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Σύνοψη (Abstract):

Το Venture Capital αποτελεί μια μορφή επενδύσεων που έχει κάνει την εμφάνισή της
τα τελευταία χρόνια σε όλες τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ειδικά τα τελευταία
χρόνια η συνολική κεφαλαιοποίση του θεσμού έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ.
Μερικές από τις οικονομίες που έχουν δεχτεί τις επιδράσεις του Venture Capital είναι
συνολικά οι Βαλκανικές οικονομίες. Είτε με τη μορφή διεθνών οικονομικών
προγραμμάτων, είτε με τη μορφή τραπεζικών θυγατρικών εταιριών οι επενδύσεις
Venture Capital αυξάνονται από έτος σε έτος. Αυτή η έξαρση του φαινομένου, οι
μορφές που έχει πάρει, οι συνέπειές τους στις τοπικές οικονομίες αλλά και τι εθύνεται
για τη συγκριτική υστέρηση με τις οικονομίες των ανεπτυγμένων δυτικών χωρών θα
εκξεταστούν στην παρούσα μελέτη.
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1. Ο Θεσμός του Venture Capital
1.1 Εισαγωγή

O θεσμός του Venture Capital δεν είναι κάτι το καινούριο στον τομέα
παροχής επιχειρησιακού κεφαλαίου προς τις επιχειρήσεις. Ήδη άρχισε να κάνει την
εμφάνισή του από τον 15ο αιώνα. Σημαντικά έργα με χρηματοδότηση Venture Capital
θεωρούνται η διώρυγα του Σουέζ, ή ακόμη και τα πειράματα του Graham Bell για το
τηλέφωνο. Ή ακόμη και το ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική
θεωρείται μια από τις ιστορικά πιο επικερδής επενδύσεις Venture Capital.Γενικά,
στην πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων και σημαντικών έργων υπάρχουν δύο
συμβαλλόμενοι. Ο πρώτος είναι αυτός που έχει την καινοτόμο ιδέα και αναζητεί
τρόπους να τη χρηματοδοτήσει, ενώ ο δεύτερος είναι ο επενδυτής venture capital
(venture capitalist) ο οποίος διαθέτει τα κεφάλαια και αναλαμβάνει να
χρηματοδοτήσει την καινοτόμο ιδέα, απολαμβάνοντας μια αναμενόμενη απόδοση.
Στην ουσία όμως στο κύκλωμα του θεσμού του Venture Capital συμμετέχουν
τέσσερα εμπλεκόμενα μέρη: (α) οι επιχειρηματίες που χρειάζονται κεφάλαια, (β) οι
επενδυτές που επιδιώκουν υψηλές αποδόσεις, (γ) οι επενδυτικές τράπεζες που
αναζητούν επιχειρήσεις για να πουλήσουν τα προϊόντα τους και (δ) οι εταιρίες
Venture Capitals που βγάζουν χρήματα δημιουργώντας μια αγορά για τους άλλους
τρεις.

Σχήμα 1 1
1
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Με τη σύγχρονη μορφή του το Venture Capital αναπτύχθηκε στην Ευρώπη
και την Αμερική τα τελευταία πενήντα χρόνια. Το venture capital είναι μια σχετικά
νέα μορφή χρηματοδότησης που πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ μετά το δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα αρχίζει να αναπτύσσεται με μεγάλη επιτυχία από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990 2 . Το venture capital στηρίζει τις ανάγκες δυναμικών
και γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών που χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να
χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Η πρώτη σύγχρονη εταιρία venture capital, η
American Research and Development (ARD) δημιουργήθηκε το 1946. Μια μικρή
ομάδα venture capitalists έκαναν επενδύσεις που βασίζονταν σε τεχνολογία για το Β’
παγκόσμιο πόλεμο. Την επόμενη δεκαετία δημιουργήθηκαν και άλλες εταιρίες
venture capital με τη μορφή close-end funds. Τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν,
το Venture Capital αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι στην
Ευρώπη. Ενδεικτικό είναι ότι το 1999 οι εταιρίες Venture Capital επένδυσαν 43.668
δις ευρώ στις ΗΠΑ έναντι μόλις 11.479 δις ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε
παγκόσμιο επίπεδο ο συνολικός όγκος του venture capital στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει
σχεδόν τα δύο τρίτα του αντίστοιχου παγκόσμιου. Η τεράστια διάσταση μεταξύ ΗΠΑ
και υπόλοιπων χωρών οφείλεται στους ακόλουθους λόγους. Πρώτον οι ΗΠΑ είναι
μια αρκετά εκτεταμένη πλυθησμιακά αγορά, με υψηλό κατά κεφαλήν διαθέσιμο
εισόδημα. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ικανών
επιχειρηματιών, την ύπαρξη υψηλής τεχνολογίας, αλλά και η ευνοϊκή κυβερνητική
πολιτική οδήγησαν στην έξαρση και ανάπτυξη του θεσμού του Venture Capital 3 .
Έτσι, ενώ στην ευρωπαϊκή ένωση συζητείται ακόμη το πώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω
ο θεσμός του Venture Capital, στις ΗΠΑ η συζήτηση κινείται γύρω από το εάν οι
επενδύσεις και ο θεσμός έχουν φτάσει σε οριακό σημείο 4 . Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
αναπροσαρμόσει την πολιτική της σε σχέση με το Venture Capital με κατεύθυνση
κυρίως την παροχή κινήτρων. Για παράδειγμα στο Ην. Βασίλειο δόθηκαν κίνητρα
φορολογικής ελάφρυνσης (για παράδειγμα μείωση της φορολογίας για ,ικρές
επιχειρήσεις από το 25 στο 24%), στη Γαλλία τα κέρδη κεφαλαίου φορολογούνται
κατά τη στιγμή της διανομής στους μετόχους και όχι της πρόκυψης κλπ. 5 .
Όσον αφορά τη συμμετοχή στο venture capital, σε διεθνές επίπεδο, τη μερίδα
του λέοντος κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και ακολουθούν ιδιώτες venture
capitalists, ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες.
Με τον όρο Venture Capital ονομάζουμε μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις
υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή
ταχέως αναπτυσσόμενων μη εισηγμένων επιχειρήσεων 6 . Εναλλακτικά, μπορούμε να
ορίσουμε το Venture Capital ως έναν τρόπο χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης
ή εξαγοράς μιας εταιρείας, βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή
2

Hellenic Venture Capital Association
Για παράδειγμα το αμερικανικό κονγκρέσο μείωσε τη φορολογία σε κέρδη κεφαλαίου από 35 σε 28%
4
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χρηματοδότησης 7 . H κεφαλαιακή ενίσχυση μιας εταιρείας είναι δυνατή τόσο σε
αρχικό στάδιο (σποράς ή εκκίνησης) όσο και σε μεταγενέστερο (ανάπτυξης ή
εξαγοράς). Οι αποδόσεις στις οποίες αποβλέπουν οι εταιρείες venture capital είναι
ανάλογες του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν. Επιπλέον, το venture
capital χρησιμοποιείται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής
ιδιοκτησίας είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε ομάδες στελεχών των εταιρειών
(management buy-outs), προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την
επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Η πραγματοποιούμενη επένδυση
αποφέρει κέρδη τόσο στον επιχειρηματία όσο και στον venture capitalist. Είναι η
πλέον χρήσιμη μορφή χρηματοδότησης για τις ανάγκες δυναμικών, ταχέως
αναπτυσσόμενων εταιριών, που όμως χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν
την παραπέρα ανάπτυξή τους. Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος venture capital
αποδόθηκε με τους όρους καινοτομικό επιχειρηματικό κεφάλαιο, κεφάλαιο
επιχειρηματικών συμμετοχών ή επιχειρηματικά κεφάλαια 8 .
Εδώ σημειώνουμε ότι ο όρος καινοτομικό κεφάλαιο δεν καλύπτει πλήρως την
έννοια του θεσμού του venture capital καθώς καλύπτει μόνο το στάδιο της
δημιουργίας, ενώ το venture capital αναφέρεται στην πλήρη ανάπτυξη της
επιχείρησης και περιέχει αναπτυξιακά κεφάλαια 9 .
Γιατί να χρησιμοποιήσει μια εταιρία τη χρηματοδότηση μέσω του θεσμού του
venture capital 10 :
• Είναι αρκετά φθηνός τρόπος άντλησης κεφαλαίων δεδομένων των υψηλών
επιτοκίων (Τα μέσα επιτόκια χρηματοδοτήσεων είναι περισσότερο από 4-5 μονάδες
πάνω από τον πληθωρισμό, διαφορά μικρότερη από το παρελθόν αλλά ακόμη
σημαντική για πεδία έντονου ανταγωνισμού).
• Υψηλό διαχειριστικό κόστος δανείων.
• Η αυστηρή πολιτική των τραπεζών σε σχέση με τις εξασφαλίσεις των δανειζόμενων
κεφαλαίων αποτελούν ανασχετικό παράγοντα ειδικά στις αναπτυσσόμενες και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Έλλειψη ή περιορισμός των διαθέσιμων τραπεζικών κεφαλαίων για λόγους όπως η
κάλυψη δημοσινομικών αναγκών και ελλειμάτων, άντληση μεγάλων κεφαλαίων για
αναπτυξιακά έργα κλπ.
• Διαπιστωμένη ανάγκη των επιχειρηματιών να μοιραστούν τον κίνδυνο.
• Αναγνώριση της αποτελεσματικής συνεισφοράς του venture capital στις
επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου τους λόγω της ουσιαστικής συμμετοχής στη
διοίκησή τους, καθώς και της αξίας που έχει η συμμετοχή ενός στρατηγικού
επενδυτή όπως το venture capital, ειδικά στις επιχειρήσεις που προετοιμάζονται για
εισαγωγή στο χρηματιστήριο.
7
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• Η συμμετοχή του venture capital επιτρέπει στις επιχειρήσεις τον έλεγχο της σχέσης
ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Δίνει έτσι τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
πραγματοποιήσουν επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση του
χρηματοοικονομικού κινδύνου λόγω υπερβολικού δανεισμού.
Γενικά το venture capital μπόρεσε διαχρονικά να βοηθήσει ώστε να υλοποιηθούν
πολλές επιχειρηματικές ιδέες και προγράμματα τα οποία υπό διαφορετικές συνθήκες
δε θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Επομένως το venture capital μπορεί να
αποτελέσει ένα σημαντικό όχημα ανάπτυξς για οποιαδήποτε οικονομία.
Οι επενδυτές venture capital δεν επενδύουν σε καλές ιδέες αλλά σε καλούς
κλάδους, δηλαδή σε κλάδους που είναι οι ανταγωνιστικότεροι και με μεγαλύτερη
κερδοφορίας στην αγορά. Οι κλάδοι που έχουν προσελκύσει το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τους venture capitalists είναι οι κλάδοι της ενέργειας (με 20% των
επενδύσεων το 1980), της εφηρμοσμένης γενετικής μηχανικής, τα λογισμικά για
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι εταιρίες πολυμέσων, ενώ ανερχόμενος κλάδος τα
τελευταία χρόνια είναι και αυτός του διαδικτύου 11 . Γνωστές περιπτώσεις εταιριών
που αναπτύχθηκαν με venture capital είναι στην Ελλάδα οι εταιρίες Goody's,
Γερμανός και Chipita, ενώ στο εξωτερικό γνωστά παραδείγματα εταιριών που
χρηματοδοτήθηκαν με venture capital είναι οι Microsoft, Amazon.com και Yahoo! Το
venture capital αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς παγκοσμίως ενώ, σύμφωνα με
αποτελέσματα ερευνών, οι εταιρίες που χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή
χρηματοδότησης αναπτύσσονται ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους.
Την περίοδο 1980-1983, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα λειτούργησε ένα
πυλωτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και συνεργασία των εταιριών Venture
Capital. Ενδεικτικά η ανάπτυξη του Venture Capital σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες
παρουσίασε την εξής εξέλιξη 12 :
Μεγάλη Βρετανία: Η ανάπτυξη του Venture Capital στη χώρα αυτή μπορεί να
αποδοθεί αφ ενός σε φορολογικά κίνητρα και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και αφ
ετέρου στη δημιουργία κέντρων όπως είναι η Unlisted Securities Market το 1981 και
η Nightingale Market το 1967. Γενικά αυτή η χώρα από το 15ο αιώνα και μετά πάντα
πρωταγωνιστούσε στις οικονομικές εξελίξεις.
Γερμανία: Η χώρα αυτή αν και είναι μια από τις πιο πλούσιες ευρωπαϊκές
χώρες, παρόλα αυτά μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν παρά λίγες σχετικά
εταιρίες Venture Capital. Η κατάσταση αυτή οφειλόταν στο ότι η επιχειρηματική
δράση δεν ενθαρρύνονταν από τις τράπεζες που έθεταν υψηλές απαιτήσεις. Η
ανάπτυξη του Venture Capital άρχισε γύρω στο 1986 όταν το κλίμα έγινε
ευνοϊκότερο, ψηφίστηκαν νέοι φορολογικοί νόμοι και το 1987 άνοιξε η δευτερογενής
αγορά.
Γαλλία: Η ανάπτυξη του Venture Capital στη Γαλλία άρχισε από το 1971 με
τη δημιουργία της Societes Financieres d’ Innovation και του Societes de Capital

11
12
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Risque το 1985 χωρίς όμως να υπάρχει θεαματική αύξηση του θεσμού μιας και το
επιχειρηματικό κλίμα δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό.
Ολλανδία: Στη χώρα αυτή υπάρχει μια από τις καλύτερες αγορές Venture
Capital στην Ευρώπη, εξ αιτίας του υπάρχοντος απαραίτητου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, της στρατηγικής θέσης της χώρας και της άψογης λειτουργίας, από το
1987, της παράλληλης αγοράς της.
Βέλγιο: Η αγορά Venture Capital στη χώρα αυτή είναι μικρή παρόλο που
λειτουργεί σωστά και το περιβάλλον της είναι ευνοϊκό. Εξ άλλου, υπάρχει μια
δευτερογενής αγορά και η Societe Novatrice που προωθεί νέες εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας ενώ, ισχύουν ευνοϊκοί φορολογικοί νόμοι.
Σουηδία: Η χώρα αυτή, που τη χαρακτηρίζει ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο
του πληθυσμού της, διαθέτει για επενδύσεις ευνοϊκούς φορολογικούς νόμους και μια
νέα εξωχρηματιστηριακή αγορά εισηγμένων χρεογράφων (third market) που αποτελεί
πόλο έλξης πολλών επενδύσεων.
Εκτός Ευρώπης θα πρέπει να προσεχθεί η ιαπωνική βιομηχανία Venture
Capital η οποία παρουσίασε την πρώτη ανάπτυξή της μεταξύ του 1973 και του 1975
και κατόπιν το 1982. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξή της
στο μέλλον αφ ενός εξ αιτίας του κυβερνητικού ενδιφέροντος και αφ ετέρου λόγω της
παρουσίας αμερικανικών εταιριών Venture Capital που ίδρυσαν υποκαταστήματα στο
Τόκιο. Εξ άλλου, ένας νέος φορολογικός νόμος που επέτρεψε την ελεύθερη
διακίνηση κεφαλαίων ανάμεσα στην Ιαπωνία και στο εξωτερικό, οδήγησε σε
σημαντικές επενδύσεις ιαπωνικών εταιριών στην Ευρώπη και στην Αμερική και στη
δημιουργία joint ventures ιαπώνων και αμερικανών επενδυτών.Την τελευταία
δεκαετία εμφανίστηκαν στο διεθνές οικονομικό στερέωμα και ειδικότερα στο Χονγκ
Κονγκ, την Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη και τη Ν. Κορέα νέες εταιρίες Venture Capital με
πολλές ακόμη δυνατότητες.
Η βασική συμβολή του venture capital είναι ότι εκείνο το χρηματοδοτικό
εργαλείο χρηματοδότησης που συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη, την αύξηση
της παραγωγικότητας και τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών. Κυρίως βοηθά
την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μιας και αυτές είναι που κατά βάση δεν
έχουν αρκετές δυνατότητες αυτοχρηματοδότησης και εξωτερικού δανεισμού. Όντας η
πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πολύ σημαντική για τη γενικότερη πορεία
μιας οικονομίας, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει φορείς που
συμβάλλουν στην ενίσχυση του venture capital στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι βασικοί στόχοι του ευρωπαϊκού venture capital είναι η διάδοση του venture
capital κυρίως σε χώρες που δεν έχει διαδοθεί ο θεσμός, η δημιουργία νέων πηγών
διακρατικής χρηματοδότησης και η αντιπροσώπευση του venture capital σε κοινοτικό
επίπεδο κατά τέτοιο τρόπ ώστε να επιλύονται πολλά υφιστάμενα προβλήματα που
αφορούν τη λειτουργία του venture capital.
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Ο κλάδος του venture capital γενικά είναι ένας από τους κλάδους που
χαρακτηρίζονται από έντονες διακυμάνσεις 13 . Έτσι διεθνώς παρατηρείται κατά
καιρούς μείωση των τιμών εταιριών venture capital λόγω μείωσης της
δραστηριότητάς τους.
Λόγω της φύσης του θεσμού, ο βασικότερος παράγοντας που μπορεί να
επηρεάσει την κινητοποίηση του venture capital είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας και
η ύπαρξη καινοτομικών ιδεών. Η καινοτομία είναι η αναζήτηση ενός επιχειρηματία
για καλύτερες λύσεις. Υπάρχουν πέντε τύποι επιχειρηματικής καινοτομίας 14 : (α) η
εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή η βελτίωση ενός υπάρχοντος, (β) η εισαγωγή μιας
νέας μεθόδου παραγωγής, (γ) το άνοιγμα μιας νέας αγοράς, (δ) η κατάκτηση μιας
νέας πηγής προμηθειών και (ε) η δημιουργία ενός νέου τύπου βιομηχανικού
οργανισμού.
Ο επιχειρηματίας που επενδύει θα πρέπει να διακρίνεται από δυναμισμό και
αποφασιστικότητα, να λύνει με επιμονή και επιτυχώς τα προβλήματα, να κάνει
ορθολογική και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του, να αντιμετωπίζει την αποτυχία
ως τρόπο μάθησης και να έχει ως βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Θα
πρέπει να είναι επιχειρηματίας εγνωσμένης αξίας (δηλαδή επιτυχημένου
παρελθόντος) και να έχει στόχους, οράματα και αφοσοίωση για νέες επιτυχίες στο
μέλλον που θα αποφέρουν κέρδη.

1.2 Ο Οικονομικός ρόλος του Venture Capital

Πρώτα και κύρια υπάρχει μια αυξανόμενη εκτίμηση για το ρόλο – κλειδί του
Venture Capital στην καινοτομία, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, της
οικονομικής ανάπτυξης και της βιομηχανικής ανανέωσης σε μεγάλο γεωγραφικό
εύρος. To Venture Capital παίζει σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική διαδικασία,
παρέχοντας κεφάλαιο και διοικητική υποστήριξη σε νέες, γρήγορα αναπτυσσόμενες
επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε μεγάλες παγκόσμιες
επιχειρήσεις. Σε μια οικονομία, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη
οφείλονται σε μια μικρή μειοψηφία γρήγορα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.
Μελέτες που έγιναν εκ μέρους οργανισμών για το Venture Capital σε Ευρώπη και
Αμερική, επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις που το κεφάλαιό τους καλύπτεται με
Venture Capital έχουν υψηλότερους ρυθμούς εργασίας, επενδύσεων και εξαγωγών.
Το European Venture Capital Association (EVCA) περιγράφει τις επιχειρήσεις που
χρηματοδοτούνται με Venture Capital ως κινητήριους μοχλούς για τις οικονομίες μας.
Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, υπάρχει αυξανόμενη εκτίμηση για τον
οικονομικό αντίκτυπο του Venture Capital 15 . Οι έρευνες που έγιναν με την
13
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υποστήριξη οργανισμών Venture Capital έδειξαν ότι οι εταιρίες που έχουν κάλυψη
VC είναι ταχύτερα αναπτυσσόμενες σε σχέση με τον τζίρο και τις θέσεις εργασίας,
επενδύουν περισσότερο σε έρευνα και ανάπτυξη και έχουν εξαγωγικό
προσανατολισμό 16 . Η ανάμειξη της κυβέρνησης προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά
για VC είναι προς αυτή την κατεύθυνση, της σύνδεσης μεταξύ VC και οικονομικής
ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, υπάρχει σχετικά λίγη ανεξάρτητη έρευνα που να
επιβεβαιώνει αυτά τα αποτελέσματα ή να διερευνά συγκεκριμένες πτυχές σε
μεγαλύτερο βάθος.
Δύο σημαντικά άρθρα δοκιμάζουν την άποψη ότι το VC έχει θετικό
οικονομικό αντίκτυπο. Οι Sahlman και Stevenson (1985) ανέπτυξαν μια οικονομική
θεωρία που βασιζόταν στην ανάμειξη στη χρηματοδότηση της βιομηχανίας σκληρών
δίσκων τηςWinchester στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας
του 1980, αλλά έχει μεγάλη εφαρμοσιμότητα και σε άλλες βιομηαχανίες.
Παρατήρησαν ότι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ειδικά όταν η βιομηχανία
είναι γεμάτη από κεφάλαια, οι venture capitalist επενδύουν σε συγκεκριμένους τομείς
που είναι αρκετά ελκυστικοί για τους επενδυτές. Σ’ αυτή την εξαιρετική περίπτωση
υπάρχουν αρκετά αισιόδοξα επενδυτικά σχέδια. Παρόλα αυτά, τέτοιες επενδύσεις
ενώ φαίνονται λογικές όταν εξετάζονται μεμονωμένα, όταν εξεταστούν συνολικά
φαίνονται παράλογες γιατί οδηγούν σε υπερχρηματοδότηση των κλάδων. Πολλά
κεφάλαια, λίγες συμφωνίες, οι επενδυτές πληρώνουν πολλά για μια επένδυση,
υπερφόρτωση του κλάδου και κατά συνέπεια πτώση στα επίπεδα εισοδήματος, τις
τιμές ΙΡΟ, αποτυχία της επιχείρησης, και αυτό έχει ως επακόλουθο πτώση των
αποδόσεων των κεφαλαίων VC. Οι Salhman και Stevenson (1985) σημειώνουν ότι
“μυωπία αγοράς κεφαλαίου” παρατηρήθηκε και σε πολλές άλλες βιομηχανίες στο
παρελθόν. Αναμφίβολα αυτό θα συμβεί και στο μέλλον. Κάποιοι ειδικοί έχουν δει
την ανάπτυξη της χρηματοδότησης VC στις εταιρίες ίντερνετ στα τέλη της δεκαετίας
του 1990 ως την επανεμφάνιση της “μυωπίας VC”. Οι Salhman και Stevenson
βλέπουν τις οικονομικές συνέπειες ως αρνητικές, σημειώνοντας ότι το κόστος από
την αποτυχία των εταιριών αλλά και η ανάγκη για μια ριζική αναδιάρθρωση δεν έχου
ακόμη φανεί. Από την άλλη όμως οι Bygrave και Timmons βλέπουν αυτή τη μυωπία
ως θετική, σημειώνοντας τα οφέλη των καταναλωτών από τις χαμηλότερες τιμές.
Ο Amit υιοθετεί μια ακόμη πιο επικριτική στάση, διερωτόμενος αν το VC
ενδυναμώνει τις πιο πολλά υποσχόμενες επιχειρήσεις. Βλέπει την επενδυτική
απόφαση για VC να χαρακτηρίζεται από αρκετά προβλήματα. Το σημείο από το
οποίο ξεκινάει είναι ότι υποθέτει πως οι επιχειρηματίες γνωρίζουν τα επίπεδα των
ικανοτήτων τους. Οι επιχειρηματίες χρειάζονται κεφάλαιο και κάποιον για να
μοιραστεί μαζί τους τον κίνδυνο. Όμως οι venture capitalist δεν μπορούν να έχουν
πλήρη πρόσβαση στις δυνατότητες του επιχειρηματία. Εξ αιτίας αυτού, οι πιο ικανοί
επιχειρηματίες δε βρίσκουν την τιμή που τους προσφέρεται από τους venture
capitalists αρκετά ελκυστική και προτιμούν να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους
16
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σχέδιο χωρίς τη συμμετοχή του VC. Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν επομένως οι
venture capitalists ανήκουν σε λιγότερο ικανούς επιχειρηματίες, και επομένως πιο
πιθανές να αποτύχουν. Παρόλα αυτά, αυτή η άποψη μπορεί να αμφισβητηθεί από
πολλές πλευρές. Πρώτον, ο Barry παρατηρεί ότι ενώ τα θεωρητικά επιχειρήματα των
venture capitalists μπορεί να πάσχουν στο θέμα της επιλογής, η βιομηχανία του VC
έχει δημιουργήσει λύσεις γι’ αυτό το πρόβλημα. Οι μηχανισμοί που έχουν αναπτύξει
οι venture capitalists για να μειώσουν το διοικητικό κόστος αναπτύσσονται από τον
Sahlman. Δεύτερον, με κανέναν τρόπο όλοι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να
αυτοχρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους για μακρύ χρονικό διάστημα. Άρα
ακόμη και οι πιο ικανοί επιχειρηματίες θα στραφούν προς τη χρηματοδότηση VC.
Τρίτον, παρόλο που η θεωρία της λανθασμένης επιλογής επιχειρήσεων είναι συμβατή
με την πτώση των αποδόσεων του VC στη δεκαετία του 1980, όταν ο Amit ανέπτυξε
τις ιδέες του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εξαιρετικά μεγάλες αποδόσεις που
επετεύχθησαν από τις εταιρίες VC τη δεκαετία του 1990.
Μια έρευνα που εξετάζει την ανομοιογενή σε τοπικό επίπεδο ανάπτυξη στις
προηγμένες τεχνολογίες, έχει κάνει τη μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ VC και
οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η προοπτική συνοψίζεται καλά από τον Martin (1989):
ένα ζήτημα που υφίσταται σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη του VC είναι ότι η
ύπαρξη μιας καλά εγκατεστημένης τοπικής βάσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας
για τη διαμόρφωση προοπτικών ανάπτυξης στην περιοχή. Η έλλειψη ανεπτυγμένης
τοπικής αγοράς VC πρέπει επομένως να γίνει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας. Πολλοί
συγγραφείς έχουν ορίσει το ρόλο – κλειδί του VC σχολιάζοντας ότι το VC είναι ένα
αναπόσπαστο μέρος μιας καλά ανεπτυγμένης τεχνολογικής υποδομής, ή κοινωνικής
δομής της τεχνολογίας, που χαρακτηρίζει τις περιοχές με ανεπτυγμένη υψηλή
τεχνολογία.
Πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει την ανομοιογενή κατανομή του VC κατά
μήκος διάφορων περιοχών. Αυτή η ανομοιογενής κατανομή είναι προϊόν δύο
παραγόντων: από την πλευρά της προσφοράς, η βασική επιρροή είναι η συγκέντρωση
των επιχειρήσεων VC σε μικρό αριθμό περιοχών. Οι εταιρίες VC τείνουν να
βασίζονται σε προσωπικό δίκτυο πληροφόρησης με άλλες εταιρίες VC, λογιστές,
τράπεζες, δικηγόρους, συμβούλους, πανεπιστήμια και μια ποικιλία άλλων
οργανισμών για να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες, να
οργανώνουν τις επενδύσεις τους και να κινητοποιούν τους πόρους για την εταιρία
στην οποία θα επενδύσουν. Επίσης οι εταιρίες VC συνήθως υιοθετούν ένα στυλ “από
χέρι” επένδυσης, με σκοπό να περιορίσουν τον κίνδυνο και να προσθέσουν αξία στην
επένδυσή τους, δηλαδή ζητάνε πιο στενή επαφή με την επιδοτούμενη εταιρία. Αυτά
τα χαρακτηριστικά συνδέουν μεροληπτικές επενδύσεις από τις εταιρίες VC υπέρ των
εταιριών που βρίσκονται πιο κοντά στα γραφεία τους. Από την πλευρά της ζήτησης, ο
λόγος κλειδί είναι η γεωγραφική κατανομή των επενδυτικών ευκαιριών που εόιναι
πιθανές να πληρούν τα κριτήρια που έχουν θέσει τα VC funds. Η σχετική βαρύτητα
καθενός από αυτούς τους παράγοντες παραμένει αδιευκρίνιστη. Ούτε μπορεί να
εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν διάφοροι περιορισμοί μέσω
11

της ίδρυσης μιας αλυσίδας γραφείων σε εύρος περιοχών. Έτσι, υπάρχει μικρή έρευνα
σε σχέση με την τμηματική οργάνωση του VC, πώς εξελίσσεται ή τους λόγους που θα
οδηγούσαν στην ανάπτυξη του VC σε νέες περιοχές.

