγκριση και η εκταμίευση είναι άμεση. Η Alpha 

Ventures θεωρεί ότι η αυστηρή, επαγγελματική αξιολόγηση και μία ξεκάθαρη 

και λεπτομερής συμφωνία στην αρχή, εξασφαλίζουν απρόσκοπτη συνεργασία 

στη συνέχεια.

Danube Fund

Η Alpha Ventures ίδρυσε επίσης ένα νέο Venture Capital, με κεφάλαιο $ 25 

εκ. στο οποίο συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (EBRD), ο Διεθνής 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως (IFC), ο Ομιλος της Alpha Τράπεζας Πίστεως, 

Έλληνες επιχειρηματίες με δραστηριότητες ή σχέδια στα Βαλκάνια και ξένοι 
θεσμικοί επενδυτές. Σκοπός του ταμείου είναι η χρηματοδότηση ελληνικών 

κυρίως επενδύσεων στη Ρουμανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Σκόπια και 

Αλβανία.

Παραδείγματα Επενδύσεων

Μερικές από τις επενδύσεις της Alpha Ventures είναι:
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Inform Π. Λύκος Α.Ε. Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία έντυπης 

πληροφορικής. Το 1991 επενδύθηκαν Δρχ. 210 εκ. στα Ιδια Κεφάλαια. Μετά 

από μία επιτυχημένη πορεία η εταιρεία μπήκε στο Χρηματιστήριο το 1994. Η 

συμμετοχή της Alpha Ventures ρευστοποιήθηκε το 1995.

Star Foods Sri. : Η μεγαλύτερη ρουμάνικη βιομηχανία croissants και snacks 

ελληνικών συμφερόντων. Το 1994 επενδύθηκαν δρχ. 120 εκ. με τη μορφή 

μετατρέψιμου δανείου και εξασφαλίστηκε πρόσθετος δανεισμός $ 2,5 εκ. Η 

εταιρεία έκτοτε αναπτύσσεται με μεγάλους ρυθμούς. Το 1995 μετατράπηκε 

μέρος του δανείου σε μετοχές. Η εταιρεία το 1996 είχε πωλήσεις $ 30 εκ. και 

απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων 300%.

Indigo Α.Ε. : Ελληνική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ρούχων jeans. Το 

1995 επενδύθηκαν Δρχ. 200 εκ. (Δρχ. 90 εκ. στα Ιδια Κεφάλαια και Δρχ. 110 

εκ. με τη μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου). Η εταιρεία επεκτάθηκε 

στην Αλβανία το 1995 ιδρύοντας μία παραγωγική μονάδα.

Βιομάγν Α.Ε. : Ελληνική εταιρεία εκμετάλλευσης μεταλλείων λευκόλιθου και 

παραγωγής πυριμάχων. Το 1996 επενδύθηκαν δρχ. 350 εκ. στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο. Η εταιρεία ιδρύθηκε από κοινού με τη ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ με σκοπό την 

εξαγορά και επαναλειτουργία του πρώην συγκροτήματος Σκαλιστήρι.

Grafo Α.Β.Ε.Ε.: Ελληνική εταιρεία παραγωγής εντύπων. Το 1996 η Alpha 

Ventures συνεισέφερε δρχ. 150 εκ. στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Από τότε 
η εταιρεία διεύρυνε το φάσμα των προϊόντων της και επεκτείνεται με 

γρήγορους ρυθμούς.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

To Venture Capital έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως μία από τις σημαντικότερες 

πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία 45 χρόνια
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χιλιάδες Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γιγαντώθηκαν χάρης στη 

συμμετοχή εταιρειών Venture Capital. Οι εταιρείες που χρηματοδοτούνται 

μέσω Venture Capital χαρακτηρίζονται από σημαντική δυναμική ανάπτυξης 

και βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Στη χώρα μας ο θεσμός δεν έχει γνωρίσει ακόμη μεγάλη ανάπτυξη λόγω των 

εγγενών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας όπως η περιορισμένη 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία, το ελλιπές 

νομοθετικό πλαίσιο, το χαμηλό επίπεδο τεχνολογίας και καινοτομίας και ο 

οικογενειακός χαρακτήρας πολλών ελληνικών επιχειρήσεων.

Σήμερα στον κλάδο του ελληνικού Venture Capital δραστηριοποιούνται 

αρκετές επιχειρήσεις, τρεις είναι όμως αυτές που ξεχωρίζουν και ηγούνται του 

κλάδου: η Global Finance, η Alpha Ventures και η Εμπορική Κεφαλαίου. Οι 

τρεις αυτές εταιρείες διαχειρίζονται περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια ποσό 

που αντιστοιχεί στο 80% των επενδυμένων κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς, 

με τη Global Finance να έχει την πρώτη θέση ελέγχοντας περίπου 200 

εκατομμύρια δολάρια.