1.3 Η διαδικασία λήψης απόφασης 17

Η διαδικασία λήψης της απόφασης μπορεί να αποδοθεί σε έξι κύρια στάδια.
Αναλυτικότερα τα στάδια αυτά είναι:
Δημιουργία (Origination): Η πρώτη φάση είναι η δημιουργία ροής
επενδυτικών προτάσεων. Παρόλο που οι εταιρίες Venture Capital περιμένουν για
αγοραπωλησίες που θα έρθουν, εν τούτοις γίνονται γνωστές στις επιχειρήσεις από
οδηγούς των διαφόρων κλάδων. Το μεγαλύτερο μέρος των προσπαθειών των
εταιριών Venture Capital για τη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη ενός δικτύου διακανονιστών (referrers). Κάθε εταιρία Venture Capital
έχει σαν πρωταρχικό στόχο να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με το οποίο αφ ενός να
μπορεί να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επενδυτικών προτάσεων, αφ ετέρου να
επιλέξει ορισμένες από αυτές. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να είναι διαθέσιμες 300
προτάσεις από τις οποίες θα εξεταστούν πιο επισταμένα οι 30 και μπορεί τελικά να
επιλεγούν μόνο δύο.
Ειδικά κριτήρια εταιρίας Venture Capital (Venture Capital Firm Specific
Screen): Πολλές εταιρίες Venture Capital έχουν ειδικά επιχειρηματικά κριτήρια για
το επενδυτικό μέγεθος, για τους κλάδους στους οποίους επενδύουν, για τη
γεωγραφική τοποθεσία της επένδυσης και για την οργάνωση της χρηματοδότησης. Τα
ειδικά επιχειρησιακά κριτήρια απορρίπτουν τις προτάσεις που σαφώς δε
συγκεντρώνουν αυτά τα κριτήρια. Στις περισσότερες φορές, η ειδική επιχειρησιακή
παρατήρηση περιέχει μια βιαστική ματιά, στο επιχειρησιακό σχέδιο χωρίς καμμιά
άλλη ανάλυση επί της προτάσεως. Ο βασικότερος παράγοντας στο στάδιο αυτό είναι
η ύπαρξη ενός επιχειρηματικού προγράμματος.
Γενική παρουσίαση ( Generic Screen): Πολλές προτάσεις περνούν από την
ειδική επιχειρησιακή παρουσίαση μόνο και μόνο για να απορριφθούν χωρίς
εκτεταμένη εξέταση, όταν η εταιρία Venture Capital αναλύει την προταθείσα
επένδυση σε όρους των γενικών κριτηρίων. Οι περισσότερες συναλλαγές που
περνούν από το προηγούμενο στάδιο απορρίπτονται από τη γενική παρουσίαση.
Αυτές βασίζονται πάνω σε ένα προβλεπόμενο από την επιχείρηση πρόγραμμα που
σχετίζεται με κάθε υπάρχουσα γνώση σχετικά με την εταιρία Venture Capital που
μπορεί να είναι σχετική με την πρόταση. Ο μεγάλος αριθμός των προγραμμάτων
απαιτεί την ύπαρξη από την εταιρία Venture Capital ενός μηχανισμού που να
επιτρέπει τη γρήγορη και συστηματική κρίση των προγραμμάτων. Κατά την
17
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εφαρμογή, η γενική παρουσίαση θα είναι τουλάχιστον αυστηρή. Στο στάδιο αυτό
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση του επιχειρηματία. Το καθαρό
αποτέλεσμα των δύο παρουσιάσεων είναι ότι οι περισσότερες προτάσεις
απορρίπτονται σε ελάχιστο επενδυτικό χρόνο.
Πρώτη φάση της αξιολόγησης (First Phase Evaluation): Αφού οι προτάσεις
περάσουν από τη γενική παρουσίαση, η εταιρία Venture Capital ξεκινά να συλλέγει
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση. Η αξιολόγηση της πρώτης φάσης
ξεκινά γενικά με την εξέταση όλων των δυνατοτήτων αναζήτησης κεφαλαίων της
επιχείρησης που μπορούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότησή της. Καθώς
αξιολογείται η πρόταση θα πραγματοποιηθούν μια σειρά συναντήσεων με όλη την
ηγετική ομάδα της διοίκησης. Οι συναντήσεις αυτές έχουν δύο στόχους. Αφ ενός την
καλύτερη κατανόηση του Venture Capital από την επιχείρηση και αφ ετέρου να δόσει
τη δυνατότητα στη διεύθυνση να κατανοήσει την πρόταση και τα προβλήματα που
ενδεχομένως να εμπλακούν. Επίσης, είναι δυνατόν να παρέχουν μια ευκαιρία για να
εκτιμηθεί το πώς οι διευθύνοντες σκέπτονται και συμπεριφέρονται.
Δεύτερη φάση αξιολόγησης (Second Phase Evaluation): Σε κάποιο σημείο η
εταιρία Venture Capital αναλαμβάνεει μια σημαντική δέσμευση πάνω στην πρόταση
που ουσιαστικά σημαδεύει το ξεκίνημα της δεύτερης φάσης στη διαδικασία της
αξιολόγησης. Είναι δυνατόν, εφ όσον συνεχίζονται οι δραστηριότητες της
αξιολόγησης επί πολύ χρόνο να υπάρξουν δραματικές μεταβολές στο Venture Capital
και ο σκοπός του να μεταβληθεί. Ενώ ο σκοπός της πρώτης φάσης είναι να
καθοριστεί εάν υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για ένα ποσό, το αντικείμενο της
δεύτερης φάσης είναι να ορισθούν τα εμπόδια που υπάρχουν σχετικά με την
επένδυση και να εξεταστεί το πώς είναι δυνατόν να ξεπεραστούν. Τα κυριότερα
κριτήρια επιλογής των επενδύσεων είναι η αναμενόμενη απόδοσή τους και το στάδιο
ανάπτυξης των εταιριών. Ορισμένες εταιρίες Venture Capital εξειδικεύονται στα
στάδια ανάπτυξης και άλλες στα μεταγενέστερα. Τέλος, άλλες διαμορφώνουν ένα
μεικτό χαρτοφυλάκιο, ενώ άλλες επενδύουν σε υψηλής τεχνολογίας επενδύσεις ή σε
κάθε είδους επενδύσεις. Ο χρόνος τον οποίο οι επιχειρήσεις τυπικά προσδιορίζουν για
να μετακινηθούν από την πρώτη φάση αξιολόγησης στη δεύτερη ποικίλει πολύ. Το
ίδο ακριβώς συμβαίνει για τη μετακίνηση από τη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο
στάδιο της περάτωσης. Τα τρία αυτά στάδια δεν είναι ξεκάθαρα χωρισμένα σε όλες
τις εταιρίες Venture Capital. Εξ αιτίας του σημαντικού χρόνου που δαπανάται στη
δεύτερη φάση της αξιολόγησης, οι εταιρίες Venture Capital θέλουν να έχουν μια
σφαιρική κατανόηση σχετικά με τη δομή της πράξης, συμπεριλαμβανομένης της
τιμής, πριν να αρχίσουν τη φάση αυτή. Η ενέργεια αυτή επιτρέπει την εξοικονόμηση
σημαντικού χρόνου από την αξιολόγηση προτάσεων που τελικά δε θα επενδυθούν,
επειδή τιμολογήθηκαν τόσο υψηλά.
Περάτωση (Closing): Μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης της δεύτερης
φάσης, η πρόταση εισέρχεται στο τελικό στάδιο όπου οριστικοποιούνται οι
λεπτομέρειες της δομής και γίνεται η διαπραγμάτευση νομικών εγγράφων. Μετά την
υπογραφή των εγγράφων δίνεται στην επιχείρηση μια επιταγή. Ακόμη και εάν η
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εταιρία Venture Capital και ο επιχειρηματίας έχουν επενδύσει πολύ χρόνο για να
φτάσουν στο τελικό στάδιο, ένας μεγάλος αριθμός προτάσεων απορρίπτονται και
τελικά δε γίνεται η επένδυση. Η υπογραφή της συμφωνίας είναι σημαντική πράξη
γιατί αποτελεί τη βάση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Στη συμφωνία αυτή
περιλαμβάνονται όλοι οι δυνατοί όροι που μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον
προστριβές μεταξύ των μερών.
Επομένως η όλη διαδικασία εξέτασης κάθε επενδυτικής προότασης θα πρέπει
να ακολουθήσει τις παρακάτω φάσεις: (1) κατανόηση του επιχειρηματικού σχεδίου,
(2) επαφές με τα στελέχη της επιχείρησης, (3) έρευνα κατ’ αρχήν του κλάδου και εν
συνεχεία ολόκληρης της αγοράς και τις θέσεις της επιχείρησης μέσα σ’ αυτήν, (4)
τεχνολογική έρευνα και διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν τα προϊόντα της
επιχείρησης, (5) διαπραγμάτευση με τους μετόχους και διατύπωση μνημονίου
συνεργασίας και (6) οικονομικός και νομικός έλεγχος και υπογραφή συμφωνίας.

1.4 Η ρευστοποίηση των επενδύσεων

Εν αντιθέσει με τις μετοχές των εταιριών που είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο, οι τίτλοι της επένδυσης του venture capital δεν είναι άμεσα
ρευστοποιήσιμοι. Η εταιρία venture capital βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον
επιχειρηματία και συμμετέχει στον κίνδυνο. Στις σχέσεις μεταξηύ των δύο
εμπλεκόμενων πλευρών πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο αντικειμενικός
στόχος του επιχειρηματία είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, και του επενδυτή
η εξασφάλιση των μερισμάτων και η έξοδος της επένδυσης με ένα σχετικό κέρδος.
Η έξοδος και ρευστοπολιηση της επένδυσης μπορεί να γίνει με τους εξής
τρόπους 18 : (α) με πώληση μετοχών σε άλλη επιχείρηση, (β) με την αγορά μετοχών
από τον ίδιο τον επιχειρηματία, (γ) με την εισαγωγή των μετοχών σε δευτερογενή
αγορά μετοχών και (δ) με τη διάθεση των μετοχών σε δευτερογενή αγορά μετοχών.
Η χρηματοδότηση μέσω του Venture Capital γίνεται τις περισσότερες φορές
με αύξηση του κεφαλαίου από την οποία παραιτούνται οι υφιστάμενοι μέτοχοι υπέρ
της εταιρίας Venture Capital. Οι εταιρίες Venture Capital χρησιμοποίούν ακόμη και
άλλα σχήματα, όπως η έκδοση προνομιούχων μετοχών ή μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Συνήθως ο κύριος
μέτοχος εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρίας μετά την επένδυση της
εταιρίας Venture Capital.

18

Ι. Λαζαρίδης. Σύχρονες μορφές Χρηματοδότησης – Β΄ έκδοση
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1.5 Μορφές Venture Capital

To Venture Capital μπορεί να υπάρξει κατά τις εξής μορφές:
¾ Κεφάλαιο ανάπτυξης (Development Capital): Πρόκειται για επενδύσεις που
πραγματοποιούν μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις με σκοπό να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους. Σ’ αυτή την κατηγορία υπάγονται επιχειρήσεις ελπιδοφόρες
που χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση για να ολοκληρώσουν μια νέα καινοτόμο
διαδικασία. Λόγω του ότι αυτή η μορφή αφορά ήδη υπάρχουσες εταιρίες με γνωστό
ιστορικό, συνεπάγεται και μικρότερο κίνδυνο από άλλες πλευρές.
¾ Κεφάλαιο εκκινήσεως ( Seed Capital): Αφορά μια ιδέα και τη χρηματοδότηση
που θα της επιτρέψει να υλοποιηθεί. Δεν αφορά υπάρχουσα επιχείρηση και ως εκ
τούτου συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο.
¾ Αρχικό κεφάλαιο (Start Up): Αποτελεί την επένδυση με έτοιμα αγαθά ή
υπηρεσίες που θα προωθηθούν στην αγορά που γίνονται επιχείρηση, χωρίς όμως να
έχει προηγουμένως υπάρξει πώληση.
¾ Κεφάλαιο ανορθώσεως (Turn Around): Αποτελεί την περίπτωση επένδυσης
που γίνεται σε ζημιογόνα επιχείρηση με σκοπό να τη μετατρέψει σε κερδοφόρα. Είναι
η μορφή επένδυσης με το μεγαλύτερο κίνδυνο, τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς
την τελική έκβαση του εγχειρήματος, ενώ για να φανούν τα πρώτα θετικά ή αρνητικά
αποτελέσματα θα πρέπει να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Απαραίτητη για την
επιτυχία της επένδυσης είναι η ύπαρξη έμπειρης και ικανής διοίκησης, που όμως
συνεπάγεται επιπλέον κόστος.
¾ Κεφάλαιο εξαγοράς (Management buy-out or management buy-in): Αποτελεί
την επένδυση που γίνεται για την εξαγορά μιας επιχείρησης είτε από στελέχη της
(buy out), είτε από άτομα βρισκόμενα εκτός επιχείρησης με σκοπό να αναλάβουν τη
διοίκησή της (buy in).
Έχει παρατηρηθεί ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης οι επενδυτές
στρέφονται από start up επενδύσεις, που έχουν χαμηλότερη απόδοση, σε κεφάλαια
εξαγοράς που προσφέρουν προοπτικές σταθερής ανάπτυξης. Αποτέλεσμα της
γενικότερς κρίσης είναι οι μεγάλες εταιρίες venture capital να εξειδικεύονται σε νέες
τεχνολογίες, που συνήθως έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις, ή να διεθνοποιούνται και να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους επιμερίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο το
επιχειρηματικό κίνδυνο.
Σε σχέση με τη διεθνοποίηση και τη δικτύωση του venture capital
παρατηρείται η τάση για υποστήριξη νέων εταιριών, το ξαναζωντάνεμα
προβληματικών εταιριών και η δημιουργία χρηματοδοτικών οργανισμών, που στην
προσπάθειά τους να σταθεροποιήσουν αποδιοργανωμένες βιομηχανίες, αποκτούν τον
έλεγχο μικρών επιχειρήσεων τις οποίες στη συνέχεια πωλούν στις πρώτες. Ένα ακόμη
ενδεικτικό στοιχείο της ωρίμανσης της ευρωπαϊκής αγοράς του venture capital είναι η
αποστασιοποίηση και απομάκρυνση των επιχειρήσεων και η δραστηριοποίηση του
ιδιωτικού τομέα.
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1.6 Κατηγορίες εταιριών Venture Capital

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες εταιριών Venture Capital:
¾ Έχει ήδη αναφερθεί η κατηγορία των εταιριών venture capital όπου υπάρχει
στενή σχέση και συνεργασία μεταξύ επιχειρηματία και χρηματοδοτούμενης
επιχείρησης. Ο venture capitalist συμμετέχει και αυτός στον κίνδυνο, αναμειγνύεται
στα διοικητικά και τις αποφάσεις της χρηματοδοτούμενης εταιρίας, παρακολουθεί
στενά την επένδυση και προσπαθεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του σχεδίου. Ο
επενδυτής σε πολλές περιπτώσεις ασχολείται με το marketing, την αξιολόγηση της
διοίκησης, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη της τεχνολογίας κ.ά. Οι εταιρίες
αυτής της μορφής είναι γνωστές σαν hands-on.
¾ Στον αντίποδα υπάρχουν τα passive funds ή hands-off. Πρόκειται για
επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία συμμετοχή στη διοίκηση και στις εταιρικές
υποθέσεις. Η μόνη επαφή με τη χρηματοδοτούμενη εταιρία είναι η λήψη
πληροφοριών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
¾ Μεταξύ των δύο παραπάνω μορφών υπάρχει και η ενδιάμεση κατάσταση που
είναι τα reactive funds. Αντιπροσωπεύονται στο διοικητικό συμβούλιο αλλά δε
συμμετέχουν στις εταιρικές υποθέσεις.

1.7 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επενδύσεων venture capital

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του venture capital θα μπορούσαν
να συνοψισθούν στα παρακάτω:
Πλεονεκτήματα:
• Κατά κανόνα τα κεφάλαια που μπορεί να πάρει μια επιχείρηση ως
χρηματοδότηση venture capital είναι κατά κανόνα περισσότερα από αυτά του
τραπεζικού δανεισμού.
• Οι venture capitalists είναι διατεθιμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε
σχέση με τις τράπεζες.
• Τα έξοδα είναι μικρότερα 19
• Οι venture capitalists μπορούν να προσφέρουν εμπειρία, χρήσιμες συμβουλές
και επαφές και διασυνδέσεις με τρίτους
Μεινεκτήματα:

19

Για τη χρηματοδότηση venture capital λόγω της φύσης της δεν απαιτούνται μηνιαίες πληρωμές και
τόκοι
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•
•
•

Πρέπει η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση να δώσει εταιρικά μερίδια και
δυνατότητα ελέγχου στον venture capitalist.
Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν εύκολα να βρουν χρηματοδότηση venture
capital για τα έξοδα έναρξης.
Ο προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης είναι δύσκολος 20 .

1.8 Τι αναζητούν οι venture capitalists σε μια επιχείρηση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί 21 , οι venture capitalists επενδύουν στους
ανταγωνιστικότερους κλάδους της αγοράς. Γενικά επιζητούν να επενδύσουν σε
επιχειρήσεις με την προοπτική να γίνουν μεγάλες. Υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά
που μπορούν να κάνουν μια επιχείρηση πιο ελκυστική και πιθανή να έλξει
χρηματοδότηση από venture capital funds:
¾ Εξεζητημένα προϊόντα και υπηρεσίες: Αν το προϊόν έχει δίπλωμα
ευρεσιτεχνία, copyright ή κάποιο ευδιάκριτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των
ανταγωνιστών τότε αυξάνονται οι πιθανότητες για εξασφάλιση χρηματοδότησης
venture capital.
¾ Μεγάλη δυναμικότητα της αγοράς: Οι venture capitalists προσδοκούν μεγάλη
ανάπτυξη στις εταιρίες στις οποίες επενδύουν. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά στην οποία
δραστηριοποιείται η χρηματοδοτούμενη αγορά, θα πρέπει να είναι μεγάλη.
¾ Ταλαντούχα ομάδα διοίκησης: Πολλοί venture capitalists βλέπουν αυτό το
χαρακτηριστικό ως το πιο σημαντικό όταν αποφασίζουν για το εάν θα επενδύσουν σε
μια εταιρία. Θέλουν να δουν αποδεδειγμένη ικανότητα στη διοίκηση
συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας να διοικήσουν μια ταχέως αναπτυσσόμενη
εταιρία και της ικανότητας να προσελκύσουν, να προσλάβουν και να διατηρήσουν τα
καλύτερα στελέχη στην επιχείρηση.
¾ Μεγάλες αποδόσεις: Λογικό είναι ότι οι venture capitalists επιζητούν απόδοση
από την επένδυσή τους. Οι περισσότεροι αναμένουν αποδόσεις από 35 ως 50% το
χρόνο. Όμως οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν αυτές τις αποδόσεις
κατά τα πρώτα χρόνια της χρηματοδότησης. Οπότε ίσως να είναι αναγκαία η πώληση
μετοχών ή η ΙΡΟ 22 , προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι.
Οι Venture Capitalists ως αντάλλαγμα για τα χρήματα που δίνουν στην
επιχείρηση θέλουν όπωσδήποτε προεπενδυτική πληροφόρηση. Στόχος είναι να
μειωθεί ο κίνδυνος όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης απαιτούν να γνωρίσουν
καλύτερα τον επιχειρηματία και την ομάδα της διοίκησης ώστε να αποφασίσουν αν
τελικά θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης ή όχι. Επίσης απαιτούν είτε
τίτλους της εταιρίας ή τη δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλους σε κάποια μελλοντική
20

Οπότε είναι δύσκολο να δοθούν και τα αντίστοιχα μερίδια στον επενδυτή
βλ. σελ 8 της παρούσας εργασίας
22
Initial Public Offer
21
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ημερομηνία. Ο όγκος των τίτλων που θα αποκτηθεί βασίζεται στην ποσότητα του
χρήματος που απαιτείται για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, η διάρκεια
της επένδυσης, η ετήσια απόδοση της επένδυσης, η δύναμη της ομάδας διοίκησης της
χρηματοδοτούμενης εταιρίας και η μέθοδοςκαι ο χρόνος που απαιτούνται για την
έξοδο από την επένδυση. Τέλος, οι venture capitalists απαιτούν κάποια επιρροή στις
διοικητικές αποφάσεις. Ενδέχεται ακόμη και να καταλάβουν κάποιες θέσεις στη
διοίκηση. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά ωφέλιμο, καθώς οι venture capitalists είναι
συνήθως ειδικοί στα πεδία τους και μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες συμφωνίες και
καθοδήγηση.

1.9 Πώς δομούν τις επενδύσεις τους οι επενδυτές Venture Capital

Παρόλο που είναι αρκετά δύσκολο να περιγράψει κανείς το Venture Capital
ως κάτι το ομοιγενές και παρόμοιο από περίπτωση σε περίπτωση, οι οικονομολόγοι
έχουν περιγράψει ορισμένες τακτικές οι οποίες παρατηρούνται σε όλες σχεδόν τις
οικονομικές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρηματιών και των επενδυτών Venture
Capital. Οι Kaplan και Stromberg (2001) παρουσιάζουν την πιο εμπεριστατωμένη
ακαδημαϊκή ανάλυση του πώς γίνονται οι συμβάσεις Venture Capital, πώς δίδονται
τα μετρητά και πως ορίζονται τα δικαιώματα ελέγχου μεταξύ της εταιρίας και του
χρηματοδότη Venture Capital.
Πρώτα και κύρια, οι συμφωνίες Venture Capital είναι νομικά συμβόλαια που
εμπεριέχουν κίνδυνο, απόδοση και δικαιώματα ιδιοκτησίας μεταξύ του επιχειρηματία
(και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης χαρτοφυλακίου) και του
χρηματοδότη Venture Capital που κάνουν τη συμφωνία. Η κατανομή των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εξαρτάται από (1) την εμπειρία και τη φήμη του
επιχειρηματία, (2) την ελκυστικότητα του χαρτοφυλακίου της επιχείρησης, (3) το
στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης, (4) τις διαπαραγματευτικές ικανότητες των
συμβαλλόμενων πλευρών και (5) τη γενική κατάσταση της αγοράς Venture Capital.
Αν ένας με καλή φήμη και εμπειρία επιχειρηματίας προσεγγίσει έναν επενδυτή
Venture Capital προκειμένου να επενδύσει σε μια ήδη υπάρχουσα εταιρία με πολλά
υποσχόμενη τεχνολογία, σε δεδομένη χρονική στιγμή (όπως τα τέλη της δεκαετίας
του 1990) όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών Venture Capital είναι
ισχυρός, τότε είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο επιχειρηματίας θα καταφέρει να
εξασφαλίσει χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Οι Gompers και Lerner
(2000) παρουσιάζουν εντυπωσιακά στοιχεία για την επίδραση ασυνήθιστα υψηλών
εισροών στη βιομηχανία Venture Capital, όπως δείχνει και η εικόνα 1. Κατά τις
περιόδους 1987-1990 και 1992-1995, οι μεγάλες εισροές μετρητών είχαν σαν
αποτέλεσμα πληθωριστικές πιέσεις στις εκτιμήσεις των επενδυτών, και αυτό ήταν
ιδιαίτερα έντονο σε περιοχές εντάσεως Venture Capital. Από την άλλη πλευρά, αν
ένας άπειρος επιχειρηματίας ζητήσει να χρηματοδοτήσει την έναρξη μιας εταιρίας και
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σε περίοδο ύφεσης του Venture Capital (όπως στις αρχές της δεκαετίας του 1990),
τότε ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αναμένει δυσμενείς όρους στη συμφωνία, εάν
τελικά καταφέρει να βρει χρηματοδότη.
Το πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση είναι απαρέκλιτα και για τις
δύο πλευρές να συμφωνήσουν στην τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της
επιχείρηση, πριν την επένδυση Venture Capital. Αυτό βασίζεται στις παρελθούσες
προσπάθειες της επιχείρησης σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, τα τρέχοντα επίπεδα
εσόδων αό πωλήσεις και την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών κερδών.
Αυτή η εκτίμηση είναι πολύ κρίσιμη για τον προσδιορισμό του τι μερίδιο της εταιρίας
θα πάρει ο χρηματοδότης Venture Capital ως αντάλλαγμα για την επένδυσή του.
Εν συνεχεία, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν για την
ποσότητα της χρηματοδότησης που θα παράσχει ο επενδυτής Venture Capital και την
απαιτούμενη απόδοση της επένδυσης. Φυσικά, όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος που
αναλαμβάνει ο επενδυτής, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι και η αναμενόμενη
απόδοση, και αυτό συνήθως είναι αντιστρόφως ανάλογο του επιπέδου ανάπτυξης του
χαρτοφυλακίου της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλοί επενδυτές
Venture Capital απαιτούν συνήθως μια ετήσια απόδοση 50% ή και περισσότερο στα
πρώτα στάδια της επένδυσης, αλλά φαίνονται ικανοποιημένοι με το μισό αυτού σε
συμφωνίες πιο προχωρημένου επιπέδου.
Μια μέθοδος κλειδί για την ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου
είναι η χρήση της βαθμηδόν χρηματοδότησης (staged financing). Για να δειχθεί το
πώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος, υποθέτουμε ότι μια επιχείρηση αναμένει να χρειαστεί
$25 εκ. χρηματοδότηση προκειμένου να υλοποιήσει πλήρως μια πολλά υποσχόμενη
τεχνολογία. Από το να επενδύσει με τη μία το σύνολο του ποσού, ο επενδυτής
Venture Capital είναι πιο πιθανόν να επενδύσει αρχικώς τόσα (π.χ. $5 εκ) όσα
χρειάζονται για να προχωρήσει η επιχείρηση στο επόμενο στάδιο, και να ζητήσει
μεγάλη αναμενόμενη απόδοση σ’ αυτό το αρχικό στάδιο της επένδυσης. Από τη
στιγμή που η επιχείρηση υλοποιήσει τους στόχους της, ο επενδυτής Venture Capital
θα παράσχει τη χρηματοδότηση για το επόμενο στάδιο, και μιας και ο κίνδυνος είναι
τώρα μικρότερος, θα είναι μικρότερη και η απαιτούμενη απόδοση. Η βαθμηδόν
χρηματοδότηση είναι όχι μόνο ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από πλευράς του επενδυτή Venture Capital, αλλά επίσης
δίνει και τη δυνατότητα στον επενδυτή να αρνηθεί ή να καθυστερήσει επιπλέον
χρηματοδότηση. Η δυνατότητα ματαίωσης εναποθέτει όλο τον κίνδυνο στον
επιχειρηματία, αλλά από την άλλη πλευρά του δίνει τη δυνατότητα να βρει
χρηματοδότηση με λιγότερο επαχθείς όρους από αυτούς που θα του προσφέρονταν σε
άλλη περίπτωση. Επίσης, η βαθμηδόν χρηματοδότηση επίσης παρέχει στον
επιχειρηματία κίνητρο για τη δημιουργία αξίας, καθώς σε κάθε στάδιο η
χρηματοδότηση θα δίδεται σε ακόμη ελκυστικότερους όρους.
Ο Gompers (1995) δίνει δύο κλασσικά παραδείγματα του πώς πρέπει να
λειτουργεί η χρηματοδότηση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων: Την Apple Computer
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και την Federal Express 23 . Η Apple πήρε χρηματοδότηση σε τρεις φάσεις. Στην
πρώτη φάση οι επενδυτές Venture Capital απέκτησαν μετοχές με $0,09 ανά μετοχή,
αλλά αυτό αυξήθηκε στα $0,28 στη δεύτερη και στα $0,97 στην τρίτη φάση
αντίστοιχα. Όλες αυτές οι επενδύσεις αποδείχθηκαν πολύ προσοδοφόρες όταν η
Apple έδωσε μετοχές στο κοινό προς $22 ανά μετοχή το 1980. Από την άλλη πλευρά
οι επενδυτές στην Federal Express χρησιμοποίησαν τη βαθμηδόν χρηματοδότηση πιο
αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων της χρηματοδότησης. Οι
επενδυτές απέκτησαν μετοχές προς $204,17 ανά μετοχή κατά την πρώτη φάση, αλλά
η αρχική επίδοση της επιχείρησης ήταν αρκετά χειρότερη από ότι αναμενόταν. Στη
δεύτερη φάση, οι μετοχές αποκτήθηκαν προς $7,34, αλλά τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία της επιχείρησης συνέχισαν να χειροτερεύουν, και η τρίτη φάση της
χρηματοδότησης έγινε προς $0,63 ανά μετοχή. Εν συνεχεία, η Federal Express
πραγματοποίησε ανοδική πορεία, και διατέθηκαν μετοχές στο κοινό προς $6 ανά
μετοχή το 1978, και η βαθμηδόν χρηματοδότηση επέτρεψε στους επενδυτές Venture
Capital να επέμβουν δραστικά κατά την αρχική προβληματική ανάπτυξη της εταιρίας.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συμφωνιών Venture Capital είναι η
εκτεταμένη και λεπτομερής χρήση θετικών και αρνητικών συμφωνητικών. Αυτά τα
συμφωνητικά είναι ρήτρες που δηλώνουν ρητά συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει
να κάνει η διοίκηση της εταιρίας (θετικά συμφωνητικά) και που δε θα πρέπει να κάνει
(αρνητικά συμφωνητικά). Μερικά από αυτά τα συμφωνητικά παρατηρούνται σε
ομόλογα και δάνεια, όπως συμφωνητικά που προσδιορίζουν τη μέγιστη δυνατή
μόχλευση και τα μέγιστα μερίσματα ανά μετοχή, απαιτούν από την επιχείρηση να
αναλάβει συγκεκριμένους τύπους διασφαλίσεων και περιορίζουν τη δυνατότητα της
επιχείρησης να εξαγοράσει άλλες εταιρίες ή να πουλήσει αγαθά χωρίς την
προηγούμενη έγκριση του επενδυτή Venture Capital. Η Amazon.com είναι ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης. Η τράπεζα που χρηματοδότησε,
ζήτησε από τον ιδρυτή της επιχείρησης να εγγυηθεί προσωπικά πριν λάβει τη
χρηματοδότηση. Άλλα συμφωνητικά, παρόλα αυτά, τα συναντάμε μόνο σε
συμφωνητικά ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτά περιλαμβάνουν:
1.
Συμφωνίες δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, οι οποίες όχι μόνο προσδιορίζουν το πώς
θα μοιραστεί η ιδιοκτησία μετά την αρχική επένδυση Venture Capital, αλλά επίσης
καθορίζουν ότι θα χορηγηθεί, στην ομάδα των επενδυτών Venture Capital,
συγκεκριμένος αριθμός θέσεων στη διοίκηση της εταιρίας και θα τους παραχωρηθεί
και δικαίωμα ψήφου. Συνήθως συμπεριλαμβάνονται και δικαιώματα αρνησικυρίας
(veto), ή ακόμη και να αλλαχθεί η διοίκηση της εταιρίας αν δεν επιτευχθούν οι
στόχοι. Οι Cole και Sokol (1997) πραγματεύονται τη σημασία των δικαιωμάτων
ελέγχου των επενδυτών Venture Capital. Όντας οι επενδυτές Venture Capital ενεργοί
επενδυτές, απαιτούν επίσης όρους που διασφαλίζουν συνεχή πρόσβαση στα
λογιστικά της επιχείρησης και τις εγκαταστάσεις.
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2.
Ratchet provisions που προστατεύουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των
επενδυτών Venture Capital σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγκαστεί να πουλήσει
μετοχές υπό καθεστώς πίεσης. Γενικά, αυτές οι ρήτρες διασφαλίζουν η αξία των
μεριδίων των επενδυτών Venture Capital προσαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η
ποινή από πώληση σε χαμηλή τιμή να αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τον
επιχειρηματία. Για παράδειγμα, αν οι επενδυτές Venture Capital αποκτήσουν μετοχές
σε αρχική τιμή $1 εκάστη, και ζητηθεί από την εταιρία να πουλήσει νέες μετοχές
προς $0,50 εκάστη, τότε σε περίπτωση που έχει συνάψει συμφωνητικό full ratchet, θα
πρέπει να εκδώσει η εταιρία μια επιπλέον μετοχή για να αποζημιώσει για τη μείωση
της αξίας της μετοχής (ένα συμφωνητικό partial ratchet αποζημειώνει μόνο μερικώς).
3.
Δικαιώματα εγγραφής, συμμετοχής και απόκτησης που δίνουν ελκυστικές
δυνατότητες εξόδου για τους επενδυτές Venture Capital. Τα δικαιώματα εγγραφής
δίνουν το δικαίωμα στους επενδυτές να πιέσουν την επιχείρηση για εγγραφή μετοχών
σε δημόσια προσφορά, εις βάρος της επιχείρησης. Για παράδειγμα, οι επενδυτές
Venture Capital στην Amazon.com είχαν τέτοια απαίτηση για δικαίωμα εγγραφής. Το
δικαίωμα συμμετοχής διασφαλίζει ότι ο χρηματοδότης Venture Capital μπορεί να
συμμετέχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική πώληση μεριδίων διενεργήσει η διοίκηση της
επιχείρησης για λογαριασμό της. Η ομάδα των επενδυτών Venture Capital επίσης
μπορεί να απαιτήσει ένα συμφωνητικό το οποίο να προβλέπει την απόκτηση του
μεριδίου της εταιρίας Venture Capital από την επιχείρηση σε περίπτωση που η
επιχείρηση δεν μπορέσει να διενεργήσει δημόσια προσφορά ή ιδιωτική πώληση εντός
ορισμένου χρονικού πλαισίου.
4.
Stock Option plans, τα οποία δίδονται για συγκεκριμένους managers. Οι
επενδυτές Venture Capital συχνά υποδεικνύουν ότι ένας σημαντικός όγκος μετοχών
θα πρέπει να μείνει στην άκρη ως επιβράβευση απόδοσης, αλλά και για να μπορέσει
η επιχείρηση να προσελκύσει νέους managers καθώς θα αυξάνει σε μέγεθος.
Θέτοντας αυστηρούς στόχους επίδοσης γι’ αυτά τα options διασφαλίζεται ότι το
ενδιαφέρον των manager και των επενδυτών Venture Capital θα ταυτιστούν και θα
ευθυγραμμιστούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πάλι η Amazon.com. Τη
στιγμή της δημόσιας προσφοράς της επιχείρησης, κρατήθηκαν στην άκρη 10,8 εκ.
μερίδια σε δύο stock options plans, και πάνω από 4 εκ. διατέθηκαν στα στελέχη της
επιχείρησης.
Η απαρίθμηση αυτών των συμφωνητικών δεν είναι ιδαιτέρως κατανοητή.
Άλλα συμφωνητικά προβλέπουν τους όρους κάτω από τους οποίους θα παρασχεθεί
επιπρόσθετη χρηματοδότηση από τους χρηματοδότες Venture Capital και
προσδιορίζουν το πώς θα εξασκηθούν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας από τα δύο
αντισυμβαλλόμενα μέρη. Παρόλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό και ξεχωριστό
χαρακτηριστικό είναι αναμφίβολα η εμπιστοσύνη σε μετατρέψιμα χρεόγραφα ως
μέσο της επένδυσης.
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1.10 Τα στάδια επένδυσης Venture Capital

1. Seed investments
Παρόλο που ο όρος χρησιμοποιείται αρκετά ευρέως μερικές φορές, η αυστηρή
σημασία του όρου seed investment είναι μια μικρή ποσότητα κεφαλαίου που δίνεται
σε έναν επιχειρηματία ή επενδυτή για να αποφασίσει το εάν μια ιδέα αξίζει
περισσότερη σκέψη και περαιτέρω επένδυση. Η ιδέα μπορεί να περιλαμβάνει μια
τεχνολογία, ή μπορεί να είναι η ιδέα για μια νέα προσέγγιση marketing. Εάν
πρόκειται για τεχνολογία το στάδιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία για
παράδειγμα ενός προτοτύπου. Το στάδιο αυτό δεν περιλαμβάνει παραγωγή για
πώληση.
2. Έναρξης (Startup)
Αυτού του είδους οι επενδύσεις πηγαίνουν σε επιχειρήσεις ηλικίας συνήθως
μικρότερης του ενός έτους. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα χρήματα για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων, εξέταση πρωτοτύπων, και την εξέταση του marketing. Αυτό το
στάδιο περιλαμβάνει μελέτη της δυνατότητας διείσδυσης στην αγορά, τη δημιουργία
μιας ομάδας διοίκησης, και της δημιουργίας ενός επενδυτικού σχεδίου.
3. Πρώτο στάδιο – αρχική ανάπτυξη (first stage – early development)
Η επένδυση προχωράει σ’ αυτό το στάδιο μόνο εάν το πρωτότυπο κριθεί αρκετά
ικανοποιητικό ώστε ο επιπλέον κίνδυνος να θεωρηθεί αμελητέος. Ομοίως, οι μελέτες
της αγοράς πρέπει επίσης να έχουν κριθεί ικανοποιητικές ώστε η διοίκηση να έχει την
άνεση να φτιάξει ένα αισιόδοξο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις αυτού του σταδίου δεν
είναι πιθανόν να είναι κερδοφόρες.
4. Δεύτερο στάδιο – επέκταση (second stage – expansion)
Μια επιχείρηση αυτού του σταδίου έχει διοχετεύσει αρκετά προϊόντα σε αρκετούς
πελάτες ώστε να έχει αρκετά ικανοποιητική ανατροφοδότηση από την αγορά. Μπορεί
να μη γνωρίζει ποσοτικά με τι ταχύτητα θα συνεχιστεί η διείσδυση στην αγορά, ή
ποια θα είναι η τελική διείσδυση, αλλά μπορεί να γνωρίζει τους ποιοτικούς
συντελεστές που θα προσδιορίσουν την ταχύτητα και τα όρια της διείσδυσης. Η
επιχείρηση μπορεί να είναι ακόμη μη κερδοφόρα ή οριακά κερδοφόρα. Μπορεί να
απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια για απόκτηση εξοπλισμού, απογραφή, και
επιπλέον χρηματοδότηση.
5. Τρίτο στάδιο – κερδοφόρο αλλά λίγα μετρητά (third stage – profitable but cash
poor)
Σ’ αυτό το στάδιο, η αύξηση των πωλήσεων είναι ενδεχομένως απότομη, και τα
θετικά περιθώρια κέρδους έχουν εξαλείψει τους περισσότερους επενδυτικούς
κινδύνους. Αλλά η μεγάλη ανάπτυξη απαιτεί περισσότερα απασχολούμενα κεφάλαια
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από ότι μπορεί να δημιουργηθούν από την εσωτερική ροή μετρητών. Τα καινούρια
κεφάλαια Venture Capital μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω επέκταση των
εγκαταστάσεων παραγωγής, επέκταση του marketing, ή άνοδο προϊόντων. Σ’ αυτό το
στάδιο οι τράπεζες ίσως είναι πρόθυμες να παρέχουν κάποια πίστωση.
6. Τέταρτο στάδιο – μεγάλη ανάπτυξη και ρευστότητα (fourth stage – rapid growth
toward liquidity point)
Οι επιχειρήσεις σ’ αυτό το στάδιο ανάπτυξης μπορεί ακόμη να χρειάζονται εξωτερική
χρηματοδότηση για να επιτύχουν ανάπτυξη, αλλά είναι αρκετά επιτυχημένες και
σταθερές ώστε να μειώνονται σημαντικά οι κίνδυνοι για τους εξωτερικούς επενδυτές.
Η επιχείρηση μπορεί να προτιμάει τη χρησιμοποίηση δανεισμού από limit equity
dilution. Η πίστωση από εμπορικές τράπεζες μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο.
7. Στάδιο γεφύρωσης (Bridge stage)
Σ’ αυτό το στάδιο, η επιχείρηση έχει κάποια ιδέα για το ποια μέθοδος εξόδου θα
χρησιμοποιηθεί, ή ακόμη και να γνωρίζει κατά προσέγγιση το χρόνο. Πάντως
χρειάζονται ακόμη κι άλλα κεφάλαια για να διατηρηθεί η ανάπτυξη. Βάσει του πώς
λειτουργεί η γενική αγορά κεφαλαίου και του πώς λειτουργούν οι μετοχές υψηλής
τεχνολογίας, τα “παράθυρα ΙΡΟ” μπορεί να ανοίγουν και να κλείνουν με
απρόβλεπτους τρόπους. Κατά τον ίδο τρόπο, και οι ρυθμοί των επιτοκίων και η
διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικής πίστωσης μπορεί να επηρεάσει το χρόνο και την
εφικτότητα.
8.
Στάδιο ρευστοποίησης – Liquidity stage
Η ρευστοποίηση μπορεί να γίνει με τη μορφή αρχικής δημόσιας προσφοράς (ΙΡΟ), ή
απόκτηση. Αν η απόκτηση είναι η επιλεγμένη μορφή, τότε η ρευστοποίση μπορεί να
γίνει με μορφή μετρητών, μετοχές σε μια δημόσια διαπραγματευόμενη επιχείρηση, ή
βραχυπρόθεσμο δάνειο.
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2. Η Ευρωπαϊκή αγορά του Venture Capital
2.1 Γενικά για την ευρωπαϊκή αγορά

Παρόλο που η κλασσική επένδυση VC από ιδιωτικά χρηματοδοτούμενες
εταιρίες κατά το αρχικό στάδιο του αρχικού επιχειρηματικού σταδίου ανάπτυξης
παραδοσιακά ήταν ένα αμερικανικό φαινόμενο, η χρηματοδότηση private equity είναι
μια οικονομική ειδικότητα της δυτικής Ευρώπης. Όντας η Ευρώπη η ήπειρος που
είναι τόπος γέννησης τόσο της βιομηχανικής επανάστασης, όσο και του σύγχρονου
καπιταλισμού, δεν είναι παράξενο ότι αναπτύχθηκαν αρκετά λεπτομερής μέθοδοι
διοχέτευσης κεφαλαίου ανάπτυξης σε ιδιωτικές (και συχνά οικογενειακές)
επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα, το private equity fund-raising στην Ευρώπη
συγκρίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις ΗΠΑ σε συνολικά ποσά, και μάλιστα
παροθσιάζει μικρότερη διακύμανση από έτος σε έτος. Οι βασικές διαφορές έγκεινται
στα: (1) οι βασικές πηγές των κεφαλαίων για την επένδυση VC, (2) η οργάνωση των
VC funds, (3) το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται μια εταιρία ώστε να είναι σε
θέση να προσελκύσει χρηματοδότηση VC και (4) η βασική μέθοδος που
χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή της απόδοσης από μια επένδυση VC. Όπως
βλέπουμε, αυτές οι διαφορές είναι μεταξύ τους συσχετιζόμενες και εξηγούν το γιατί
το VC θεωρείται ότι είναι πιο επιτυχημένο στις ΗΠΑ τόσο από την πλευρά της
γρήγορης τεχνολογικής ανάπτυξης όσο και ως μέσο ιδιωτικών επενδύσεων για
μεμονωμένους και θεσμικούς επενδυτές.
Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να δείξουμε τη διαφορά στον ορισμό μεταξύ
Ευρώπης και Αμερικής. Ενώ οι αμερικανοί ειδικοί έχουν την τάση να αναφέρονται σε
όλες τις επαγγελματικές, equity-based επενδύσεις που είναι ιδιωτικές,
επιχειρηματικές αναπτυξιακές εταιρίες ως venture capital, οι ευρωπαίοι ειδικοί
κάνουν διαφοροποίηση μεταξύ venture capital και private equity investments.
Όπως και στην Αμερική έτσι και στην Ευρώπη το Venture Capital αυξήθηκε
απότομα από της αρχές της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρέχονται από τον European Venture Capital Association, οι συνολικές επενδύσεις
αυξήθηκαν από ένα σταθερό επίπεδο των 5 δις € κατά την περίοδο 1989-1996, στα 25
δις € το 1999 (επενδυμένα περίπου σε 10.440 επιχειρήσεις) και σε 34,9 € το 2000.
Αυτό το μέγεθος μειώθηκε στα 11,1 δις € κατά το πρώτο μισό του 2001, αλλά αν
αναχθεί σε ετήσια βάση, ανακηρύσσει το 2001 στο τρίτο πιο προσοδοφόρο έτος.
Ιστορικά, το ευρωπαϊκό VC διοχετεύεται σε διαφορετικές βιομηχανίες και
διαφορετικούς τύπους από ότι στις ΗΠΑ, αν και αυτή η τάση έχει αρχίσει να αλλάζει
τελευταία. Το 1996, λιγότερο από το ¼ του ευρωπαϊκού VC κατευθυνόταν σε
επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. Το 2000 αυτή η αναλογία είχε εκτοξευθεί στο 54%.
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Σε μεγάλο βαθμό, οι μέθοδοι χρηματοδότησης είναι γεωγραφικά αρκετά
συγκεντρωμένες. Το 38% των συνολικών επενδύσεων το 2000, και το 45% το 1999,
κατευθύνθηκε προς βρετανικές επιχειρήσεις. Το 2000, η Γαλλία (15%)
αντικατέστησε τη Γερμανία (14%) και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα όσον αφορά
τις επενδύσεις VC, αν και οι δυο χώρες πραγματοποίησαν μεγάλη ανάπτυξη στις
εισροές από επενδύσεις. Η Ιταλία συγκέντρωσε το 8,8% του συνολικού όγκου των
επενδύσεων, ενώ μικρές χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία και η Ελβετία είχαν
καλό ποσοστό σε σχέση με το μέγεθός τους.

2.2 Η πηγή χρηματοδότησης

Το κύριο χαρακτηριστικό των VC funds είναι η μεγάλη προσείλωση σε
χρηματοοκονμικούς οργανισμούς και λιγότερο σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά
ταμεία, τα οποία διαδραματίζουν αρκετά μικρότερο ρόλο στη σημερινή εποχή 24 . Οι
τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρίες, και άλλοι επιχειρηματικοί επενδυτές
συγκενρώνουν σχεδόν το μισό (45,5%) όλης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης VC,
ενώ τα συνταξιοδοτικά ταμεία αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα τέταρτο
(24,2%). Αν και οι κυβερνήσεις έχουν το μερίδιο του 5,6% του συνολικού κεφαλαίου,
η επιρροή τους είναι αρκετά μεγαλύτερη από ότι ίσως δείχνει το απόλυτο επίπεδο,
καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναμειγνύονται πολύ περισσότερο σε θέματα
νομοθεσίας και κανονισμών.
Για διάφορους νομικούς και πολιτισμικούς λόγους, το ευρωπαϊκό VC σπανίως
είναι οργανωμένο με τη μορφή επιχειρήσεων που χρηματοδοτείται από
εξειδικευμένες εταιρίες VC που στελεχώνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό.
Απεναντίας, τα funds συμήθως είναι οργανωμένα με τη μορφή επενδυτικών εταιριών,
υπό τους διάφορους εθνικούς νόμους, και η προσέγγισή τους στη διαπραγμάτευση με
τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου τους είναι πιο αντιδραστική παρά συναινετική. Η
σχετική έλλειψη ζωτικού επιχειρηματικού τομέα υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη
επίσης μειώνει τις προσπάθεις των venture capitalists να προσελκύσουν
χρηματοδότηση, ή να βρουν επιχειρηματίες που θέλουν να επιτύχουν γρήγορη
οικονομική επιχειρηματική ανάπτυξη.

2.3 Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις VC όσον αφορά το στάδιο ανάπτυξης που
βρίσκεται η χρηματοδοτούμενη εταιρία
Για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, το ευρωπαϊκό VC
επικεντρώνεται λιγότερο σε επενδύσεις στο αρχικό στάδιο. Τα buyouts ακόμη
24
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συγκεντρώνουν το 40% των συνολικών επενδύσεων, ενώ οι επενδύσεις σε αρχικό
στάδιο περίπου το 20%.