Το κράτος επεμβαίνει στο χώρο του Venture Capital κυρίως μέσω 

επιδοτούμενων προγραμμάτων και άλλων κινήτρων. Το νομοθετικό πλαίσιο 

θεωρείται δύσκαμπτο, δύσχρηστο και αρκετά περιοριστικό, με αποτέλεσμα 

μόνο δύο funds να έχουν συσταθεί με βάση τις διατάξεις του νόμου. Τα 

στελέχη του χώρου εκτιμούν ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων (μειωμένος 
φορολογικός συντελεστής) θα προσέφερε περισσότερα στο θεσμό του 

Venture Capital.

Δεν υπάρχουν στη χώρα μας εταιρείες Venture Capital που να εξειδικεύονται 

σε κάποιον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Τα funds που έχουν συσταθεί 

έως τώρα προσανατολίζονται στη χρηματοδότηση των τελευταίων φάσεων 

ανάπτυξης της επιχείρησης (later-stage financing) και η βασικές μέθοδοι 

ρευστοποίησης που ακολουθούνται είναι η είσοδος στο Χρηματιστήριο και η 

πώληση σε τρίτο μέρος (trade sale). Οι γεωγραφικές περιοχές που 

προτιμούνται είναι, εκτός από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και οι χώρες της
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Μαύρης Θάλασσας. Δεν δραστηριοποιούνται στη χώρα μας διεθνείς εταιρείες 
Venture Capital, καθώς το μέγεθος της τοπικής αγοράς και το ύψος των 

προτεινόμενων επενδύσεων δεν δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Υπάρχει μία 

ξεκάθαρη τάση προς τη χρηματοδότηση επενδύσεων της μορφής 

management buy-outs και buy-ins, καθώς εκτιμάται ότι η ελληνική αγορά θα 

διέλθει μία περίοδο ανακατατάξεων με πολλές και σημαντικές συγχωνεύσεις 

και εξαγορές.

Στο μέλλον αναμένεται να δημιουργηθούν funds που θα απευθύνονται στη 

χρηματοδότηση των πρώτων σταδίων ανάπτυξης μίας επιχείρησης (seed 

financing). Η πτώση των επιτοκίων και αναβάθμιση του τραπεζικού 

συστήματος προσφέρουν στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις ποικίλες και 

οικονομικές χρηματοδοτικές λύσεις, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια των εταιρειών 

Venture Capital να χάνουν την ελκυστικότητα τους. Σαν αποτέλεσμα οι 

εταιρείες Venture Capital είναι αναγκασμένες να στραφούν προς το start-up 

financing και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν 

έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, όσο οι μεγάλες 

επιχειρήσεις. Το κίνητρο των μεγάλων επιχειρήσεων από εδώ και πέρα για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων με τη μορφή του Venture Capital εκτιμάται 

ότι θα είναι το κύρος που προσδίδει η παρουσία ενός στρατηγικού επενδυτή, 

όπως μία εταιρεία Venture Capital, στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Γεωγραφικά, στο άμεσο μέλλον οι ελληνικές επιχειρήσεις Venture Capital 

αναμένεται να στραφούν πέρα από τα Βαλκάνια και την περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας προς την αγορά της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης 

Ανατολής με πρώτη επιλογή την Αίγυπτο η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερη 

σταθερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

Οι προοπτικές του Venture Capital στην Ελλάδα παρουσιάζονται αρκετά 

ευοίωνες, η εκτίμηση αυτή στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες:

1. Η άνοδος της Χρηματαγοράς στη χώρα μας, η οποία έχει συντελέσει και 

στην ανάπτυξη επενδυτικής κουλτούρας στο πλαίσιο της οποίας είναι 

ευκολότερη η κατανόηση και αποδοχή εταιρειών Venture Capital.
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2. Η διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων στις αναδυόμενες αγορές των 

Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.

3. Η δημιουργία τρίτης «υποπαράλληλης» χρηματιστηριακής αγοράς για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η λειτουργία αυτής της αγοράς αναμένεται να 

ενισχύσει την ανάπτυξη των εταιρειών Venture Capital, καθώς θα 

αποτελέσει μία πιο σύντομη χρονικά διέξοδο αποτίμησης και 

ρευστοποίησης των επενδύσεων τις οποίες πραγματοποιούν.

4. Οι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν ένα 

σημαντικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας αρχίζουν να χρησιμοποιούν 

ιδιωτικά κεφάλαια ως λύση στο πρόβλημα της διαδοχής.
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