2.4 Οι αποδόσεις του ευρωπαϊκού VC

Μια ιστορική διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι οι αρκετά πιο
απογοητευτικές αποδόσεις που αποκόμισαν οι επενδυτές. Τα ευρωπαϊκά VC funds
είχαν πολύ μικρές αποδόσεις,ειδικά την περίοδο 1981-1994 σε σχέση με τις πολύ
μεγάλες αποδόσεις που αποκόμισαν τα αμερικανά funds. Παρόλα αυτά οι αποδόσεις
στην Ευρώπη αυξήθηκαν σταδιακά από το 1995, και μάλιστα το διάστημα 1997 –
2000 έφτασαν σε αστρονομικά μεγέθη. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, οι αποδόσεις
των ευρωπαϊκών VC funds ξεπέρασαν σε απόδοση όλους τους άλλους τύπους
επενδύσεων σε private equity, και ήταν πολύ υψηλότερες από τις αποδόσεις που
αποκόμισαν διάφοροι επενδυτές στα διάφορα χρηματιστήρια , τα οποία είχαν μια
κάμψη το 2000. Δυστυχώς, η κατάρρευση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών μετά το
Μάρτιο του 2000 προοιωνίζει πολύ αρνητικό αντίκτυπο και για τις μελλοντικές
αποδόσεις του VC.
2.5 Στρατηγικές εξόδου για τους ευρωπαίους venture capitalists

Μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις των ευρωπαίων πολιτικών που
ήθελαν να μιμηθούν την αμερικανική επιτυχία σε ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας ήταν
η αποτυχία ολόκληρης της ηπείρου, μέχρι προσφάτως, να δημιουργηθεί μια μεγάλη
αγορά για τις μετοχές των ανεπτυγμένων εταιριών. Παρόλο που υπάρχουν πολλές
αγορές μετοχών, οι οποίες σε μεγέθη κεφαλαιοποίησης προσεγγίζουν τις ΗΠΑ, καμιά
αγορά δε φαντάζει ως σοβαρή εναλλακτική λύση του NASDAQ ή του NYSE σε
θέματα αρχικής δημόσιας προσφοράς (ΙΡΟ), μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησαν τις
δραστηριότητές τους οι German Neuer Markt, η pan-European EASDAQ και άλλες
αγορές όπως η French Nouveau Marche και έφτασαν σε μεγάλα επίπεδα
κεφαλαιοποίησης. Αυτό είχε άμεση επίπτωση στις στρατηγικές εξόδου των
ευρωπαίων venture capitalists που ακολουθούν προκειμένου να αποκομίσουν τα
οφέλη των επενδύσεών τους. Ενώ η ΙΡΟ είναι η πιο προτιμητέα μέθοδος εξόδου στις
ΗΠΑ, στην Ευρώπη συγκεντρώνει μόλις το 21% της συνολικής ευρωπαϊκής
αποεπένδυσης.
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3. Το Venture Capital στα Βαλκάνια
Φτωχό επενδυτικό κλίμα, περιορισμένες δυνατότητες εξόδου μέσω απευθείας
πώλησης και δυσκολίες στην ολοκλήρωση επενδύσεων στον τομέα των private equity
έχουν δώσει το ερέθισμα για άλλες μορφές χρηματοδότησης. Για παράδειγμα στην
Αλβανία και τη Σερβία η εμπειρία από τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι η απουσία
σχετικής νομοθεσίας αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη τέτοιων μορφών
χρηματοδότησης στον επιχειρηματικό τομέα. Ορισμένες χώρες έχουν
δραστηριοποιηθεί στο συγκεκριμένο τομέα και έχουν θεσπίσει νόμους τα τελευταία
χρόνια, αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες παράμετροι που θα επέτρεπαν την
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Σε καλή θέση βρίσκεται η Κροατία η οποία έχει
εισάγει ειδική νομοθεσία, και ένα νομοθετικό σώμα γι’ αυτό το σκοπό, έτσι ώστε η
βιομηχανία του venture capital ένα θεμέλιο και στήριγμα για ανάπτυξη. Και στο
Μαυροβούνιο έχει υιοθετηθεί αντίστοιχη νομοθεσία 25 . Πάντως σε γενικές γραμμές,
όπου δραστηριοποιούνται venture capital funds, αυτό γίνεται αρκετά περιορισμένα,
σε τοπική βάση και με πολύ μικρό αριθμό επενδύσεων να πραγματοποιείται σ’ αυτό
τον τομέα.
Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο θεσμός του venture capital δεν
μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς και εκτεταμένα σε όλες τις χώρες, καθώς είναι
ζήτημα ανάγκης της λειτουργίας αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου στην αγορά.
Τα χαμηλά αποτελέσματα πολλών χωρών σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
σημαίνουν ότι η προσφορά και ζήτηση δεν είναι ακόμη αρκετά σημαντική.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες οικονομίες
των Βαλκανίων είναι ο χρόνος και το κόστος για τη δημιουργία μιας εταιρίας. Ο
τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η διαδικασία εγγραφής. Είναι ενδεικτικό της
αποτελεσματικότητας μιας οικονομίας και του δημόσιου τομέα μιας χώρας αλλά και
της στάσης της προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι μακροσκελείς διαδικασίες
αποτελούν de facto μεγάλο εμπόδιο εισόδου και αποθαρρύνουν την επιχειρηματική
δραστηριότητα και κατά συνέπεια τις επενδύσεις κάθε είδους. Ο αντίκτυπος των
μεγάλων και δαπανηρών διαδικασιών είναι ακόμη πιο μεγάλος σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Πάντως τα τρία τελευταία χρόνια, οι περισσότερες Βαλκανικές χώρες
έχουν θέσει σειρά από νόμους, διατάξεις και μέτρα για τον ανασχεδιασμό της
διαδικασίας.
Επίσης οι τράπεζες γενικά είναι διστακτικές ή αρνούνται στο να δανείσουν
κεφάλαια σε επιχειρηματίες που τώρα ξεκινάν τη δραστηριότητά τους. Τα venture
capital funds συνήθως αναζητούν μεγάλου όγκου επενδύσεις. Έτσι τα δύο αυτά
γεγονότα συνδυασμένα περιρίζουν τις δυνατότητες για ανάπτυξη και καινοτομία.
Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ υψηλού επιπέδου
νομοθεσίας και οικονομικής ανάπτυξης.. Νομοθεσίες οι οποίες ενδυναμώνουν τον
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ανταγωνισμό και μειώνουν το κόστος, μπορούν να δώσουν ώθηση στην
αποτελεσματικότητα, μα ενθαρρύνουν την καινοτομία και κατά συνέπεια να
απελευθερώσουν περισσότερα κεφάλαια venture capital.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα χαρακτηριστικά, οι γενικές τάσεις, οι προοπτικές
αλλά και τα κυριότερα Venture capital funds που δραστηριοποιούνται στη Βαλκανική
αγορά. Πριν όμως συμβεί αυτό θα παρουσιαστούν κάποια στατισικά στοιχεία που
προέρχονται από μια μελέτη του European venture capital association η οποία
περιλαμβάνει και αρκετές βαλκανικές χώρες.
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή 26 στη Ρουμανία παρουσιάστηκε
υπερδιπλασιασμός των επενδύσεων το 2005 σε σχέση με το 2004 (70 εκ. € από 32,5),
στη Βουλγαρία ενώ το 2004 έγιναν επενδύσεις ύψους 216 εκ. € το 2004, το 2005 δεν
πραγματοποιήθηκε καμία επένδυση, ενώ στις χώρες Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία
Ερζεγοβίνη και Σερβία Μαυροβούνιο που εξετάστηκαν μαζί οι επενδύσεις από 4 εκ €
εκτινάχθηκαν στα 19,1 εκ €. Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, οι βαλκανικές χώρες που
εξετάζονται σ’ αυτή τη μελέτη φαίνεται να υστερούν κατά πολύ σε σχέση με την
ευρωπαϊκή ένωση. Ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 0,388% του ΑΕΠ, όταν από
πλευράς Βαλκανίων η χώρα με την καλύτερη επίδοση είναι η Ελλάδα με 0,217% και
ακολουθούν η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία και η Κροατία με 0,088, 0,03, 0,007
και 0,002 του ΑΕΠ αντιστοίχως.
Λόγω του ασταθούς γενικά οικονομικού περιβάλλοντος τα στοιχεία των
χωρών της Βαλκανικής που συμμετείχαν στην έρευνα δείχνουν ότι σε seed
investment επιχειρήσεις δεν έγινε απολύτως καμιά επένδυση τόσο στη Ρουμανία,
αλλά και στις υπόλοιπες χώρες (Βουλγαρία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σερβία
Μαυροβόνιο). Στη φάση ανάπτυξης start-up στη Ρουμανία έγιναν επενδύσεις όγκου
3751 εκ. €, ενώ στις υπόλοπιες χώρες έγιναν συνολικά επενδύσεις 1203 εκ €. Στο
επενδυτικό στάδιο της επέκτασης (expansion) έγιναν στη Ρουμανία επενδύσεις 11358
εκ € ενώ συνολικά στις υπόλοιπες χώρες 17902 εκ €. Στο στάδιο της αλλαγής
(Replacement Capital) δεν έγινε καμιά επένδυση σε καμία επιχείρηση στη
Βαλκανική, ενώ για εξαγορά (buyout) μόνο στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκαν
επενδύσεις αξίας 54890 εκ. €. Τέλος το κόστος εξόδου από τη επένδυση ήταν
συνολικά 87,5 εκ € για τη Ρουμανία το 2005 από 10,8 το 2004, 22,4 εκ € για τη
Βουλγαρία από 0, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες (Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία
Ερζεγοβίνη και Σερβία Μαυροβούνιο που εξετάστηκαν μαζί) 21,2 εκ € από 1,5 εκ €
το 2004.
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3.1 Το Venture Capital στην Ελλάδα

3.1.1 Γενικά

Η νομοθεσία του Venture Capital εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το
νόμο 1775/25-5-88, σύμφωνα με τον οποίο οι επιχειρήσεις Venture Capital είναι
εταιρίες, των οποίων ο αντικειμενικός σκοπός είναι η προώθηση και χρηματοδότηση
υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Λόγω της ανεπάρκειας αυτού του νόμου, η
επόμενη τροποποίηση κατήργησε τον προηγούμενο, και επέκτεινε τη χρηματοδότηση
και σε άλλες δραστηριότητες όπως βιομηχανία, τουρισμός, εμπόριο κλπ (νόμος
Ν2367/95).
Μετά το 1999, η ανάπτυξη του Venture Capital σχετίστηκε ευθέως με τη
δυναμική ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς 27 . Οι αποδόσεις των
επιχειρήσεων ήταν εντυπωσιακές και ιδρύθηκαν πάνω από 10 επιχειρήσεις, η
πλειοψηφία των οποίων ήταν θυγατρικές stock exchange εταιριών. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η πλειοψηφία είναι νέες επιχειρήσεις με ηλικία
μικρότερη των τριών ετών (46%). Το 37% είναι θυγατρικές άλλων εταιριών, κυρίως
τραπεζών. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων Venture Capital είναι μικρού μεγέθους
και απασχολεί μικρό αριθμό εργαζομένων. Συγκεκριμένα το 64% απασχολεί από 1
έως 9 εργαζόμενους, και μάλιστα το 91% του συνόλου δεν απασχολεί πάνω από 50
εργαζόμενους.
Ως προς την πιθανότητα επιτυχούς εφαρμογής του Venture Capital, θα
μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό συνάγεται από
το γεγονός ότι το μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο του προσωπικού που
απασχολείται σε θέματα Venture Capital είναι ιδιαίτερα υψηλό. Συγκεκριμένα το 8%
κατέχει Phd, το 46% μεταπτυχιακό, και το 13% τίτλο πτυχίου, τις περισσότερες
φορές συναφή με το αντικείμενο.

3.1.2 Επενδυτική πολιτική.

Γενικά το Venture
επενδύσεις των ελληνικών
κόρον ως όχημα εισόδου
εμφάνιση ελληνικών VC
οικονομικής σταθερότητας
κατασκευές και υπηρεσίες
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Capital αποτελεί ένα βασικό όχημα επενδύσεων για
τραπεζών στα Βαλκάνια. Το VC χρησιμοποιείται κατά
στις τοπικές αγορές από τις εμπορικές τράπεζες. Η
funds στα Βαλκάνια είναι δείγμα της αυξανόμενης
στους τομείς οι οποίοι επιλέγονται, όπως τεχνολογία,
υγείας. Πολλές επιχειρήσεις αυτών των κλάδων συχνά
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αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στο να αποκτήσουν εξωτερική χρηματοδότηση
σε εφικτούς ρυθμούς επιτοκίου από τις τοπικές τράπεζες. Από την άλλη πλευρά,
συνιστούν ελπιδοφόρα επένδυση για τα ελληνικά VC funds, όταν χαρακτηρίζονται ως
νέες, ιδιωτικές, καινοτομικές επιχειρήσεις.
Η επενδυτική πολιτική των ελληνικών επιχειρήσεων Venture Capital
ρυθμίζεται από το νόμο 2367/95, καθώς ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση
VC συμμετέχει στην νεοιδρυθείσα εταιρία, την υποστήριξη που θα παρέχει στη
διοίκηση της εταιρίας και τη ρευστοποίηση από την επένδυση που θα πρέπει να λάβει
χώρα εντός τριετίας.
Η ίδρυση του New Economy Fund S.A. (TANEO), που έγινε με το άρθρο 28
του νόμου 2843/2000, συμβάλλει στhν ανάπτυξη του VC στην Ελλάδα. Ο βασικός
στόχος του ΤΑΝΕΟ να συγχρηματοδοτήσει επιχειρήσεις VC, που επενδύουν σε
καινοτόμες, κατά προτίμηση στην έναρξη, επιχειρήσεις, και να υποστηρίξει την
αγορά κεφαλαίου, καθώς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Τον Απρίλιο
του 2002 ορίστηκε η tax neutrality δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο νομικό πλαίσιο.
Η αναγνώριση του ΤΑΝΕΟ από τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια μεγάλη επιτυχία για
την Ελλάδα όσον αφορά την ενδυνάμωση από την πλευρά της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία, τα διαθέσιμα και επενδυόμενα κεφάλαια
σε VC αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά μεγάλη άνοδο κατά την περίοδο 1998-2001
(494,32% για τα διαθέσιμα και 129,15% για τα επενδυμένα κεφάλαια). Αυτό συνέβη
λόγω της δημιουργίας 5 νεοϊδρυόμενων εταιριών VC μετά το 1999, οι οποίες άρχισαν
τις δραστηριότητές τους το 2000. Το 2001, ο όγκος των επενδύσεων σημείωσε μια
σημαντική μείωση του 60% παρόλο που το διαθέσιμο κεφάλαιο είχε σημαντική
αύξηση (63%) λόγω έλειψης σημαντικών συμφωνιών, όπως τονίζουν οι επενδυτές
VC. Παρόλα αυτά, λόγω της συνεχούς πτώσης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το
ενδιαφέρον των επενδυτών VC στράφηκε σε ιδρυόμενες εταιρίες, που περιλαμβάνουν
υψηλότερο κίνδυνο και συνεπώς φαίνεται να είναι λιγότερο σαγηνευτικές επενδύσεις.
Ο αριθμός των εγκεκριμένων συμφωνιών διπλασιάστηκε την περίοδο 19982001, αλλά το ποσοστό μειώθηκε παρά την αύξηση του αριθμού των υποβληθέντων
συμφωνιών. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι οι εταιρίες VC εφαρμόζουν αρκετά
επιλεκτική πολιτική οποιαδήποτε και αν είναι η εκτίμηση για τη συμφωνία.
Οι επιχειρήσεις VC αντλούν τα κεφάλαιά τους από ιδιωτικούς επενδυτές
(32%), από επιχειρήσεις (13%) και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (13%), ενώ εναλλακτικές
πηγές είναι αυξήσεις κεφαλαίων (7%), εθνικές επιχορηγήσεις (7%), η διοίκηση του
Private Equity Fund (7%), the Reserve Funds (7%) και οι τράπεζες (7% και ειδικά
αυτές που είναι θυγατρικές ομίλων τραπεζών).
Σε σχέση με το που κατυεθύνονται τα κεφάλαια του Venture Capital, ως προς
το στάδιο της επένδυσης, το 0,6% των κεφαλαίων κατευθύνονται σε seed, το 6,8% σε
start-up, το 7,9% σε replacement capital, το 21,4% σε expansion stage και τέλος το
63,3% σε buyouts. Αυτό σημαίνει ότι μικρό ποσοστό των διατιθέμενων κεφαλαίων
αφορά νέες καινοτομικές επιχειρηματικές προσπάθειες και ο κύριος όγκος αφορά ήδη
υπάρχουσες, καλά εδραιωμένες επιχειρήσεις.
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Σύμφωνα με τη μελέτη του European Venture Capital Association, το 2003
παρατηρήθηκε μείωση των διατιθέμενων κεφαλαίων κατά 1,8%, από 27,5 δις € στα
27. Οι τράπεζες κατείχαν τη μερίδα του λέοντος με 21,5% του συνολικού μεριδίου
αγοράς. Ακολουθούσαν τα συνταξιοδοτικά ταμεία με 19,4%, τα fund of funds με
16,4%, οι ασφαλιστικές εταιρίες με 8,7% και ο ευρύτερος κρατικός τομέας με 6,8%.
Όσον αφορά τις επενδύσεις VC, αυτές αφορούν κυρίως τις βιομηχανίες.
Ειδικά η βιμηαχανία τροφίμων και ποτών συγκέντρωσε το 72% του συνολικού όγκου
επενδύσεων, έχοντας συνάψει το 50% των εγκεκριμένων συμφωνιών. Τα σχήματα
στο παράρτημα δείχνουν τα σχετικά στοιχεία. Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή
η Αθήνα δέχεται την πλειοψηφία (78,95%) και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 8,17%.
Οι περισσότερες εταιρίες VC επενδύουν στο εξωτερικό (55%). Οι πιο προτιμητέες
περιοχές είναι η Ανατολική Ευρώπη (27%) και τα Βαλκάνια (27%), και ακολουθούν
η Κύπρος, η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αφρική (23% 18% και 5% αντίστοιχα). Οι
επιχειρήσεις VC ρευστοποιούν σχεδόν σε ποσοστό 24,35% των συνολικών
επενδύσεων, προτιμώντας κυρίως (43%) την πώληση των μεριδίων τους μετά την
εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο (Δημόσια Προσφορά) και δευτερευόντως
(31%) την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή. Πιο σπάνια προτιμάται η πώληση στη
διοίκηση της χρηματοδοτούμενης εταιρίας (2%). Αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό
αποτυχίας σ’ αυτές τις επενδύσεις, το οποίο αγγίζει το 23% των συνολικών
επενδύσεων.
Κάποια παραδείγματα θα φώτιζαν λίγο περισσότερο το θέμα. Από το 1999 η
Alpha Bank επένδυσε στη Μολδαβία μέσω του VC, Danube Fund. Το Fund κατέχει
το 35% των μετοχών στη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα την χώρας, τη
Victoria Bank. Άλλο παράδειγμα είναι το VC fund NBG Balkan Fund, που επένδυσε
2,4 εκ € στη βουλγαρική αλυσίδα Do it yourself. Επίσης, η Global Finance S.A., που
είναι θυγατρική της EFG Eurobank, εγκατέστησε δύο ξεχωριστά επενδυτικά funds
στην περιοχή. Από τη μια πλευρά την Black Sea Fund LP, που στοχεύει την περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας, και από την άλλη την Euromerchant Balkan Fund, που
κυρίως επενδύει στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τέλος, η Commercial Capital, το
VC fund της Εμπορικής Τράπεζας, είναι επί του παρόντος ο μεγαλύτερος οργανισμός
στην Ελλάδα με πάνω από 200 εκ. € υπό τη διαχείρισή του στην περιοχή.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής που ακολουθούν οι εταιρίες VC
(παγκοσμίως και στην Ελλάδα) είναι 28 :
• Απόκτηση ικανού ποσοστού μετοχών της υπό χρηματοδότηση εταιρίας, το
οποίο κυμαίνεται μεταξύ του 30% και του 50% του συνόλου του μετοχικού
κεφαλαίου – ανάλογα βέβαια και με το μέγεθος της χρηματοδότησης και της
εταιρίας καθώς και των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών. Αυτό συμβαίνει
για να έχει το VC ουσιαστικό δικαίωμα λόγου στη στρατηγική και στη
διοίκηση της εταιρίας. Η συμμετοχή του VC μπορεί να φτάσει ακόμα και σε
απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών της χρηματοδοτούμενης εταιρίας,
28
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αν και κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως σε μετέπειτα στάδια της ζωής της
επιχείρησης.
Χρηματοδότηση δυναμικών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών με αποδοτικά
επενδυτικά προγράμματα που να μπορούν να αποδώσουν πολλαπλάσια σε
σύγκριση με μορφές ασφαλών επενδύσεων και έτσι να ανταμείψουν το VC
για το ρίσκο που αναλαμβάνει.
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Αποβλέποντας σε μακροπρόθεσμα κέρδη από την αύξηση της αξίας μιας
εταιρίας και όχι σε μερίσματα ή σε τόκους, τα VC προσελκύουν πολλές
επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να στηριχθούν στον τραπεζικό
δανεισμό, ο οποίος όταν ξεπεράσει κάποια επίπεδα μπορεί να γίνει
επικίνδυνος για τη βιωσιμότητά τους όπως έχει αποδειχθεί από την εμπειρία
των προηγούμενων δεκαετιών. Η χρονική διάρκεια της επένδυσης VC
κυμαίνεται μεταξύ 3 και 7 ετών.
Πολλά VC ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε ομάδες συγκεκριμένων
βιομηχανιών ή σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς, όπως για
παράδειγμα η υψηλή τεχνολογία, η υγεία, η ενέργεια, κλπ. Γενικά στη χώρα
μας οι επενδύσεις τους επικεντρώνονται κυρίως στις εταιρίες καταναλωτικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
Συνεργαζόμενες με μια επιχείρηση τα VC δεν αρκούνται απλώς στην παροχή
κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν να παράσχουν βοήθεια με διάφορους τρόπους
και ιδαίτερα με την ενίσχυση του μάνατζμεντ. Σημαντικές για τη
χρηματοδοτούμενη εταιρία είναι και οι γνωριμίες και οι σχέσεις του VC με
εταιρίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πελάτες ή προμηθευτές της, η
τεχνογνωσία του σε συγκεκριμένους τομείς η οποία μπορεί να μεταφερθεί
στην εταιρία και η βοήθειά του στη σύναψη συνεργασιών.
Το VC δεν απαιτεί εγγύηση από την εταιρία για το κεφάλαιο που της παρέχει.
Έτσι δε διεκδικεί επιστροφή των χρημάτων που επένδυσε στην εταιρία σε
περίπτωση που αυτή αποτύχει στην επιχειρηματική της προσπάθεια.

Ως προς τη στρατηγική εξόδου και ρευστοποίησης, το 20,4% προτίμησε την
εξαγορά, το 11,8% την εισαγωγή στο χρηματιστήριο (ΙΡΟ) και το 11,6% τη
διαγραφή.

3.1.3 Κάποια γενικά συμπεράσματα

Γενικά, κατά τα δύο τελευταία χρόνια συνέβησαν στην Ελλάδα αρκετές
σημαντικές καινοτομίες οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του
VC (η ίδρυση του ΤΑΝΕΟ και η ψήφιση σχετικών νόμων). Παρόλα αυτά να και
υπάρχει πληθώρα κεφαλαίου, δεν υπάρχει προσφορά αξιοσημείωτων
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επιχειρηματικών σχεδίων. Λόγω της συνεχούς πτώσης του ελληνικού χρηματιστηρίου
δεν υπήρχε η δυνατότητα απόσυρσης από αυτό και οι επενδυτές αναγκάστηκαν να
επενδύσουν σε νεοϊδρυόμενες εταιρίες που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Είναι
επομένως αρκετά ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρίες VC είναι πιο
ριψοκίνδυνες από ότι οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές και επενδύουν μεγαλύτερα ποσοστά
των κεφαλαίων τους σε αρχικά στάδια της δημιουργίας της επιχείρησης. Αυτή η τάση
υπάρχει λόγω του γεγονός ότι η επένδυση σε αρχικά στάδια μπορεί να δημιουργήσει
μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τη ρευστοποίηση στο Χρηματιστήριο, το οποίο
υποχωρεί συνεχώς.
Το VC θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη
και τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, καθώς σε συνδιασμό με το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, είναι ιδανικές οι συνθήκες για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις να γίνουν καινοτόμες και ανταγωνιστικές σε σχέση με την υπόλοιπη
ευρωπαϊκή αγορά.
Γενικά κατά την τελευταία δεκαετία, οι έλληνες επενδυτές χρησιμοποίησαν
την γεωγραφική εγγύτητα με τις υπόλοιπες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης για
συστηματική εξάπλωση σε διεθνές επίπεδο των δραστηριοτήτων τους. Κυρίαρχη
θέση έχουν οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες. Αναλύοντας γενικά το VC στα
Βαλκάνια θα διαπιστώσει κανείς ότι η Ελλάδα είναι ίσως ο μεγαλύτερος και
βασικότερος επενδυτής.
Η ελληνική οικονομία υστερεί γιατί 29 :
•Η οικονομία μας πέρασε
§Από ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων
§Σε ένα περιβάλλον χρηματιστηριακής ευφορίας
•Οι εναλλακτικές επενδύσεις πρόσφατα μόνο εμφανίζονται ελκυστικές για τους
επενδυτές
Περαιτέρω έρευνα για το VC στην Ελλάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δύο κατευθυντήριες γραμμές:
1.
Μελέτη της κερδοφορίας του καεφαλαίου σε όλα τα στάδια
χρηματοδότησης και
2.
Την έρευνα μιας πλήρους και αποδεκτής μεθόδου για την εκτίμηση
των επενδύσεων VC, που θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη λήψη
αποφάσεων σε θέματα VC.

3.1.4 Κυβερνητικά μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν

Ένα πολύ βασικό μέτρο θα ήταν η βελτίωση του υπάρχοντος νομικού
πλαισίου (παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα). Θα μπορούσαν για
29
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παράδειγμα να δοθούν φοροαπαλλαγές και φορολογικά κίνητρα στους επενδυτές VC.
Για παράδειγμα φοροαπαλλαγές στην κερδοφορία κεφαλαίου ήδη υπάρχουν σε
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία. Επίσης τα
ασφαλιστικά ταμεία θα έπρεπε να έχουν την άδεια να επενδύσουν μέρος των
κεφαλαίων τους και όχι να περιορίζονται από ποσοτικούς κανόνες. Επιπλέον, οι
νομικοί και ρυθμιστικοί περιορισμοί σε διασυνοριακές συμμετοχές των μετόχων θα
πρέπει να μειωθούν. Αλλά και η προσέγγιση του VC θα πρέπει να αλλάξει. Η
χρηματοδότηση σε αρχικά στάδια θα πρέπει να ενθαρρυνθεί καθώς αυτή είναι που
επιφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία. Επίσης οι πολιτικές θα πρέπει να
αναφέρονται στα αντικίνητρα που υπάρχουν σε περίπτωση χρεωκοπίας και
αφερεγγυότητας.
Σε συνδυασμό με ένα καλό οικονομικό κλίμα, χρειάζονται επίσης δομικές
αλλαγές στην αγορά εργασίας, ώστε αυτή να γίνει πιο δυναμική.
Τελειώνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι με την ολοκλήρωση της οικονομικής
ένωσης της Ευρώπης ισχύουν και για τις ευρωπαϊκές εταιρίες VC οι ίδιοι όροι
επένδυσης σε ελληνικές εταιρίες με ότι ισχύει για τις αντίστοιχες ελληνικές. Έτσι, μια
αρκετά εφικτή λύση για τις ελληνικές εταιρίες που ψάχνουν χρηματοδότηση θα ήταν
να στραφούν στην ευρωπαϊκή αγορά εταιριών VC. Προς αυτή την κατεύθυνση
συνηγορούν δύο δεδομένα: αφενός το ότι στελέχη ελληνικής καταγωγής με γνώση
της ελληνικής κατάστασης εργάζονται σε σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρίες VC. Και
αφετέρου το ότι υπάρχουν εταιρίες VC ελληνικών συμφερόντων με έδρα στη δυτική
Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, μια προφανής αδυναμία για επένδυση στην Ελλάδα
είναι το μικρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς το οποίο συνεπάγεται και μικρότερα
οικονομικά μεγέθη από αυτά που έχουν συνηθίσει οι ευρωπαίοι επενδυτές. Μάλιστα,
σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν συγκεκριμένοι εσωτερικοόι κανονισμοί στις
εταιρίες αυτές για το ελάχιστο μέγεθος επένδυσης, οι οποίοι κάνουν πραγμαατικά
αδύνατη την επένδυση σε ελληνικές επιχειρήσεις με, εκ των πραγμάτων, μικρότερα
μεγέθη. Μια λύση στο πρόβλημα αυτό για τις ελληνικές επιχειρήσεις θα ήταν η
εξωστρέφειά τους και ο προσανατολισμός τους προς την επιχειρηματική
δραστηριότητα στο εξωτερικό, μέσα από την οποία θα αυξήσουν τα επιχειρηματικά
τους μεγέθη.

34

3.2 Το Venture Capital στην Κροατία

3.2.1 Γενικά

Η είσοδος και η ανάπτυξη δυναμικών, καινοτομικών επιχειρήσεων έχει
αναγνωριστεί ως ένα από τα βασικά συστατικά της επίτευξης ανάπτυξης και προόδου
στις πρώην σοσιαλιστικές οικονομίες. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι κλειδί
για την επιτυχία και την χρηματοοικονομική επάρκεια, ειδικά των νικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Παρά τον διεθνοποιημένο και αρκετά ανεπτυγμένο τραπεζικό τομέα
της χώρας 30 , η χρηματοδότηση δεν είναι εύκολη. Έτσι, τα Venture Capital funds
καλούνται να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στη χρηματοδότηση των εταιριών.

3.2.2 Οι προοπτικές για τους χρηματοδότες VC των επιχειρήσεων στην Κροατία
Το 2003, ο OECD δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας μελέτης του 2002 για
την προσβασιμότητα μικρών επιχειρήσεων στην Κροατία. Όσοι απάντησαν,
θεώρησαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την ανταγωνιστικότητα
ως ικανοποιητικά. Μάλιστα το κροατικό τραπεζικό σύστημα σημείωσε έναν από τους
μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρόλα αυτά οι
ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων αισθάνονταν ότι υπόκεινταν σε διάφορους
αποκλεισμούς. Από την έρευνα φαίνεται ότι υπάρχουν πόροι για όλους τους τομείς,
αλλά ορισμένοι, όπως τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας, αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερα προβλήματα στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από το Global Entrepreneurship
Monitor με μια μελέτη το 2002. Οι ειδικοί της Κροατίας θεώρησαν την οικονομική
βοήθεια ως εμπόδιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αυτό συμβαίνει όχι
μόνο λόγω των χαμηλής ποιότητας των επενδυτικών σχεδίων όταν οι επιχειρηματίες
κάνουν αίτηση δανείου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι τράπεζες εμφανίζονται
να είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένες να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους στις
εξειδικευμένες ανάγκες των start-up επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, καθώς οι
οικονομίες ανταγωνίζονται και η παραγωγή βασίζεται περισσότερο στην
τεχνογνωσία, ειδικά οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υψηλής
τεχνολογίας έχουν το βάρος να συνεισφέρουν στη συνολική οικονομία
δημιουργώντας ποιοτικά και διαφοροποιημένα προϊόντα.
Το Σεπτέμβριο του 2003, επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους παραγωγής
συγκέντρωναν το 9,6% όλων των εγγεγραμμένων επιχειρηματικών μονάδων στην
Κροατία και 12,9% όλων των ενεργών νομικών οντοτήτων. Μάλιστα, η πλειοψηφία
30
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αφορούσε μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Εκτός από 205
επιχειρήσεις, όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν λιγότερους από 250 εργαζόμενους.
Γενικά, επιχειρήσεις με δυνατότητες να αναπτύξουν ηψηλή τεχνολογία, να
αποκτήσουν διατηρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι εκείνες οι οποίες
μπορούν να προσελκύσουν χρηματοδότηση Venture Capital. Το 2001 επενδύθηκαν
στην Κροατία 4.028 εκ. $ VC, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,92$ κατά κεφαλήν το οποίο
κρίνεται χαμηλό σε σχέση με τα 23.507 της Ουγγαρίας (2,31 κατά κεφαλήν), 54.044
της Πολωνίας (1,39 κατά κεφαλήν) και τα 3.500 της Σλοβενίας (1,76 κατά
κεφαλήν) 31 . Έτσι είναι εμφανές ότι το VC (αλλά και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
όπως business angel) υπάρχουν, αλλά δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα. Στην
παρούσα φάση, υπάρχουν τέσσερις μεγάλοι χρηματοδότες VC που
δραστηριοποιούνται στην Κροατία: Η Capital Croatia Partnership Ltd, η SEAF, η
Horizonte Venture Management και η Copernicus Adriatic. Οι αρμόδιοι στην
Κροατία έκριναν την παρουσία του VC ως ανεπαρκές.
Κανείς θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο χαμηλός όγκος των επενδύσεων
οφείλεται στην έλλειψη των υψηλών δυνατοτήτων που παρουσιάζει το VC στις
δυτικές οικονομίες. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε επίσης να είναι και η περίπτωση που
ένας αριθμός ιδεών που φέρουν την ελπίδα για ανάπτυξη προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας, να αποκλεόνται λόγω ελλείψεως καφαλαίων. Έτσι, σύμφωνα με το
ανεπτυγμένο πλαίσιο το οποίο υποτίθεται ότι υποστηρίζει το VC, οι συνθήκες στην
αγορά της Κροατίας, που ευνοούν ή εμποδίζουν την ανάπτυξη χρηματοδότησης VC,
θα πρέπει να συζητηθούν. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι γενικές οικονομικές και νομικές
συνθήκες παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι
επενδυτές VC αναλαμβάνουν μια επένδυση. Αλλά η τελική απόφαση, για το εάν θα
γίνει ή όχι μια επένδυση, εξαρτάται από το ταίριασμα των δύο εμπλεκόμενων
πλευρών.
Η εκτίμηση για το εάν υπάρχει ελπιδοφόρα αγορά VC στην Κροατία
συζητήθηκε ιδιαίτερα στο συνέδριο που έγινε στο Zagreb τον Μάιο και τον Ιούνιο
του 2004. Εκτός από ερωτηματολόγια που εστάλησαν σε επιχειρήσεις υψηλής
τεχνολογίας σε όλη την Κροατία, στελέχη από 42 εταιρίες υψηλής τεχνολογίας (41 εκ
των οποίων θεωρούνται μικρομεσαίες) ερωτήθηκαν προσωπικά για τη δέσμευσή τους
σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, βαθμού
διεθνοποίησης και τέλος τους περιορισμούς από οικονομικής πλευράς και τη στάση
τους έναντι των επενδύσεων σε private equity funds. Τα αποτελέσματα και οι
εντυπώσεις αυτών των προσωπικών συζητήσεων παρουσιάζονται παρακάτω.

31

Bygrave: own calculations based on world bank
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3.2.3

Το οικονομικό και νομικό πλαίσιο

Γενικά, οι μεγάλες αγορές βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης στις πωλήσεις και τα κέρδη. Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση να
διανείμει ικανοποιητικό ποσοστό των αποδόσεων σε νέες επενδύσεις και είναι μια
απαραίτητη προϋπόθεση για να ελκύσει κανείς νέους επενδυτές. Η Κροατία είναι μια
μικρή χώρα με 4,4 εκ. κατοίκους. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι όχι μόνο ο αριθμός
αλλά και η αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων επηρεάζουν σημαντικά την
ελκυστικότητα των κροατικών επιχειρήσεων για χρηματοδότηση VC, ειδικά
επενδύσεις από το εξωτερικό. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,2% το 2002, η ιδιωτική
κατανάλωση κατά 6,6% (EBRD, 2003). Η επιτυχία της δημιουργίας μεγαλύτερου
αριθμού επιχειρήσεων τεχνολογίας σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος της τοπικής
αγοράς. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγορά τόσο ευκολότερο είναι για τις επιχειρήσεις να
αποκομίσουν κέρδη. Μια οικονομία σαν την Κροατία έχει μόνο τη μελλοντική
προοπτική να ενταχθεί ανταγωνιστικά στην ενιαία αγορά. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το
πρόγραμμα σταθερότητας για τη νοτιοανατολική Ευρώπη ίσως παίξει σημαντικό
ρόλο. Η ΕΕ προσπαθεί μέσω αυτού του προγράμματος να ενδυναμώσει την πλήρη
συμμετοχή
της
νοτιοανατολικής
Ευρώπης
με
ευρωπαϊκά
πρότυπα,
συμπεριλαμβανωμένων της πλήρους συμμετοχής, δεδομένου ότι οι χώρες θα
επιτύχουν τα οικονομικά, πολιτικά και θεσμικά κριτήρια της συμμετοχής όπως αυτά
διαμορφώνονται με τη συνθήκη της Κοπεγχάγης.
Παρόλα αυτά, για να προσελκύσει μια επιχείρηση χρηματοδότηση, πρέπει να
δείξει την δυνατότητά της στις διεθνείς αγορές. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία
χρόνια, το Υπουργείο Εμπορίου, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και η Κροατική
τράπεζα για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη χορήγησαν κίνητρα για τις
προσανατολισμένες προς το εξωτερικό επιχειρήσεις μέσω ειδικών προγραμμάτων
δανείων.
Παρόλα αυτά οι VC funds στην Κροατία διαπραγματεύονται με άνισους
όρους. Ενώ στις ώριμες αγορές, η initial public offering είναι η δυνατότηα εξόδου
από την επένδυση η οποία υπόσχεται μακράν τις υψηλότερες αποδόσεις ενισχύοντας
έτσι τη δραστηριότητα στο VC, η δυνατότητα του ΙΡΟ δεν παρέχεται στην Κροατία.
Η κροατική κεφαλαιαγορά παραμένει υπανάπτυκτη, με χαμηλή κεφαλαιοποίηση και
ρευστότητα, το οποίο μπορεί ποσοτικά να εκτιμηθεί από το βαθμό κεφαλαιοποίησης
της αγοράς, που παραμένει αρκετά χαμηλό με 16,1% το 2002. Συνεπώς, η
ενδεικνυόμενη στρατηγική εξόδου είναι είτε η πώληση σε στρατηγικό επενδυτή είτε η
επαναπώληση στους μετόχους.
Παρόλα αυτά, αυτό που χαρακτηρίστηκε ως το πιο ανασταλτικό (περισσότερο
από την υποανάπτυκτη αγορά) ήταν λόγοι που κατέδειξαν στις συνεντεύξεις στελέχη
των εταιριών υψηλής τεχνολογίας: Ανεπαρκής επιχειρηματικός σχεδιασμός για ένα
μικρό αριθμό συμφωνιών που θα έχριζαν πιο προσεγμένης διαδικασίας. Επιπλέον,
πολλοί θεωρούν την Κροατία ανέτοιμη να υποδεχθεί ξένους επενδυτές, ότι
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παρεμποδίζεται η αποτελεσματική παρακολούθηση, και έτσι υποβαθμίζονται οι
πραγματικές δυνατότητες του VC. Αυτοί οι λόγοι, σε συνδυασμό με την πολύ μικρή
ιστορία των VC funds οδηγούν στο πολύ χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων που έχουν
γίνει μέχρι τώρα. Επιπλέον, η επενδυτική διαδικασία και το ταίριασμα της προσφοράς
και της ζήτησης πάσχουν από ανεπάρκεια πληροφοριών από πλευράς των
επιχειρηματιών. Οι αντιπρόσωποι των funds παραδέχονται ότι οι περισσότερες
εταιρίες δεν έχουν ιδέα ούτε τι είναι το VC και τα private equity, ούτε από τι
αποτελούνται. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν μια επένδυση, δεν ξέρουν
πώς να έχουν πρόσβαση σε οικονομικούς συνεργάτες, και δεν έχουν ικανότητες στο
να μεταδόσουν τις ιδέες τους.

3.2.4

Γενικά Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, η εγκαθίδρυση φιλελεύθερης
αγοράς και η ικανότητα να αντέξει τον ανταγωνισμό έχουν οριστεί ως
προαπαιτούμενα για την πρόσβαση στην ΕΕ από τις πρώην σοσιαλιστικές
ευρωπαϊκές χώρες. Σ’ αυτά τα πλαίσια, το VC μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο
που δε θα περιορίζεται. Η Κροατία έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο στον τομέα
της έρευνας και ανάπτυξης. Οι επενδυτές VC μπορούν να λειτουργήσουν ως
διαμεσολαβητές κατά τη διαδικασία μεταφοράς τεχνολογίας προς τη βιομηχανία
(Iliev και Racic, 2003). Παρόλα αυτά, για να υπάρξουν οφέλη από τη θετική
επίδραση των επενδύσεων VC, οι συνθήκες που αφορούν τη δραστηριότητα του VC
θα πρέπει να βελτιωθούν. Έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα σε σχέση με το
Πρόγραμμα Σταθερότητας, δίνοντας δυνατότητες για τη μεγέθυνση της αγοράς. Από
την άλλη πλευρά, το δικαστικό σώμα έχει αποτύχει να δημιουργήσει ένα θετικό
επενδυτικό κλίμα , το φορολογικό σύστημα έχει χειροτερέψει από τις αρχές του 2000
και οι αγορές κεφαλαίου παραμένουν ρευστές. Παρόλα αυτά η μεγαλύτερη κινητήρια
δύναμη για το VC είναι η συμπεριφορά των επιχειρηματιών. Όχι μόνο πρέπει να
βελτιωθούν οι συνθήκες για την είσοδο επιχειρήσεων αλλά και και η γενική στάση
απέναντι σοτυς επιχειρηματίες, καθώς και να αναγνωριστεί ότι οι καινοτόμες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι προαπαιτούμενες για να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα από την ανάπτυξη στην υψηλή τεχνολογία. Πολλά πρέπει να γίνουν για
να προαχθούν οι συμμαχίες σ’ αυτόν τον τομέα, και να δοθεί χρηματοδότηση για εν
δυνάμει υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, από ότι έχει δειχθεί, το
οικονομικό κενό δεν είναι μόνο θέμα της προσφοράς αλλά και της ζήτησης. Ο
επιχειρηματίες θα πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι σε συνεργασίες.
Γενικά το VC χρησιμοποιείται πολύ εξειδικευμένα στοχεύοντας μικρό όγκο
επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει όχι μόνο να υποσχεθούν μεγάλη
ανάπτυξη, αλλά και αφοσίωση στη διεθνοποίηση και την καινοτομία. Τέτοιες
επιχειρήσεις μπορούν να βρεθούν και στην κροατία. Τα προβλήματα για την εύρεση
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πιθανών επενδυτών δεν έχουν παρόλα αυτά ξεπεραστεί. Έτσι τα funds πρέπει να
χρησιμοποιήσουν αρκετή επικοινωνία προκειμένου να κάνουν το όνομά τους γνωστό
και να προωθήσουν σχέδια επενδυτικών στρατηγικών στην Κροατία.
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3.3 To Venture Capital στη Βουλγαρία

3.3.1

Γενικά

Τα τελευταία χρόνια η γενικότερη οικονομία της χώρας διέρχεται περίοδο
οικονομικής ανάπτυξης και μακροοικονομικής σταθερότητας. Ο ρυθμός ανάπτυξης
παραμένει σταθερά στο 4% ετησίως, ενώ η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2002
άγγιξε το 4,9%. Ο ρυθμός της ανεργίας και του πληθωρισμού επίσης έχει μειωθεί.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η ζήτηση για χρηματοδοτικά προϊόντα έχει αυξηθεί
σημαντικά. Έτσι αρκετά ευνοϊκό κρίνεται και το γενικότερο περιβάλλον για το
venture capital στο μέλλον, καθώς επί του παρόντος δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα
μεγάλη κινητοποίηση.

3.3.2

Γιατί υστερεί η Βουλγαρία

Παρά τη θετική ανάπτυξη της βουλγαρικής αγοράς καφαλαίου τα τελευταία
χρόνια, ο ρόλος της στην οικονομία παραμένει ασήμαντος. Η ρευστότητα σε τίτλους
αυξήθηκε σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά παραμένει σε γενικές γραμμές
χαμηλή.
Στη Βουλγαρία η αγρά κεφαλαίου παραμένει μη δημοφιλής ως εναλλακτικό
περιβάλλον για τους εκδότες και τους επενδυτές και αυτό είναι ακόμη πιο εμφανές σε
περιπτώσεις των μικρομεσαίων απιχειρήσεων. Ο βουλγαρικός οικονομικός τομέας
που αφορά την επιπλέον χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης μετοχών και ομολογιών
θεωρείται ακριβός και δαπανηρός ή παραμένει ακόμη άγνωστος.. Μια σχετική έρευνα
που έγινε, έδωσε αρκετά αποθαρρυντικά αποτελέσματα σε σχέση με τη γνώση για τη
χρηματοδότηση μέσω έκδοσης μετοχών και ομολογιών. Μόλις το 11,42% των όσων
απάντησαν θεώρησε μια τέτοια μέθοδο ως γενικά δυνατή. Η χρηματοδότηση μέσω
χρεογράφων επίσης δηλώνεται συνήθως ως άγνωστη. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι
ενδεικτικά μιας χώρα με ένα τέτοιο οικονομικό κλίμα όπου είναι εμφανής η απουσία
τύπων δανεισμού μη τραπεζικής προέλευσης. Αλλά όμως και το γεγονός ότι το 3,25%
θεωρούν ότι το κόστος έκδοσης χρεογράφων είναι υψηλό θα πρέπει να προσεχθεί
ιδιαίτερα. Κανείς μπορεί να υποθέσει ότι το μέγεθος (σε σχέση με την εργασία), η
διάρκεια, ο όγκος των πωλήσεων ή η ποσότητα του κεφαλαίου σε equity είναι όλα σε
αντίστροφη σχέση με τη δημοτικότητα της αγοράς καφαλαίου ως πηγή
χρηματοδότησης.
Ένας από τους βασικούς λόγους για την παρεμπόδιση στην πρόσβαση των
μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων στην αγορά κεφαλαίου έχει δεχθεί κριτική για
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χρόνια αλλά δεν έχει ακόμη απαλειφθεί. Πρόκειται για το άρθρο 4 της δράσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο αποκλύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις
ομάδες των δημόσιων εταιριών και έτσι τις αποκλύει αυτόματα από την ευκαιρία να
εκδώσουν χρεόγραφα και να εγγραφούν στη δευτερογενή αγορά. Και είναι φανερό
ότι τέτοιες επιχειρήσεις είναι λιγότερο ελκυστικές για πιθανούς επενδυτές.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και
για τους δραστηριοποιούμενους στην αγορά κεφαλαίου, καθώς τους αποκλύει από
την ευκαιρία να αποκτήσουν επιχειρήσεις με τη δυνατότητα να αναπτυχθούν γρήγορα
(που κατά κανόνα τέτοιες επιχειρήσεις είναι ακριβώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις).
Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα για την απόσυρση του νόμου. Οι εισηγήσεις
στοχεύουν τόσο στην αναμόρφωση και επαναδιατύπωση του άρθρου 4 για τη δράση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και στην παροχή και δημιουργία μιας
ξεχωριστής αγοράς για τη διαπραγμάτευση μετοχών και ομολογιών των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3.3.3

Τα venture capital funds που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία

Caresback Bulgaria: Ιδρύθηκε και διοικείται από τον SEAF (Small Enterprise
Assistance Funds). Έχει ως στόχο την τόνωση και ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων. Τα κεφάλαια δίνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την
Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη (EBRD) και το Αμερικανικό Γραφείο για τη διεθνή
ανάπτυξη (USAID). Καθώς τα κεφάλαια έχουν εξαντληθεί, η Caresback δεν επενδύει
πια. Η Caresback έχει επενδύσει σε 23 βουλγαρικές επιχειρήσεις,
συμπεριλαμβανομένων της Darko, μιας παγωτοβιομηχανίας, και της Pain d’Or, μιας
βιομηχανίας οδοντόκρεμας. Άλλες εταιρίες στο χαρτοφυλάκιο της Caresback
δραστηριοποιήθηκαν στα τρόφιμα, στη γεωργία, την ένδυση και τη βιομηχανία
φωτισμού. Από το 2000 το Fund δεν έχει κάνει καμιά επένδυση. Αντικαταστάθηκε
από την Trans-Balkan Fund.
Trans Balkan Fund: Και αυτή ιδρύθηκε από το SEAF. Μέτοχοι είναι οι ακόλουθοι: η
USAID, η International Financial Corporation (IFC), η Norwegian investment fund
για τις αναπτυσσόμενες χώρες (Norfund),η Black Sea Trade and Development Bank
(BSTDB), η Finnish Fund for Industrial Cooperation (Finnfund) και η Swiss
Economic Cooperation Office (SECO). Το fund παρέχει μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση και υποστήριξη για την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων ιδιωτικών
επιχειρήσεων με δυνατότητες να αναπτυχθούν γρήγορα. Η Trans-Balkan Gund
Bulgaria έχει δυναμικότητα να επενδύσει από 100.000 ως 1.000.000 USD
αγοράζοντας μερίδια από επιχειρήσεις και συνήθως αποκτά επιτόκιο από 20 ως 49%
ανάλογα με την αποτίμηση της εταιρίας. Το Fund είναι συνήθως μέτοχος στην
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εταιρία για 3 έως 5 χρόνια. Μετά από αυτή την περίοδο το fund και οι συνεργάτες του
προσπαθούν να πουλήσουν την επιχείρηση σε μια καλη τιμή. Το χαρτοφυλάκιο του
fund περιλαμβάνει τις: Ecoprocess, East Gas Company, Mercurius, Marker, Tepetec
Electronics και US Meds. Από την ίδρυσή της το 2001 η Trans-Balcan Fund επένδυσε
μέχρι το 2003 συνολικά 3.200.000 € σε 6 επιχειρήσεις, εκ των οποίων τα 1.600.000 €
σε 2 επιχειρήσεις το 2002.
EuroMerchant Balkan Gund and BlackSea Fund: Αυτά τα δύο funds διοικούνται από
την Greek Global Finance Fund. Τα κεφάλαια προέρχονται από την EBRD, την IFC
και ιδιώτες επενδυτές. Το βουλγαρικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει την Chipita, τα
Goodys, την Stind και την Steelmet.
ECM-Bulgarian Post-privatization Fund: Το ECM έχει την έδρα του στην Πράγα και
διαθέτει αντιπροσωπείες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την
Ουκρανία. Το ECM συνήθως παίρνει πλειοψηφικά μερίδια στα χαρτοφυλάκια των
επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει. Οι επενδυτικές στρατηγικές εκπονούνται κατά
την αρχική φάση της επένδυσης. Συνήθως προτιμά να επενδύει σε ήδη υπάρχουσες
εταιρίες με υπάρχουσα επενδυτική ιστορία και θετικές χρηματοροές. Ο όγκος των
κεφαλαίων που επενδύονται ποικίλλει από 1 εκ € ως 20 εκ €. Από τον Μάιο του 1998
το ECM διαχειρίζεται την Bulgarian Post-privatization Fund, που αφορά τις
ιδιωτικοποιήσεις- αποκρατικοποιήσεις στη χώρα, για λογαριασμό του EBRD. Η
μορφή της επένδυσης είναι η αύξηση του κεφαλαίου των ιδιωτικών επιχειρήσεων στα
2-4 εκ €. Έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές του σε παραγωγικές δραστηριότητες
για προστασία του περιβάλλοντος από τη μόλυνση, τεχνολογίες της πληροφορίας και
υπηρεσίες. Το χαρτοφυλάκιο του ECM περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως η Khan, η
Asparuh, η Medica, η Pobeda και η Orbitel Bulgaria.
Bulventures: To Fund στοχεύει στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που πρόκειται να
ιδρυθούν με αντικείμενο τα λογισμικά. Αποκτά μειοψηφικά πακέτα στις επιχειρήσεις
που χρηματοδοτεί. Ο όγκος των επενδύσεων ποικίλλει από 10.000 ως 250.000 USD.
Επενδύσεις της Bulventures μέχρι τώρα συμπεριλαμβάνουν την AdVenture, την
WebGate και την Weblang.
Bulgarian-American Enterprise Fund: Μια ιδιωτική αμερικανική εταιρία που
ιδρύθηκε το 1991 από το αμερικανικό Κονγκρέσο μέσω του προγράμματος Support
for East European Democracy (SEED) Act. Η αποστολή του BAEF είναι να
συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη και επέκταση της οικονομίας της Βουλγαρίας με
την επένδυση επικερδώς στο βουλγαρικό ιδιωτικό τομέα. Το BAEF έχει κεφαλαιακή
βάση 57 εκ $ και έχει καταφέρει να προσελκύσει επιπρόσθετα καφάλαια από διεθνείς
χρηματοπιστωτικούς οίκους. Το fund επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε δύο από
τα προγράμματά του: δανεισμό για κατασκευαστικούς σκοπούς και δανεισμό σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
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3.3.4

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις

Το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι δημόσιες
επιχειρήσεις σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, είναι ένας από τους βασικούς
λόγους για τους οποίους τα venture capital funds δεν είναι δημοφιλή ως εναλλακτική
πηγή χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατά συνέπεια για το
σύνολο της οικονομίας. Μια σημαντική πρόταση επομένως είναι να αρθεί η σχετική
νομοθεσία. Άλλες πρωτοβουλίες θα πρέπει να ληφθούν προς την κατεύθυνση της
ενθάρρυνσης του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, να βελτιωθούν οι διαδικασίες
πτώχευσης μιας εταιρίας και να γίνουν παεραιτέρω προσπάθειες για την επάρκεια του
δικαστικού συστήματος αλλά και κατά της υψηλής διαφθοράς που επικρατεί. Γενικά
οι επιχειρηματίες στη χώρα αλλά και διεθνώς έχουν την άποψη ότι δεν έχουν γίνει
σημαντικά βήματα. Οι μελλοντικές κυβερνητικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι
διοικητικού, νομοθετικού και καταστατικού χαρακτήρα προκειμένου να βελτιωθεί το
επιχειρηματικό κλίμα.
Αλλά και οι τεχνολογίες της πληροφορικής δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη
Βουλγαρία. Αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης οικονομικών πόρων αλλά και
ανεπαρκούς γνώσης των πραγματικών ευκαιριών που δίνουν αυτές οι τεχνολογίες.
Για τις περισσότερες Βουλγαρικές εταιρίες το Internet μπορεί να μη θεωρείται
καινοτομία, αλλά πολύ λίγες λάνουν χρήση του παγκόσμιου ιστού σε σχέση με τη
διαδικασία βελτιστοποίησης.
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3.4

Το Venture Capital στη Σλοβενία

3.4.1

Γενικές παρατηρήσεις

Η ιδέα του VC άρχισε νωρίς στη Σλοβενία (ιδιαίτερα στις τράπεζες). Αλλά το
πραγματικό VC ξεκίνησε με ξένους επενδυτές. Είναι δύσκολο να μετρήσουμε τα
οικονομικά αποτελέσματα του VC, καθώς η ανάπτυξη του VC είναι μια
μακροπρόθεσμη διαδικασία.
Ο Οργανισμός Venture Capital Σλοβενίας (SLEVCA) είναι μέλος του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Venture Capital (EVCA). Ξεκίνησε τις δραστηριότητές του
το 2001. Ο σκοπός του είναι να είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός των
επιχειρήσεων επενδύσεων και των ιδιωτών επενδυτών στη Σλοβενία. Τον τελευταίο
χρόνο έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις στα
πλαίσια του οργανισμού και δημιουργήθηκε ένα fund από πέντε ιδρυτικά μέλη
(Horizonte, Aktiva Group, Prophetes Inc, Kmecka druzba, NLB). Το εκδοτικό
γραφείο εξέδωσε και το πρώτο περιοδικό σχετικό με το θέμα, το TVEKAPS. Επίσης
έγινε και ένα πρόγραμμα για το VC που προέρχεται από τις τράπεζες.

3.4.2

Μια ματιά της ιστορίας του Venture Capital στη Σλοβενία

Η πρώτη ιδιωτική επιχείρηση VC στη Σλοβενία ιδρύθηκε το 1994 από την
Horizonte Venture Management με έδρα την Αυστρία και την Ολλανδία. Σε μεγάλο
βαθμό τα κεφάλαια προέρχονταν από ξένες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και
ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και κάποιοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της Σλοβενίας
επίσης συνεισέφεραν ένα μικρό κομμάτι. Οι επενδύσεις τους αυξήθηκαν σημαντικά
από τη στιγμή που μπήκαν στα χαρτοφυλάκια των εταιριών στις οποίες επένδυσαν.
Μέχρι στιγμής έχουν επενδύσει σε 12 εταιρίες. Περίπου οι μισές από τις επενδύσεις
αφορούν υψηλή τεχνολογία, και κυρίως βιοτεχνολογία (τρεις επενδύσεις), και
ηλεκτρονικά. Άλλες επενδύσεις έγιναν σε πιο παραδοσιακές βιομηχανίες, αλλά
αποδείχθηκε ότι είχαν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
(δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, φήμη, κυρίαρχη θέση στην αγορά). Μεταξύ αυτών
συνέβη και η πρώτη μεγάλη έξοδος το 2000 μέσω πώλησης μετοχών, όταν πούλησαν
μια από τις εταιρίες του χαρτοφυλακίου (Bofex – Big Bang, μια εταιρία λιανικής
πώλησης ηλεκτρικών ειδών) σε μια μεγάλη σλοβένικη εταιρία χονδρικής και
λιανικής, την Merkur. Αυτή είναι η πρώτη (και μέχρι τώρα η μόνη) ολοκληρωμένη
και επιτυχημένη περίπτωση εταιρίας καλυμμένης από VC στη Σλοβενία. Άλλες
εταιρίες του χαρτοφυλακίου τους σταδιακά προετοιμάζονται για πώληση, που είναι
επί του παρόντος ο πιο πιθανός μηχανισμός εξόδου για όλα τα funds VC σε
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παγκοσμίως. Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Horizonte είναι 16 εκ. €,
σύμφωνα με τα στοιχεία του EVCA, το οποίο σημαίνει ότι έχουν σχεδόν
τριπλασιάσει τις επενδύσεις τους. Η Horizonte επενδύει κυρίως σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης που χρειάζονται κεφάλαια για
αναδόμηση. Είναι ενεργοί επενδυτές και ιδιοκτήτες στις επιχειρήσεις που επενδύουν
(30 ως 50% της εταιρίας), που σημαίνει ότι συμμετέχουν σε στρατηγικές αποφάσεις
μέσω επίσημης ή ανεπίσημης εποπτείας. Παρέχουν επίσης βοήθεια στις επιχειρήσεις
του χαρτοφυλακίου τους για να βρουν νέα κεφάλαια, να εισχωρήσουν σε νέες αγορές,
να προστατεύσουν τις ευρεσιτεχνίες, να κλείσουν συμφωνίες με μεγάλους πελάτες
και να αποκτήσουν διασυνδέσεις με όλο τον κόσμο.
Στη συνέχεια, το 1995 ιδρύθηκε άλλο ένα fund VC. Πρόκειται για το
Slovenian Fund Management (SFM), που ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει φρέσκο
μακροπρόθεσμο κεφάλαιο στον ιδιωτικό τομέα στη Σλοβενία. Τα κεφάλαια
προέρχονταν κυρίως από ξένες τράπεζες, αλλά το ένα τρίτο προέρχεται από τον
τραπεζικό τομέα της Σλοβενίας. Η επενδυτική τους στρατηγική είναι λίγο
διαφορετική. Συνήθως διατηρούν μειοψηφικά πακέτα μετοχών και είναι πιο
παθητικοί επενδυτές. Μιας και οι επενδύσεις τους αφορούν κυρίως μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις, ο έλεγχος ασκείται μέσω συμβουλίων επιτήρησης. Η
στρατηγική εξόδου συμφωνείται με τη διοίκηση και τους ιδιοκτήτες πριν ξεκινήσει η
επένδυση. Έτσι, δεν αναμένονται ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την έξοδο από τις
εταιρίες του χαρτοφυλακίου τους. Συνήθως δημιουργούν ένα dealflow ( μια μαζική
εισροή επενδυτικών σχεδίων, πιθανών για μια επένδυση) μέσω τραπεζών, εμπορικών
εταιριών ή άλλων οργανισμών. Επίσης έχει επενδύσει επιτυχώς όλα τα διαθέσιμα
κεφάλαιά της και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας νέων κεφαλαίων.
Η Prophetes ιδρύθηκε στα τέλη του 1999 και αντλεί κεφάλαια αποκλειστικά
από τον ιδιωτικό τομέα της Σλοβενίας. Είναι το μικρότερο fund σε σχέση με τον
όγκο, αλλά η στρατηγική του είναι να επενδύει μόνο σε επενδυτικά σχέδια με υψηλή
γνώση και μεγάλη προστιθέμενη αξία. Επενδύουν στην ονομαζόμενη “smartness of
money”. Παρέχουν πλήρη υποστήριξη σε καινοτόμους επιχειρηματίες.
Η Activa Group δημιούργησε το VC fund της (Activa Ventures) το 2000,
αλλά έκανε την πρώτη επένδυσή της στη Σλοβενία στα τέλη του 2001.
Επικεντρώνουν τις επενδύσεις τους κυρίως στις τηλεπικοινωνίες, στην ανάπτυξη
λογισμικού και βιοτεχνολογίας. Στοχεύουν να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις του
χαρτοφυλακίου τους μέσω ανάπτυξης κατά στάδια και μέσω διεθνοποίησης. Η
προτιμητέα στρατηγική εξόδου είναι η Initial Public Offer ή πώληση του μεριδίου
στην εταιρία σε στρατηγικό επενδυτή.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει σημαντικές αυξήσεις στον όγκο της
επίσημης χρηματοδότησης VC που γίνεται και που αναμένεται να πραγματοποιηθεί
στη Σλοβενία στο άμεσο μέλλον. Αυτή η τάση θα φαινόταν αρκετά πιο δυνατή και
αισιόδοξη αν το νομοθετικό σώμα στη Σλοβενία είχε άρει τους περιορισμούς που
αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές όπως συνταξιοδοτικά ταμεία
και ασφαλιστικοί οργανισμοί στο θεσμικό πλαίσιο της επενδυτικής τους πολιτικής.
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Επιπρόσθετα μ’ αυτό, το βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη και άνθιση του VC στη
Σλοβενία, είναι επίσης η πολύ δύσκαμπτη φορολογική πολιτική σε σχέση με τη
φορολόγηση μακροπρόθεσμων κερδών από επενδύσεις VC καθώς και η διπλή
φορολόγηση για τους επενδυτές τους στη Σλοβενία. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε τα
περισσότερα ιδιωτικά VC funds έχουν τοποθετήσει τα κεφάλαιά τους εκτός
Σλοβενίας (Ολλανδία, Channel Islands και άλλες φιλικές προς τους επενδυτές
τοποθεσίες).
Εκτός από τα εμπόδια του συστήματος που αναφέρθηκαν παραπάνω, αυτή τη
στιγμή ο πιο αποτρεπτικός παράγοντας είναι η νομοθεσία σχετικά με την εγγραφή. Η
κείμενη νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε διαδιακασία ενσωμάτωσης ή αύξησης
κεφαλαίου σε επιχειρήσεις που έχουν απλήρωτα χρέη προς εφορίες ή άλλες
κυβερνητικές αρχές. Για τα VC funds πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για να επενδύσουν
σε ένα καινούριο σχέδιο ή να τοποθετηθούν σε μια νέα φάση χρηματοδότησης για
μια υπάρχουσα εταιρία του χαρτοφυλακίου, όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο
χψαρτοφυλάκιο θα πρέπει να έχουν “λευκό μητρώο” στις σχέσεις με την πολιτεία και
τις φορολογικές αρχές. Σύμφωνα με τη θεωρία των επενδύσεων Venture Capital και
τον κανόνα 2-6-2 (ο οποίος λέει ότι από τις 10 εταιρίες στις οποίες γίνονται
επενδύσεις, 2 θα αποτύχουν και θα χρεωκοπήσουν, 6 θα κινηθούν σε μεσαία επίπεδα
και θα επιβιώσουν με κάποια απλήρωτα φορολογικά χρέη και άλλες υποχρεώσεις και
2 θα πάνε εξαιρετικά καλά) αυτό είναι στην πράξη αδύνατον.
Fund Name 32
Horizonte
SFM
Aktiva Ventures
Prophetes
Kmecha drusba
ΣΥΝΟΛΟ

Current Fund
7
20
15
0,6
42,6

Future Fund
20-60
50

15
85 –125

Οι επενδυτές σε VC funds πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, γιατί οι
επενδύσεις γίνονται σε μακροπρόθεσμα σχέδια (5-10 χρόνια) και μιας και έχουν να
κάνουν με τίτλους, τα κέρδη συνήθως προέρχονται από αυτά που πραγματοποιούνται
Κατά την έξοδο από την επένδυση. Έτσι η επενδυτική δραστηριότητα και η απόδοση
μπορεί να τραβήξουν αρκετά σε χρόνο.

32

Πηγή: Slavnic, N.: V Sloveniji okoli 100 milijonov evrov tveganega kapitala.
Ljubljana: Finance, 5.12.2001.
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3.4.3

Τελικά συμπεράσματα για το Venture Capital στη Σλοβενία

Υπάρχουν έξι VC funds στη Σλοβενία που διαχειρίζονται το συνολικό όγκο
των χρημάτων, ο οποίος υπερβαίνει τα 60 εκ. € σύμφωνα με τα στοιχεία του 2002. Η
προμήθεια VC πρέπει να τονιστεί ότι συμπληρώνεται και από τους λεγόμενους
business angels σε ανεπίσημο επίπεδο. Η δυναμική του VC στη Σλοβενία είναι
αρκετά μικρή στη Σλοβενία. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί και να αποδοθεί στην έλλειψη
ανεπτυγμένης φιλοσοφίας σε θέματα χρηματοδότησης, γιατί ακόμη και οι πιο
γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Σλοβενίας χρηματοδοτούν την ανάπτυξή
τους είτε με ίδια κεφάλαια ή με εξωτερικό δανεισμό κυρίως από τράπεζες. Η έλλειψη
κουλτούρας πηγαίνει χέρι χέρι με την έλλειψη γνώσης που επ[ικρατεί στην περιοχή.
Η αγορά του Venture Capital ήταν και παραμένει μικρή σε δύο θέματα.
Υπάρχει μικρός αριθμός επενδυτικών σχεδίων και υπάρχει και μικρές ποσότητες
κεφαλαίου VC διαθέσιμες. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι οι δυνατότητες
εξόδου των επενδυτών. Δεν υπάρχει αγορά μεριδίων των επιχειρήσεων και έχουν
γίνει μόνο λίγες IPO από τότε που άρχισε να λειτουργεί το χρηματιστήριο. Αλλά και
η νομοθεσία είναι ένα ακόμη πρόβλημα όσον αφορά το Venture Capital στη
Σλοβενία. Δεν υπάρχουν σημαντικά και ελκυστικά φορολογικά κίνητρα από τη μια,
και από την άλλη η νομοθεσία βάζει σημαντικά εμπόδια για επενδύσεις σε τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία. Η διαδικασία δημιουργίας ενός
νέου VC fund στη Σλοβενία είναι δυστυχώς πολύ πολύπλοκη και δαπανηρή. Η
κυβέρνηση από την πλευρά της πάντως έχει αρχίσει σταδιακά να παίζει πιο
σημαντικό ρόλο στην αγορά του Venture Capital. Έχει αρχίσει σταδιακά να αίρει
τους επίσημους (νομοθετικούς) περιορισμούς αλλά δεν έχει γίνει ακόμη καμιά
συζήτηση για προτεινόμενα φορολογικά κίνητρα.
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3.5

Το Venture Capital στη Ρουμανία

3.5.1

Γενικά χαρακτηριστικά του VC στη Ρουμανία

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Venture Capital σημαίνει μια επένδυση με
υψηλό βαθμό κινδύνου από τη φύση της. Είναι πολύ σημαντικό για τη
χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας, απαιτεί χρόνο και έχει απρόβλεπτα
αποτελέσματα. Στη Ρουμανία υπάρχουν πολύ λίγα VC funds, με ανεπαρκή αριθμό
και με χαμηλό επίπεδο επενδύσεων χρηματοδότησης στο χαρτοφυλάκιό τους και
μόνο λίγες καινοτομικές επιχειρήσεις
Η αγορά του Venture Capital στη Ρουμανία παραμένει ακόμη αρκετά νέα. Τα
κεφάλαια για επενδύσεις private equity προέρχονται από το εξωτερικό, και κατά
συνέπεια η αγορά είναι αρκετά εξαρτημένη από θεσμικούς επενδυτές από τις δυτικές
οικονομίες. Τα κεφάλαια σε private equity που έγιναν στη Ρουμανία υπολογίστηκαν
σε 300 εκ. $ το 2000. Τα τελευταία χρόνια, η αγορά του Venture Capital είχε μια
σημαντική θετική εξέλιξη.
Τα τοπικά VC funds γίνονται όλο και πιο ενεργά ιδαίτερα όσον αφορά
μεγάλες συμφωνίες. Παρόλα αυτά ο ανταγωνισμός δεν είναι ιδαίτερα έντονος. Ούτε
υπάρχει ανταγωνισμός από τράπεζες καθώς αυτές δεν είναι διατεθιμένες να παρέχουν
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Γενικά οι τράπεζες δεν απότελούν απειλή για τα
VC funds στην πραγματική οικονομία, καθώς δεν είναι διατεθιμένες να παράσχουν
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, λόγω και του ασταθούς οικονμικού κλίματος, αλλά
και τις υψηλές αποδόσεις που αποκτούν από τις αγορές χρήματος. Καθώς η
κεφαλαιαγορά δεν είναι ακόμη αρκετά ανεπτυγμένη, η πιο συνηθισμένη στρατηγική
εξόδου είναι με την πώληση του εταιρικού μεριδίου σε στρατηγικό επενδυτή.

3.5.2

Τα VC funds που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Ρουμανίας

Μερικά από τα κυριότερα επενδυτικά funds που λειτουργούν στη Ρουμανία είναι τα
ακόλουθα:
Advent Central and Eastern Europe III: Ιδρύθηκε το 2005, μετά την Advent Central
and Eastern Europe II και την Advent Private Equity Fund οι οποίες ήδη
διαχειρίζονταν 220 εκ. $ και 78 εκ. $ στην περιοχή αντίστοιχα. Επενδυτές σ’ αυτό το
fund είναι οι EBRD, IFC, Teachers Private Capital, Alpinvest και διάφορα
αμερικανικά και ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία και οργανισμοί. Ο βασικός
στόχος της Advent είναι να επενδύει σε ήδη υπάρχουσες εταιρίες που
πραγματοποιούν μεγάλα έσοδα και κέρδη, με προοπτικές ανάπτυξης και καλή
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διοίκηση. Το σύνηθες μέγεθος της επένδυσης είναι 15-50 εκ. € σε πλειοψηφικά ή
μειοψηφικά πακέτα. Συνήθως επιδιώκει τη συμμετοχή στη διοίκηση ως μέσο για να
υποστηρίξει ενεργά τη διοίκηση. Ο χρονικός ορίζοντας της εξόδου από την επένδυση
υπολογίζεται στα 3 έως 5 χρόνια συνήθωε μέσω πώλησης σε στρατηγικό επενδυτή ή
IPO. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της που παρουσιάζουν υψηλές
δυνατότητες εξόδου είναι υποψήφιες για επένδυση (κυρίως περίθαλψης,
επιχειρηματικών και οικονομικών υπηρεσιών, κατασκευαστικών υλικών και
τηλεπικοινωνιών). Πάντως η Advent δεν επενδύει σε καπνοβιομηχανία, βιομηχανία
όπλων και σε επιχειρήσεις που τώρα ξεκινούν τις δραστηριότητές τους.
Romanian American Enterprise Fund: Υποψήφιες για επένδυση είναι όλες οι εταιρίες
με προοπτικές ανάπτυξης. Ο όγκος της επένδυσης κυμαίνεται από 50.000 έως
500.000 $.
American International Group New Europe Fund: Δημιουργήθηκε το 1998, και έχει
ως αντικειμενικό σκοπό να επιτύχει μεσοπρόθεσμη απόδοση των κεφαλαίων της
επενδύοντας σε επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι κυρίαρχοι στην
αγορά που δραστηριοποιούνται στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το Fund
διοικείται από την AIG – CET Capital Advisors Ltd. Ο χρηματοδότης είναι η AIG,
που εκτός από το γεγονός ότι επενδύει πάνω από 1 δις. $ από τα ίδια κεφάλαιά της σε
αναδυόμενες αγορές, διαχειρίζεται και 8 δις $ καφάλαια τρίτων που αφορούν τέτοιες
επενδύσεις. Το τοπικό fund διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 320 εκ $. Το fund συνήθως
επενδύει μεταξύ 10 – 30 εκ $ σε κάθε σχέδιο. Οι τομείς στους οποίους στοχεύει είναι
διάφοροι: υψηλή τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων
των οικονομικών) και κατασκευές. Οι πιο σημαντικές της επενδύσεις είναι:
MobiRom, Luxten και Astral Telecom με συνολικό ύψος επενδύσεων 85 εκ. $ μέχρι
τώρα.
Oresa Ventures Romania SRL: Είναι μια σουηδική επενδυτική εταιρία που
παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Ρουμανία το 1997 με καθαρή αξία πάνω από 100 εκ.
€. Οι κυριότερες επενδύσεις στη Ρουμανάι είναι οι: Medicover, Motoractive, Brewery
Holdings Ltd, Churchil Media SRL και Credisson International. Η επιχειρηματική της
κατεύθυνηση αφορά κλάδους όπως τα καταναλωτικά προϊόντα, ήδη υγείας και
οικονομικές υπηρεσίες.
Romanian Post Privatization Fund: Το Romanian Post Privatization Fund είναι ένα
επενδυτικό fund που διοικείται από τη GED Capital Development, που
δημιουργήθηκε για να επενδύει σε επιχειρήσεις στη Ρουμανία με καλές προοπτικές
και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Επενδυτές του είναι το EBRD, η Ευρωπαϊκή Ένωση
(μέσω του οργανισμού ιδιωτικοποιήσεων) και η GED Eastern Fund I. Επιπλέον, 10
εκ. € από το Technical Cooperation Fund διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως
συμβουλευτικά σχέδια. Οι ποσότητες που επενδύονται από το fund κυμαίνονται από
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0,1 έως 6,7 εκ €. Οι βασικότερες επενδύσεις είναι οι Adesgo, ISAF, Arctic, Iride και
PC Net, Prestar, Continental Hotels, Remayer, Regisco και Advantage Software
Factory. Κυρίως στοχεύει σε μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της
ανάπτυξης.
Reconstruction Capital: Δημιουργήθηκε το 1997. Ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το
2000. Οι επενδύσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 51% του κεφαλαίου της εταιρίας
στην οποία γίνεται η επένδυση. Όλοι οι τομείς δραστηριότητας είναι πιθανοί για
επένδυση. Σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποίησε με επιτυχημένη έξοδο είναι
οι: Ana Imep, Imsat, Electroaparataj, Alro, Arctic, Terapia, Napolact, Coremar,
Manpel.
SEAF Trans-Balkan Romanian Fund: Το Fund εισήχθη στη ρουμανική αγορά το
Μάρτιο του 2001, αναλαμβάνοντας την πρώην Venture Partners Funds. Οι
βασικότεροι επενδυτές οι International Finance Corporation, Black Sea Trade and
Development Bank, Finnfund, Norfund και οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ελβετίας. Ο
μέσος όγκος μιας επένδυσης είναι 600.000 $, αλλά η ποσότητα μπορεί να ποικίλλει
από 200.000 έως 1.600.000. Το fund επενδύει σε επιχειρήσεις με δυνατότητες
ανάπτυξης άσχετα με τον τομάε δραστηριότητας, και προτιμά την κατοχή
μειοψηφικών πακέτων (25-49%). Η συνήθης διάρκεια της επένδυσης είναι από 3 έως
5 χρόνια. Η μόνικμη στρατηγική εξόδου είναι μέσω πώλησης σε κάποιον στρατηγικό
επενδυτή. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επιχειρήσεις των εξής κλάδων:
λογισμικά (Totalsoft), λιανικής (Artima, Pomphoto και GSM), διανομές (Telezimex,
ILS Distribution), ενέργεια (Elcomex) και οινοπνευματώδη.
Euromerchant Fund: Ιδρύθηκε το 1994, και έχει διαθέσει 12 εκ $ για επενδύσεις στη
Ρουμανία την περίοδο 1996-1998 σε επιχειρήσεις όπως οι Delta Romania, Axxon
Romania, Moara Loulis, Neoset, Romcolor και Sicomed.
Black Sea Fund: Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1998, και επένδυσε επιτυχημένα πάνω
από 60 εκ $ σε επιχειρήσεις όπως η Delta Romania, Germanos, Chipita Romania,
Sicomed, Orange and Total Soft. Το βασικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση μιας
επένδυσης είναι: κατώτατο όριο 5 εκ. $, που θα οδηγήσουν σε κατοχή μεγάλου
μειοψηφικού ή πλειοψηφικού πακέτου μετοχών σε μια επιχείρηση με σημαντική θέση
στην αγορά και υψηλή ποιότητα διοίκησης.
Global Growth Fund: Ιδρύθηκε το 2003 με 20 εκ. € διαθέσιμα για επενδύσεις σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης και δυναμική ομάδα
διοίκησης. Τα βασικά κριτήρια είναι: μέχρι 1 εκ. € ανά επιχείρηση και σημαντική
παρουσία στην αγορά και διοίκηση ποιότητας.
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Global Emerging Property Fund: Είναι το πιο πρόσφατο fund που έγινε από την
Global Finance. Η κεφαλαιοποίηση φτάνει τα 125 εκ. € για μια επένδυση. Η πολιτική
του fund επιτρέπει επενδύσεις τόσο σε απόκτηση όσο και σε ανάπτυξη.
Τα τελευταία τρία funds που αναφέρθηκαν διοικούνται από την Global Finance, μια
εταιρία private equity management που δραστηριοποιείται κυρίως στην ανατολική
Ευρώπη.

3.5.3

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το Venture capital στη Ρουμανία

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπάρχουν
δέκα VC funds που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Με εξαίρεση την
Romanian American Enterprise Fund (RAEF), κανένα άλλο VC fund δεν παρέχει
χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι περισσότερες χρηματοδοτήσεις
Venture Capital υπόκεινται σε κατώτατο όριο χρηματοδότησης, που είναι ένα
σημαντικό εμπόδιο για τις μικρής κλίμακας επιχειρήσεις. Επιπλέον δεν υπάρχει καμιά
τοπική δραστηριοποίηση του θεσμού. Όλα τα funds προέρχονται από συνενώσεις ή
δημιουργίες θυγατρικών ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τραπεζικών
οργανισμών.
Μια άλλη σημαντική πτυχή σχετίζεται με την εμπειρία της εταιρίας που ζητά
venture capital. Τα περισσότερα funds δεν λαμβάνουν υπόψη τους νέες ή ιδρυόμενες
επιχειρήσεις ως υποψήφιες για χρηματοδότηση. Αντιθέτως, έχουν την τάση να
επικεντρώνονται σε σταθερές και ώριμες επιχειρήσεις, που είναι ηγέτες στις αγορές
στις οποίες δραστηριοποιούνται. Οι μκρές επιχειρήσεις μπορούν να υπολογίζουν σε
χρηματοδότηση μόνο εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν τη δυνατότητα να
γίνουν ηγέτες σε σχέση με το μερίδιο αγοράς και την κερδοφορία.
Το βασικό θέμα είναι ότι στη Ρουμανική αγορά δεν υπάρχει ουσιαστικά
κανένας σχεδιασμός για χρηματοδότηση VC για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τώρα
ξεκινούν τις δραστηριότητές τους, αλλά κυρίως για την επέκταση μιας επιχείρησης,
και μάλιστα σε μεγάλη έκταση (για παράδειγμα η επέκταση από τοπικό σε εθνικό
επίπεδο). Αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της έλλειψης ανταγωνισμού, της
διαθέσιμης χρηματοδότησης και της υποανάπτυξης της αγοράς, αλλά είναι και
συνέπεια της συνέργειας άλλων παραγόντων, όπως το επίπεδο κινδύνου, η
διαθεσιμότηα τεχνικής υποδομής, αλλά και η δυναμική της διαδικασίας μεταφοράς
της γνώσης.
Όντας αρκετά ευαίσθητο στον κίνδυνο, το ιδιωτικό venture capital είναι
εκθετικά συναρτώμενο με την ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το
επενδυτικό περιβάλλον στη Ρουμανία απέχει πολύ από το να θεωρηθεί φιλικό προς
τις επιχειρήσεις, παρά τη σημαντική πρόοδο που συνετελέσθη τα τελευταία χρόνια.
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Η ανάγκη να εξασφαλιστεί ευελιξία του οικονομικού περιβάλλοντος έχει
συμπεριληφθεί στη Στρατηγική της Λισαβόνας κυρίως με την εισαγωγή του Financial
Services Action Plan, το οποίο αναγνώρισε τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων venture
capital ως βασική προτεραιότητα για το μέλλον. Οι ρουμανικές επιχειρήσεις και οι
πιθανοί επενδυτές ακόμη υποφέρουν από την υπο-κεφαλαιοποίηση (undercapitalization), παρόλο που η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί
σημαντικά. Απ’ αυτ’η την άποψη το NASMEC θα έχει ένα πρόγραμμα για να
προάγει τα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα επόμενα
χρόνια.
Συνοψίζοντας επομένως, θα πρέπει κανείς να περιμένει από την πολιτεία
καλύτερο νομοθετικό περιβάλλον και μεταχείρηση των επενδυτών venture capital ως
δημιουργών θέσεων εργασίας.
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3.6

3.6.1

Το Venture Capital στην Τουρκία

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την Τουρκία

Η σκληρή πραγματικότητα της κατάστασης στην Τουρκία είναι ότι η χώρα δε
βρίσκεται ακόμη στη θέση να διαθέτει μια αγορά Venture Capital. Έτσι στη χώρα
δραστηριοποιούνται πολύ λίγα VC funds. Υπάρχουν μόνο δύο με συνολικό μέγεθος
περίπου 150 εκ. δολλάρια. Αλλά επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι και ο
ανταγωνισμός είναι πολύ χαμηλός. Και υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι αυτό. Πρώτον,
κανένα από τα VC funds δεν έχει απαγκιστρωθεί από οποιαδήποτε επένδυση και έτσι
ολοκληρώνει την επενδυτική διαδικασία και κερδίζει σε γνώση και εμπειρία.
Δεύτερον, υπάρχουν πολύ λίγες επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου. Τρίτον, οι τράπεζες
χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις VC και τους επενδυτές τους και έτσι δεν υπάρχει η
δυνατότητα να συνεισφέρουν στη δημιουργία μη οικονομικής αξίας που ζητείται από
τις εταιρίες που επενδύουν.
Καθώς η Τουρκία (αλλά και πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες) βρίσκεται
στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης της βιομηχανίας του Venture Capital, θα πρέπει να
μάθει από την εμπειρία των βιομηχανικών και ανεπτυγμένων χωρών. Η δημιουργία
της οικονομίας VC θα πρέπει να προσεγγιστεί ως η δημιουργία ενός συστήματος την
υπάρχουσα δομή της οικονομίας σε ένα καλύτερο επιχειρηματικό και καινοτομικό
στάδιο.
Η δομή της τουρκικής βιομηχανίας Venture Capital θα εξεταστεί ως προς τις
εξής διαστάσεις: πηγές χρηματοδότησης, θεσμικές δομές, μηχανισμοί εξόδου.

3.6.2

Πηγές χρηματοδότησης

Γενικά όταν μιλάμε για πηγές χρηματοδότησης της βιομηχανίας Venture
Capital αναφερόμαστε σε δύο διακριτά γκρουπ οργανισμών: εκείνα, όπως οι
επιχειρήσεις VC, που επενδύουν απευθείας σε καινοτομικές επιχειρήσεις, και τους
άμεσους επενδυτές που χρησιμοποιούν τις εταιρίες VC ως όχημα για τις επενδύσεις
τους, όπως για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Σ’ αυτή την ενότητα θα
ασχοληθούμε με τους άμεσους επενδυτές. Σ’ αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται
επίσης χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (τράπεζες, κυβερνήσεις και κεφαλαιαγορές).
Στην τουρκική αγορά δραστηριοποιούνται επί του παρόντος μόνο δύο VC
funds, η Vakif που έχει ιδρυθεί από τη Vakif Bank και η Is VC που έχει ιδρυθεί από
την Is Bank. Η Vakif ιδρύθηκε το 1996 με διαθέσιμα κεφάλαια 6 εκ. $. Τα κεφάλαια
αυτά δόθηκαν από την κρατική τράπεζα Vakif Bank. Μέχρι το 1996 είχε δεχθεί πάνω
από 500 αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια και προέβη σε επενδύσεις σε τρία από αυτά.
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Όλες οι επιχειρήσεις στις οποίες έγιναν επενδύσεις ήταν επιχειρήσεις που τώρα
ξεκινούσαν τις δραστηριότητές τους, και δραστηριοποιούνταν στον τομάε της
τεχνολογίας. Η Is VC ιδρύθηκε στα τέλη του 2000 αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει
πραγματοποιήσει κάποια επένδυση. Αυτή η μη δραστηριοποίηση μπορεί να αποδοθεί
στην ευμεταβλητότητα της τουρκικής οικονομίας, την οικονομική κάμψη που
σημειώθηκε από το Φεβρουάριο του 2001 και στην υποτίμηση του νομίσματος κατά
100% σε ένα χρόνο. Αυτή η κάμψη και η υποτίμηση πάγωσαν το ενδιαφέον που είχε
αρχίσει να δημιουργέιται για το Venture Capital. Πολλές μεγάλες οικογενειακές
επιχειρήσεις είχαν αρχίσει να δείχνουν ενδιαφέρον για τη δημιουργία εταιριών VC
πριν την κάμψη, αλλά τώρα οι τράπεζες και οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί, και
επομένως η βιομηχανία VC θα πρέπει να περιμένει επί του παρόντος.
Οι ξένες επιχειρήσεις δεν βρίσκουν ακόμη κατάλληλες τις συνθήκες να
εισέλθουν στην αγορά, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν
ενδιάμεσα χρηματοδοτικά εργαλεία από διάφορους τοπικούς χρηματοοικονομικούς
οργανισμούς για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

3.6.3

Το θεσμικό πλαίσιο της Τουρκίας για το Venture Capital

Οι θεσμοί κλειδιά για τη βιομηχανία του venture capital είναι οι venture
capitalists, οι πάροχοι των κεφαλαίων και οι επιχειρηματίες. Για να υπάρχει υγιείς και
λειτουργική αγορά VC, πρέπει να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός και παροχή
κινήτρων.
Τα κίνητρα σχετίζονται με νόμους που θα ρυθμίζουν τη δημιουργία και τη
διοίκηση των επιχειρήσεων VC. Ο πρώτος νόμος χρονολογείται στο 1993. Μια
παράγραφος αυτού του νόμου, που αφορούσε γενικά την κεφαλαιαγορά, επέτρεπε τη
δημιουργία VC funds μόνο σε περίπτωση που ήταν εγγεγραμένες στην κεφαλαιαγορά
στο τέλος του πρώτου έτους με ένα ελάχιστο 10% των κεφαλαίων τους. Σύμφωνα με
αυτό το νόμο αυτό το ποσοστό θα έπρεπε να φτάνει το 49% το τρίτο έτος. Αυτές οι
επιχειρήσεις μπορούν να ιδρυθούν ως συνεργασίες υπό την προϋπόθεση ότι η
συνεργασία θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτός ό νόμος φαίνεται να έκανε
χρήση ενός άρθρου της φορολογικής νομοθεσίας των επιχειρήσεων που υπάγονται
στην κεφαλαιαγορά. Απαλείφοντας τη φορολογία από τις επενδύσεις VC, αναμένεται
ότι οι επενδυτές VC θα έχουν διάφορα οφέλη που δε θα τα αποκτούσαν με άλλες
μορφές επενδύσεων. Αυτό ήταν ένα αρκετά σημαντικό κίνητρο. Παρόλη όμως τη
φοροαπαλλαγή, οι επενδυτές είχαν δύο παράπονα για το νόμο. Πρώτον, οι private
equity εταιρίες έπρεπε να προσφέρουν το 49% των κεφαλαίων τους εντός τριών
χρόνων από την ίδρυση. Με τις επιχειρήσεις VC να είναι μικρής κλίμακας. Αυτός ο
στόχος φαινόταν αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί. Επιπλέον, θεωρούν την εγγραφή στις
λίστες τις κεφαλαιαγοράς ως αρκετά ριψικίνδινη. Δεύτερον, οι venture capitalists θα
επιθυμούσαν να είναι συνεταίροι στα κεφάλαια στα οποία χρηματοδοτούν, αλλά κάτι
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τέτοιο δεν τους επετράπη. Επίσης, με τη παροχή stock options στους εργαζόμενους οι
venture capitalist στοχεύουν να αυξήσουν την παροχή κινήτρων και την
παραγωγικότητα. Όμως, τα stock options απαγορεύονται στην Τουρκία.
Άλλο ένα κίνητρο που έπερεπε να δοθεί στους επιχειρηματίες σχετιζόταν με
τη διαφήμιση και τη διαδικασία εγκατάστασης της επιχείρησης. Για να ενισχύσουν
την επιχειρηματικότητα οι αρχές, θα έπρεπε να απλοποιήσουν τις διαδικασίες
ανοίγματος και κελισίματος των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά στην Τουρκία
συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σύμφωνα με μια μελέτη των τυορκικών συνδικάτων,
η Τουρκία είναι η Τρίτη χώρα στον κόσμο σε γραφειοκρατεία. Κάποια στοιχεία που
ενισχύουν το παραπάνω είναι τα ακόλουθα:
• Στην Τουρκία ένας επιχειρηματίας δαπανά το 20% του χρόνου του σε
γραφειοκρατικές διαδικασίες όταν στην ΕΕ ο αντίστοιχος χρόνος είναι 8%.
• Ο μέσος χρόνος εγκατάστασης μιας επιχείρησης είναι κατά μέσο όρο 2,5
χρόνια
• Ο επιχειρηματίας χρειάζεται 172 υπογραφές από διάφορες κρατικές
υπηρσίες προκειμένου να πάρει έγκριση για την επένδυσή του.
• Το συνολικό κόστος της διαδικασίας εγκατάστασης είναι περίπου το 4% του
συνολικού κεφαλαίου
• Ο χρόνος που απαιτείται για την αδειοδότηση ενός σχεδίου μπορεί να
φτάσει και τα δύο χρόνια.
Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα
σχετίζονται με R&D, φορολογία, και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτοί οι
νόμοι δε φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τη βιομηχανία VC. Όμως, εάν η βιομηχανία
VC πρόκειται να δώσει ώθηση σε επιχειρήσεις τεχνολογίας και καινοτομίας, οι
κατάλληλοι κανόνες σ’ αυτ’α τα πεδία όχι μόνο θα δώσουν κίνητρα στους επενδυτές,
αλλά θα προσελκύσουν και επενδύσεις VC. Οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές VC
δεν μπαίνουν σε μια μακροπρόθεσμη και αβέβαιαη επένδυση τεχνολογίας, εάν δεν
γνωρίζουν ότι έχουν τις πιθανότητες να πάρουν λογικές αποδόσεις και υψηλά κέρδη
από την επένδυση αυτή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.
Αν δοθούν εγγυήσεις προστασίας, τότε οι επιχειρηματίες θα βρούν το θάρρος να
κάνουν ριψοκίνδυνες επενδύσεις και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε
R&D. Το Turkish Patent Institute ιδρύθηκε το 1879 αλλά δεν τροποποιήθηκε
καθόλου μέχρι το 1995. Η τελευταία τροποποίηση έγινε το 2000 και εναρμινίστηκε
επιτέλους με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.
Πάντως, δεν υπάρχει τίποτε που να θυμίζει το πλαίσιο κινήτρων μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του 1990. Έχουν γίνει αρκετές θετικές κινήσεις στη νομοθεσία
(Technology Development Acts και Technology Distinct Act). Επίσης η κυβέρνηση
πέρασε έναν νόμο για τη ρύθμιση των κερδών κεφαλαίου και τη φορολογία των
επιχειρήσεων. Σύμφωνα μ’ αυτόν, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε θέματα
R&D μπορούν να καθυστερήσουν πληρωμές μέχρι και 20% για τρία χρόνια χωρίς
καμιά επιβάρυνση. Επιπλέον πολλές επιχειρήσεις R&D έχουν πλήρη φοροαπαλλαγή.
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3.6.4

Μηχανισμοί εξόδου στην Τουρκία

Η τουρκική χρηματαγορά ονομάζεται Istanbul Stock Market. Ιδρύθηκε στην
Κωνσταντινούπολη το 1985. Ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας ξεκίνησε τις
δραστηριότητές του το 2000. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες προκειμένου ο
συγκεκριμένος δείκτης να είναι εφάμιλλος του Nasdaq αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η
Χρηματαγορά διέρχεται οικονομική κρίση, που οδηγεί σε αποσταθεροποίηση. Γι’
αυτό το λόγο δεν είναι η επιθυμητή στρατηγική εξόδου. Δηλαδή, οι VC εταιρίες δεν
μπορούν να αποχωρήσουν από τις επενδύσεις τους μέσω ΙΡΟ.
Οι εναπομείναντες στρατηγικές εξόδου για τις επιχειρήσεις VC είναι η
πώληση σε άλλη τοπική επιχείρηση, και οι δημόσιες προσφορές σε κεφαλαιαγορές
της Ευρώπης και της Αμερικής. Μια παρατήρηση στις “εξόδους” που έχουν γίνει
μέχρι τώρα δε δείχνει καμιά εγγραφή σε ξένες αγορές. Στην πράξη γίνεται είτε
απόκτηση από τη μητρική εταιρία, είτε πώληση των μετοχών σε άλλη τοπική εταιρία.

3.6.5

Προτάσεις για την αγορά της Τουρκίας

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα όπως
εκπτώσεις, φοροαπαλλαγές η αλλαγή του φορολογητέου εισοδήματος των VC funds.
Επίσης θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε αυτός ο πλούσιος
χρηματοδότης να αρχίσει να επενδύει συστηματικότερα σε κεφάλαια venture capital.
Επιπλέον, οι κανονισμοί σε σχέση με τη μορφοποίηση των επιχειρήσεων VC θα
πρέπει να αλλάξουν. Οι νόμοι θα πρέπει να έχουν την κατεύθυνση της επιλογής της
Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ως της πλέον ενδεδειγμένης μορφής εταιρίας.
Τέλος, τα stock options προς τους εργαζόμενους θα πρέπει να επιτραπούν
Σε σχέση με τον ανταγωνισμό των venture capitalists, η Τουρκία θα πρέπει να
γνωρίζει τα προβλήματα που προέρχονται από τη χαμηλής ποιότητας
κατασκευαστική υποδομή. Αυτά τα προβλήματα περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε
επίπεδο βιομηχανίας και τεχνολογίας. Η χώρα θα πρέπει να επικεντρώσει τις
προσπάθειές της στον ανταγωνισμό και να βρει τρόπους να εμποδίσει τη
συγκέντρωση του ανταγωνισμού σε άλλους τομείς. Ένας τέτοιος τρόπος θα ήταν να
προσελκύσει ξένους επενδυτές και ομίλους όπως η παγκόσμια τράπεζα σε
συνεργασίες που θα διασφαλίζουν τεχνολογική υποστήριξη και μεταφορά
τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης του τοπικού προσωπικού σε θέματα venture capital.
Ένας άλλος τρόπος θα ήταν η πρόσληψη έμπειρων στελεχών από μεγάλους
οργανισμούς ή η παροχή κινήτρων σε managers να ξεκινήσουν εταιρίες venture
capital.
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Επίσης θα πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία που να ορίζει ρητά τις εταιρίες
venture capital και τις διαδικασίες τους. Για παράδειγμα, νόμους που να ρυθμίζουν τη
δημιουργία των θυγατρικών venture capital από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες.
Ομοίως, θα πρέπει να οριστούν τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας, ο χειρισμός των
πτωχεύσεων και τα διάφορα νομικά εμπόδια να αρθούν. Αλλά και σε θέματα
προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να ληφθόυν μέτρα. Τέλος, η
μεγάλη γραφειοκρατεία σε θέματα δημιουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να μειωθεί
σημαντικά.
Σημαντικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν και στον τομέα της εξόδου απ΄λο την
επένδυση. Καθώς οι επιχειρήσεις VC προτιμούν συνήθως την κεφαλαιαγορά για την
έξοδό τους, θα πρέπει να δημιουργηθούν δείκτες με τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας,
γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνει εγγραφή σε ευρωπαϊκές ή
αμερικανικές αγορές. Οπότε η νομοθεσία δε θα πρέπει να επιβάλλει ποινές σε
επιχειρηματίες που απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού. Γενικά, η διαδικασία
βελτίωσης της χρηματαγοράς είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει
αρκετά και μάλιστα η αγορά μπορεί να μη φτάσει ποτέ το επίπεδο των ανεπτυγμένων
αγορών. Έτσι, στην Τουρκία θα πρέπει να κατευθύνεται προς άλλους μηχανισμούς
εξόδου και να προσπαθεί να τους κάνει να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματικά. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι η απόκτηση επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου
από τρίτους, η δευτερογενής πώληση των μετοχών της εταιρίας VC σε τρίτους, η
πώληση των μετοχών στον επιχειρηματία, και η εγκετάλειψη της επένδυσης. Οι νόμοι
που ρυθμίζουν την απόκτηση και τις μετοχές των εταιριών θα πρέπει να
απλοποιηθούν και να δοθούν φορολογικές εξαιρέσεις σε εταιρίες VC γι’ αυτού του
είδους τις συναλλαγές.
Συμπερασματικά επομένως, θα πρέπει να συνοψίσει η κυβέρνηση της
Τουρκίας την πολιτική της στους εξής άξονες:
• Δημιουγία θεσμικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις venture capital
• Παροχή οικονομικής υποστήριξης
• Υποστήριξη των εταιριών VC σε περιόδους κρίσης
• Βελτίωση των πολιτικών για αύξηση της ζήτησης σε VC
• Τόνωση της επιχειρηματικότητας
• Ανάπτυξη εθνικής τεχνολογικής στρατηγικής
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3.7

Το Venture Capital στη Σερβία

3.7.1

Τα γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς

Όπως όλες οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες, έτσι και η Σερβία, την τελευταία
δεκαετία του 20ου αιώνα διήλθε αρκετές αλλαγές και προσπάθησε να μετατραπεί σε
οικονομία της αγοράς. Σε όλες τις χώρες, η μετάβαση αυτή βασίστηκε στην ανάπτυξη
του ιδιωτικού τομέα και της επιχειρηματικότητας, καθώς και στη δημιουργία νέων
καινοτομικών επιχειρήσεων. Μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις σ’ αυτόν τον
τομέα είναι και το όχημα του Venture Capital. Η χρηματοδότηση και η δημιουργία
νέων επιχειρήσεων μέσω του Venture Capital προάγει τις επιχειρηματικές ικανότητες,
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Παίζει με
άλλα λόγια σημαντικό ρόλο στη δημιουργία οικονομίας της αγοράς.
Γενικά το οικονομικό περιβάλλον της Σερβίας έχει να επιδείξει σημαντικές
αδυναμίες αλλά και σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Στα
θετικά σημεία μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι η εγγραφή μιας επιχείρησης έχει
γίνει μια αρκετά γρήγορη και όχι ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία, σύμφωνα με το
νόμο του 2004.

3.7.2

Τα Venture Capital funds

Το venture capital αποτελεί μια όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία για τη
Σερβία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του EVCA (European Venture Capital Association)
ο συνολικός όγκος που επενδύθηκε στη βιομηχανία του venture capital έφτασε μόλις
τα 6,3 εκ. € όταν σχεδόν σε όλες σχεδόν τις χώρες της ανατολικής ετρώπης ήταν
αρκετά υψηλότερος (Ρουμανία 70 εκ. €, Τσεχία 108 εκ. € και Βοσνία 9,9 εκ. €). Αλλά
και σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι εξίσου χαμηλός (0,03% του ΑΕΠ) όταν σε πολλές
χώρες, όπως η Βοσνία και η Ρουμανία, φτάνει ή ξεπερνάει το 0,1% του ΑΕΠ.
Τα Venture Capital funds επενδύουν κυρίως σε ανταγωνιστικές βιομηχανίες,
που αναμένεται να παρουσιάσουν μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης τα αμέσως επόμενα
χρόνια. Ως προς την τοπική οικονομία είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δε
χρειάζεται να επενδύουν μόνο σε υψηλές τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικά είδη,
τηλεπικοινωνίες, δίκτυα franchising και οικονομικές υπηρεσίες. Οι venture capitalists
επενδύουν σε όλους τους τομείς της γενικής βιομηχανικής δραστηριότητας.
Τα Venture Capital funds που θα επρόκειτο να δημιουργηθούν στη Σερβία θα
μπορούσαν να πάρουν διαφορετική νομική μορφή και να περιλαμβάνουν
διαφορετικές μορφές ιδιοκτησίας. Η εμπειρία από άλλες χώρες που βρίσκονται στο
ίδιο μεταβατικό στάδιο με τη Σερβία, έχει δείξει ότι τέτοια funds μπορούν να
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ιδρυθούν από την κυβέρνηση, τις τράπεζες, διάφορους οργανισμούς και τοπικές και
ξένες νομικές οντότητες και πρόσωπα και μπορούν να οργανωθούν ως κοινοπραξίες ή
εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. Άσχετα με τη μορφή οργάνωσης ή τον τρόπο
ιδιοκτησίας, οι venture capitalists βοηθούν τον επιχειρηματία να αποκτήσει το
απαραίτητο κεφάλαιο. Αλλά ο ρόλος τους δεν τελειώνει εδώ. Διαδραματίζοντας
δραστικό ρόλο στον προσδιορισμό και την εκτίμηση των επιχειρηματικών ευκαιριών,
δηλαδή με άλλα λόγια στη στρατηγική ανάπτυξης, και ταυτόχρονα παρέχοντας
υλικοτεχνική και διοικητική βοήθεια, βοηθώντας στην αύξηση του κεφαλαίου, και
ασκώντας επιρροή στην επιλογή των προμηθευτών, των αγοραστών και των
υπόλοιπων ομάδων ενδιαφερόμενων, οι venture capitalists βοηθούν τον επιχειρηματία
να επιτύχει τους βασικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.
Το βασικό πρόβλημα σε σχέση με τη διαδικασία του Venture Capital στη
Σερβία προκύπτει στην τελευταία φάση της διαδικασίας, όπου κανείς δρέπει τους
καρπούς της επένδυσης σε μια επιχείρηση, και έτσι επιτυγχάνει τους στόχους της
συμμετοχής του στο σχέδιο. Το ανεπαρκές επίπεδο ανάπτυξης της μακροπρόθεσμης
αγοράς χρεογράφων, πρωτογενούς έκδοσης, καθώς και η αγορά χρηματοδοτικών
εργαλείων και θεσμών εκθέτουν το βασικό ζήτημα της ολοκλήρωσης του κύκλου της
επένδυσης Venture Capital. Η τελική φάση, το “άνοιγμα” των επιχειρήσεων στις
αγορές κεφαλαίου είναι προαπαιτούμενο για επαρκείς υψηλές αποδόσεις που θα
δικαιολογούν τον αναληφθέντα κίνδυνο και τις προσπάθειες των venture capitalists.
Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι σε αντίθεση με άλλα επενδυτικά funds,
αυτά τα funds δεν πρέπει μόνο να επενδύσουν σε χρεόγραφα, αλλά ίσως και σε
επενδυτικά σχέδια, και άρα το μερίδιό τους στο κεφάλαιο μπορεί να είναι
εκφρασμένο όχι μόνο σε μετοχές αλλά και σε μερίδια. Έτσι λοιπόν προκύπτουν
προβλήματα από την μη ανεπτυγμένη αγορά κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, η διαδικασία
δημιουργίας και διάθεσης κεφαλαίου Venture Capital στη Σερβία θα μπορούσε να
ξεκινήσει, αν όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ήταν πεπεισμένοι ότι θα
δημιουργηθούν όλες οι συνθήκες για την απόκτηση σημαντικών αποδόσεων από την
επένδυση σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Τα Venture Capital funds σε γενικές γραμμές μπορούν να συμβάλλουν σε
σημαντικό βαθμό στα δύο οξεία προβλήματα της οικονομίας της Σερβίας, την
ανεπάρκεια των διοικήσεων των επιχειρήσεων και την έλλειψη κεφαλαίων για
ανοικοδόμηση και επενδύσεις. Με την ενθάρρυνση ελπιδοφόρων επιχειρήσεων, τα
venture capital funds μπορούν να έχουν σημαντική συνεισφορά στην περαιτέρω
εντατικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, η δημιουργία
συνθηκών για την εγκατάσταση και λειτουργία των venture capital funds δεν μπορεί
να διαχωριστεί από τη δημιουργία συνθηκών άλλων επενδυτικών funds. Γι’ αυτό το
λόγο, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί προσεκτικά και συστηματικά το κατάλληλο
περιβάλλον όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το πρώτο βήμα θα ήταν η υιοθέτηση του
νόμου των επενδυτικών funds (“the Law on Investment Funds”). Θα πρέπει να
προβλεφθεί η καλή λειτουργία του Venture Capital και να δοθεί προτεραιότητα στην
εισαγωγή επενδυτικών κεφαλαίων στην τοπική αγορά.
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Στη χώρα κυρίαρχα δραστηριοποιούνται δύο διεθνή επενδυτικά funds: Το
πρώτο είναι το Global Emerging Property Fund, που δημιουργήθηκε το 2005 με
μέγεθος 125 εκ. €. Το επενδυτικό προφίλ αποτελείται από επενδύσεις σε εμπορικά
σχέδια real estate. Απευθύνεται κυρίως στην οικονομία της Σερβίας, αλλά και σε
μικρότερο βαθμό τις οικονομίες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Βασικός
χρηματοδότης αυτού του Venture Capital fund είναι το EBRD.
Ένα άλλο επενδυτικό fund, που δεν έχει την έδρα του στη χώρα αλλά παρόλα
αυτά έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σ’ αυτή είναι το Albania Reconstruction
Equity Fund που δραστηριοποιείται κυρίως στο Κόσοβο. Ο βασικός αντικειμενικός
στόχος του fund είναι να συμβάλλει δυναμικά στον εκμοντερνισμό, την επέκταση,
την αναμόρφωση και ανάπτυξη, μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, μέσω
επενδύσεων σε εμπορικά βιώσιμες επιχειρήσεις και σχέδια. Η έδρα του fund
βρίσκεται στην Ιταλία, στην Μπολόνια.

3.7.3

Γενικά συμπεράσματα

Ο τομέας του Venture Capital θεωρείται μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις
στην οικονομική ανάπτυξη. Από αυτή την άποψη, οι προσδοκίες στη Σερβία από το
συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να είναι υψηλές. Παρόλα αυτά για να επιτευχθούν τα
επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να αρθούν όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
οι επενδυτές είτε λόγω της νομοθεσίας, είτε λόγω της οικονομικής κατάστασης της
αγοράς, αλλά και της ανυπαρξίας ή δυσλειτουργίας των αγορών χρήματος και τίτλων
στη χώρα.
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3.8

3.8.1

Το Venture Capital στα Σκόπια, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Αλβανία

Γενικά

Τα Σκόπια, η Βοσνία και η Αλβανία είναι οι μικρότερες πλυθησμιακά χώρες
της Βαλκανικής, με τις ασθενέστερες οικονομίες και τη μικρότερη διαθεσιμότητα
οικονομικών στοιχείων. Γι’ αυτό σε αντίθεση με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, θα
εξεταστούν μαζί, σε μια ενότητα αυτού του κεφαλαίου.

3.8.2 Το Venture Capital στα Σκόπια (FYROM)

Το Venture Capital ως πηγή χρηματοδότησης αναπτύσσεται με πολύ αργό
ρυθμό στην FYROM. Τα venture capital funds μόλις έχουν αρχίσει τις
δραστηριότητές τους στη FYROM, αλλά πρέπει να διανυθεί ακόμη πολύς δρόμος
προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Η γενικότερη τοπική
αστάθεια που επηρεάζει και τη χώρα, η απροθυμία για την εύρεση συνεργατών και
χρηματοδοτών σε θέματα private equity, αλλά και η περιορισμένη παροχή καλής
ποιότητας επιχειρηματικών ιδεών παραμένουν τα βασικά εμπόδια για την παροχή
venture capital. Αυτά τα εμπόδια δεν αναμένεται να αλλάξουν, έως ότου συμβούν
αλλαγές στο νομικό, ρυθμιστικό, φορολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο της χώρας.
Μέσα σε δύο χρόνια λειτουργίας η SEAF, που είναι μέχρι τώρα στην ουσία ο
μόνος παίκτης στην αγορά, έχει πραγματοποιήσει μόνο πέντε συμφωνίες συνολικής
αξίας 1,5 εκ $ έχοντας συνολική χρηματοδοτική δύναμη 13 εκ. $. Το SEAF δηλώνει
ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με όλες σχεδόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα,
αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν επιβεβαιώνεται από τη μελέτη συμβούλων που
επισκέφτηκαν τις μεγαλύτερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Με έρευνα που
έγινε μέσω ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ή δε
βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις και συζητήσεις, ή ακόμη χειρότερα δεν γνώριζαν
καν την ύπαρξη του SEAF. Καθώς το κατώτατο όριο για τη διεξαγωγή μιας
επένδυσης – χρηματοδότησης είναι 400.000 $ και το ανώτατο 800.000$, γίνεται
σαφές ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια αγορά venture capital εντός μόνο αυτών των
ορίων.
Εκτός από την παροχή σημαντικής οικονομικής βοήθειας μέσω της
χρηματοδότησης, το venture capital συνεισφέρει και σε άλλους τομείς της
οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις διοικήσεις των επιχειρήσεων που
ερωτήθηκαν, αναφέρθηκε ότι οι διοικητικές ικανότητες βελτιώθηκαν μέσω της
συνιδιοκτησίας λόγω του venture capital, και το γεγονός αυτό οδήγησε καλύτερη
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πληροφόρηση της διοίκησης και ορθότερες διοικητικές αποφάσεις. Ένας τρόπος για
να αυξηθούν οι συμφωνίες venture capital είναι να παρατηρηθούν νέες
δραστηριότητες venture capital να μπαίνουν στην αγορά. Η δημιουργία για
παράδειγμα ενός υποστηριζόμενου από το IFC εργαλείου venture capital, που θα
εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύσουν με ποσά μικρότερα ή
μεγαλύτερα από τα όρια που έχει θέσει το SEAF, στα οποία ήδη επενδύει το IFC,
φαίνεται ελκυστικό και πρέπει να συμβεί.
Από πλευράς πολιτείας έγιναν τα ακόλουθα μικρα, αλλά σημαντικά βήματα:
• Το 1995 ενεργοποιήθηκε ο νόμος Law on investment funds για την
προετοιμασία τη ιδιωτικοποίησης. Τα funds θα μπορούσαν να είναι joint stock
companies που εμπλέκονται σε επένδυση ή επανεπένδυση, ή θα μπορούν να
διατηρούν ή να ανταλλάσουν τίτλους ιδιωτικοποιήσεων. Παρόλο που ο νόμος
υπάρχει, δεν έχει γίνει ακόμη εφαρμογή του στην πράξη, και στην ουσία private
equity δεν υπάρχει.
• Το 1995 επίσης ιδρύθηκε η Macedonian Stock Exchange ως βασικός χώρος για
τη διαπραγμάτευση χρεογράφων και επίσης ιδρύθηκε και η πρώτη οργανωμένη
κεφαλαιαγορά στην ιστορία της χώρας. Από το 1999, μέλη του Macedonian
Stock Exchange (MSE) μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες (μεσητικά
γραφεία) που η μόνη τους δραστηριότητα είναι να διαπραγματεύονται
χρεόγραφα με οίκους στη FYROM. Όλα τα μέλη του MSE πρέπει να είναι
αδειοδοτημένα για τη διαπραγμάτευση χρεογράφων από την Macedonian
Security ann Exchange Commission. Το MSE έχει επί του παρόντος δέκα μέλη.
Το ιδρυτικό κεφάλαιο ήταν 500.000€. Μέτοχοι στην Macedonian Stock
Exchange μπορούν να γίνουν, οποιεσδήποτε νομικές και ιδιωτικές τοπικές και
ξένες οντότητες. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανά οντότητα
περιορίζεται το πολύ στο 10% του κεφαλαίου της MSE. Τα εργαλεία που
διαπραγματεύονται από την MSE είναι μετοχές και ομολογίες.

3.8.2

To Venture Capital στη Βοσνία

Ο μόνος οργανισμός venture capital που δραστηριοποιείται στη Βοσνία
ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 1998. Από τότε έχει πραγματοποιήσει πέντε
συμφωνίες, ενώ άλλες τρείς βρίσκονται στο τελικό στάδιο της έγκρισης. Επί του
παρόντος, το χαρτοφυλάκιο απποτελείται από πέντε συμφωνίες, με επιχειρήσεις που
ασχολούνται με (1) παρασκευή και διανομή φυσικού μεταλλικού νερού, (2)
παραγωγή οικοδομικών υλικών, (3) μονωτικά υλικά, (4) είδη ξυλείας, (5) real estate
(πολυτελή διαμερίσματα για ξένους). Η εταιρία δομικών υλικών παλαιότερα ήταν
κρατική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ιδιωτικοποίησης μια
αυστριακή επιχείρηση απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Αργότερα, η
Horizonte απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο, με έναν τοπικό επενδυτή να κρατάει
62

μειοψηφικό πακέτο μετοχών. Στην επιχείρηση ξυλείας, ένας κροάτης επιχειρηματίας
διατηρεί το πλεοψηφικό πακέτο. Η επένδυση στο real estate είναι ένα joint venture με
αμερικανό πολίτη, που συστήθηκε στην Horizonte από την IFC.

3.8.3

To Venture Capital στην Αλβανία.

Στην Αλβανία το Venture Capital είναι διαθέσιμο μέσω του Albanian
Reconstruction Equity Fund (AREF). Το AREF διαχειρίζεται 14 εκ. $ και έχει κάνει
μια επένδυση (αλυσίδα κινηματογράφων) 175.000 $ από το 1998 που ιδρύθηκε. Το
2002 διέθεσε 2,1 εκ. € σε επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικά μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Επίσης τμήμα των 30 εκ $ του Albanian American Enterprise Fund
χρησιμοποιείται για venture capital. Μέχρι σήμερα, 6 εκ. $ έχουν διατεθεί για την
αγορά μετοχών κεφαλαίου στην Αμερικανική Τράπεζα της Αλβανίας. Και τα δύο
funds επιδιώκουν για μεγάλου όγκου επενδύσεις τουλάχιστον 175.000 $. Κάτω από
αυτό το όριο επομένως χρειάζεται μια μικρότερη αγορά χρηματοδότησης που θα
απευθύνεται σε μικρότερες επιχειρήσεις. Οι πολιτικές και τα μέτρα που θα ληφθούν
θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στο τραπεζικό
σύστημα και στις επιχειρήσεις με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών σε
χρηματοοικονμική πίστωση και venture capital.
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3.9 Συγκριτική μελέτη μεταξύ των Βαλκανικών χωρών

Στη συνέχεια αυτής της εργασίας ακολουθεί ένας πίνακας
παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια συγκριτικά σχόλια για τα Βαλκάνια:

όπου

Χώρα
Ελλάδα

Σχόλια
Η Ελλάδα είναι η χώρα που βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με
τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες όσον αφορά το venture capital. Είναι
μια από τις χώρες εξαιρέσεις που έχουν ιδρύσει αυτοτελή οργανισμό
που να ασχολείται με το θεσμό του venture capital (Hellenic Venture
Capital Association). Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πολλές από τις
εταιρίες venture capital είναι θυγατρικές τραπεζών 33 . Γενικότερα η
ελληνική οικονομία έχει ναπτυσσόμενους και κερδοφόρους τομείς όπως
ο τουρισμός, οπότε υπάρχει πόσφορο έδαφος για επενδύσεις από
εταιρίες venture capital. Αλλά και η ίδρυση του ΤΑΝΕΟ και η
αναγνώρισή του από την ευρωπαϊκή ένωση ήταν ένα πολύ σημαντικό
βήμα, καθώς ευνοεί σημαντικά τη συγχρηματοδότηση νέων επενδυτικών
σχεδίων. Το βασικότερο σημείο στο οποίο υστερεί η ελληνική αγορά
του venture capital (σε σχέση με την Ε.Ε και όχι με τα Βαλκάνια) είναι
ίσως κάποιες φοροαπαλλαγές που θα μπορούσαν να δοθούν στη
φορολογία του κεφαλαίου). Πάντως, το γεγονός ότι η ελληνική
κεφαλαιαγορά αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δίνει τη
δυνατότητα εξόδου από τις επενδύσεις.
Κροατία
Στην Κροατία αρκετά ενθαρρυντική θεωρείται η καλή εικόνα που
παρουσιάζει ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος παρουσιάζει έναν από τους
μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Πάντως, ανασταλτικός παράγοντας για γενικότερη οικονομική
ανάπτυξη, και κατ’ επέκταση καινοτομία που είναι το βασικό στοιχείο
του venture capital, είναι η περιορισμένη πρόσβαση σε τεχνολογία και
τεχνογνωσία. Επίσης, η Κροατία είναι μια χώρα μικρή πληθυσμιακά και
με όχι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη κεφαλαιαγορά σε σχέση τόσο με την
Ελλάδα, όσο και με τη δυτική Ευρώπη (οπότε υπάρχουν περιορισμένες
δυνατότητες εξόδου). Τέλος, υπάρχει αδράνεια από την κυβέρνηση και
απουσία σχετικής νομοθεσίας, καθώς και ύπαρξη φορέα που να
ασχολείται με το venture capital (όπως υπάρχουν στην Ελλάδα και τη
Σλοβενία).
Βουλγαρία Η Βουλγαρία δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αγορά κεφαλαίου, οπότε
χειροτερεύουν οι προοπτικές για το venture capital. Αλλά και
γενικότερα υπάρχει σχεδόν πλήρης απουσία δανεισμού που να μην είναι
33

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξανόμενη κερδοφορία από έτος σε έτος
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Σλοβενία

Ρουμανία

Τουρκία

Σερβία

FYROM
Βοσνία
Αλβανία

τραπεζικής μορφής. Επίσης στα αρνητικά μπορεί να θεωρηθούν και η
απουσία νομοθεσίας καθώς και η ανυπαρξία σχετικού φορέα όπως στην
Ελλάδα και τη Σλοβενία.
Η Σλοβενία είναι ίσως η δεύτερη καλύτερη χώρα από άποψη οργάνωσης
του venture capital. Διαθέτει ανεξάρτητο οργανισμό, τον SLEVCA, ο
οποίος μάλιστα είναι και μέλος του EVCA. Γενικά στη χώρα
παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα τόσο από ξένες τράπεζες όσο και
αφαλιστικές εταιρίες. Και η κεφαλαιαγορά της χώρας σε σχέση με τις
υπόλοιπες βαλκανικές χώρες βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο,
γεγονός που διευκολύνει την ΙΡΟ
Η αγορά του venture capital στη Ρουμανία παραμένει αρκετά νέα και όχι
ιδαίτερα ανεπτυγμένη. Ο κύριος όγκος προέρχεται από ξένες
επενδυτικές εταιρίες. Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο
από το ασταθές οικονομικό κλίμα και την απουσία καλά οργανωμένης
κεφαλαιαγοράς. Επίσης δεν υπάρχει κρατική ενίσχυση μέσω
νομοθεσίας, αλλά επίσης δεν έχει ακόμη συσταθεί αυτοτελής φορέας για
το venture capital.
Στην Τουρκία υπάρχει γενικότερα ασταθές πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον. Η κατάσταση δυσχεραίνεται από τις γραφειοκρατικές
διαδικασίες. Επίσης η κείμενη νομοθεσία και ο τρόπος οργάνωσης της
κεφαλαιαγοράς λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη του θεσμού
του venture capital.
Η Σερβία βρίσκεται σε μια από τις χειρότερες θέσεις όσον αφορά την
οργάνωση του venture capital. Ανοργάνωτη είναι επίσης και η
κεφαλαιαγορά της χώρας
Ουσιαστικά υπάρχει μόνο ένας παίκτης στην αγορά. Το νομικό πλαίσιο
δεν ευνοεί την καλύτερη λειτουργία του θεσμού.
Ύπαρξη ενός μόνο venture capital fund και πολύ μικρή κίνηση σε
αντίστοιχες επενδύσεις. Μηδενική κινητικότητα του θεσμού.
Σχεδόν πλήρης ανυπαρξία του θεσμού. Ύπαρξη μόνο ενός ξένου
επενδυτικού fund.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας με κωδικοποιημένες τις παρατηρήσεις που
έγιναν παραπάνω:
Χώρα
Ελλάδα

Οικ. και νομ.
περιβάλλον
Σταθερό, καλό

Ύπαρξη
φορέα
Ναι

Κεφαλαιαγορά Θέση 34
Αρκετά Καλή

1

34

Η αξιολόγηση βασίζεται στις προηγούμενες στήλες, αλλά και σε όσα ανφέρθηκαν προηγουμένως
στην παρούσα εργασία
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Κροατία
Βουλγαρία
Σλοβενία
Ρουμανία
Τουρκία
Σερβία
FYROM
Βοσνία
Ερζ.
Αλβανία

Σταθερό, μέτριο
Σταθερό, μέτριο
Σταθερό, μέτριο
Σταθερό, μέτριο
Ασταθές, μέτριο
Σταθερό, μέτριο
Ασταθές, μέτριο
Σταθερό, μέτριο

Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

Μέτρια
Μέτρια
Μέτρια
Μέτρια
Μέτρια
Μέτρια
Μέτρια
Ανεπαρκής

3
6
2
4
5
7
8
9

Ασταθές, μέτριο

Όχι

Ανεπαρκής

10
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3.10 Γενικά συμπεράσματα για τα Βαλκάνια

Για να βελτιωθεί η κατάσταση συνολικά στα Βαλκάνια θα πρέπει να γίνουν
αλλαγές οι οποίες θα κινηθούν στους εξής άξονες:
Βελτιώσεις σε θέματα που αφορούν τη γραφειοκρατία και τις διαδικασίες
δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης ή μιας επένδυσης. Επίσης καινοτομίες θα πρέπει
να γίνουν σε πολλές χώρες όσον αφορά το φορολογικό σύστημα νέων εταιριών που
δημιουργούνται, αλλά και τη φορολογία από κέρδη σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου
όπως είναι το Venture Capital. Αλλά και οι χρηματαγορές σε πολλές οικονομίες θα
πρέπει να εξυγιανθούν και να βελτιωθούν. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση με τη
μορφή Venture Capital προϋποθέτει τη λειτουργία ώριμης κεφαλαιαγοράς (μιας και
μια από τις βασικές στρατηγικές εξόδου είναι η IPO), θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση σ’ αυτό τον τομέα. Τέλος, θα πρέπει να αρθούν διάφοροι περιορισμοί και
εμπόδια που εμποδίζουν την παραγωγικότητα και την καινοτομία, και κάθε οικονομία
– χώρα των Βαλκανίων να αντιληφθεί η ίδια ποιοι είναι εκείνοι οι τομείς της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη
αξία, νέες θέσεις εργασίας και καινοτομία και με την κατάλληλη νομοθεσία να
στρέψει σ’ αυτή την κατεύθυνση τις επενδύσεις.
Αλλά και το φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να
προσαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, τη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα αναζητήσουν χρηματοδότηση venture capital,
να ωθεί τις επιχειρήσεις προς επέκταση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και
κατά συνέπεια στην αναζήτηση χρηματοδότησης). Και γενικά θα πρέπει να
διευκολυνθούν οι σχέσεις μεταξύ του τομέα χρηματοδότησης και των επιχειρήσεων
με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πρόσβαση σε τραπεζική πίστωση,
leasing και venture capital (που μας απασχολεί στην παρούσα εργασία).
Οι γενικότερες τάσεις και προοπτικές του θεσμού δεν είναι αρκετά ευνοϊκές.
Οι περισσότερες χώρες της Βαλκανικής είναι χώρες του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ.
Αυτό σημαίνει ότι σ’ αυτές τις χώρες θεσμοί που αναπτύχθηκαν στις δυτικές
οικονομίες δεν είναι αρκετά εύκολο να βρουν πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθούν.
Στις περισσότερες χώρες υπάρχει γενική ανυπαρξία ιδιωτικών επενδυτικών funds και
ο κύριος όγκος της δραστηριότητας βασίζεται σε ξένους επενδυτικούς οίκους και
διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα σταθερότητας. Οι μόνες χώρες,
συγκριτικά με τις υπόλοιπες που έχουν αντιληφθεί τη σημασία του θεσμού του
venture capital στην ανάπτυξη και την καινοτομία, είναι ίσως η Σλοβενία και η
Ελλάδα.
Πάντως οι περισσότερες βαλκανικές χώρες προετοιμάζονται για ένταξή τους
στην ευρωπαϊκή ένωση. Αυτή η τάση δίνει την προοπτική για εναρμόνιση του
νομικού, οικονομικού και θεσμικού πλαισίου όλων των βαλκανικών χωρών με αυτό
της δυτικής ευρώπης, και κατά συνέπεια με καλυτέρευση των συνθηκών για
επενδύσεις και επόμένως και για το θεσμό του venture capital.
67

Γενικότερα η ανατολική Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει αρκετές
ευκαιρίες σε διεθνείς επενδυτές. Υπάρχουν προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη τις
επόμενες δεκαετίες. Μια μελέτη που αφορούσε γενικότερα την κεντρική και
ανατολική Ευρώπη 35 , έδειξε ότι οι θεσμικοί επενδυτές θεωρούν την περιοχή αρκετά
ελπιδοφόρα. Αλλά εντοπίζουν διάφορα εμπόδια στην είσοδό τους στις αγορές όπως η
κεφαλαιαγορά, η φορολογία, προστασιά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, κοινωνικό
περιβάλλον κλπ. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους θεσμικούς επενδυτές, και στο οποίο
υστερούν οι βαλκανικές χώρες είναι οι καλά οργανωμένες αγορές μετοχών και οι
δυνατότητες για ΙΡΟ.
Επομένως η γενικότερη πολιτική των βαλκανικών χωρών σε σχέση με το
venture capital θα πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης
απελευθέρωσης των αγορών, καλύτερης οργάνωσης των κεφαλαιαγορών, και της
παροχής κινήτρων (νομικών και φορολογικών).

35

University of Navarra
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www.hvca.com Hellenic Venture Capital Association
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