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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

To VENTURE CAPITAL αφορά' επενδύσεις συμμετοχής στο 

κεφάλαιο νέων, μικρών εταιριών για τις οποίες ο επενδυτής πιστεύει ότι 

έχουν προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης και δημιουργίας κερδών. Τα 

αναμενόμενα για τον επενδυτή κέρδη θα προέλθουν κυρίως από την 

πώληση των μετοχών σε τιμή πολύ μεγαλύτερη από την άξια αγοράς 

τους.

Η διαφοροποίηση από τις κλασσικές επενδύσεις σε συνηθισμένους 

χρηματιστηριακούς τίτλους, είναι ότι αυτές αφορούν μετοχές μεγάλων 

εδραιωμένων εταιριών εισηγμένες στο χρηματιστήριο ενώ το 

VENTURE CAPITALIST επενδύει σε άγνωστες αναπτυσσόμενες 

εταιρίες συνήθως μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο

To VENTURE CAPITAL ή Επιχειρηματικά Κεφάλαια ή 

Καινοτομικά Κεφάλαια στα Ελληνικά, είναι ένας εναλλακτικός 

τρόπος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, με την ελπίδα οι 

VENTURE CAPITALISTS, δηλαδή οι επιχειρούντες ιδιώτες, να 

διαθέσουν τα κεφάλαια τους, αλλά, με τον κίνδυνο να έχουν τελικά στο 

ενεργητικό τους χαμηλή απόδοση των κεφαλαίων αυτών ή και να 

ζημιωθούν με το να τα χάσουν

To VENTURE CAPITAL ως εργαλείο χρηματοδότησης είναι 

ποιοτικό και όχι ποσοτικό και κάθε συμφωνία χρηματοδότησης είναι 

ανεξάρτητη από την άλλη. Από την κάθε χρηματοδοτούμενη εταιρία, 

αναμένεται να αναπτυχθεί με εντυπωσιακό ρυθμό, ακόμη και να 

καταστεί ηγέτιδα στον κλάδο της. Ο χαραχτήρας λοιπόν των 

χρηματοδοτήσεων είναι επιλεκτικός και σκοπός του VENTURE
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CAPITAL είναι η χρηματοδότηση των μελλοντικών «αστέρων» του 

κλάδου.

Ο VENTURE CAPITALIST χρηματοδοτεί, όχι απλά μια 

επιχείρηση, αλλά φυσικά πρόσωπα, στην ουσία μια ομάδα προσώπων 

που διοικούν την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση, τα πρόσωπα με τα 

οποία θα συνεργασθεί για την επιτυχία των κοινών τους σκοπών και 

πρόσωπα στα οποία πιστεύει. Τα πρόσωπα αυτά θεωρεί, ότι πέρα από 

την σύλληψη του εγχειρήματος, θα καταφέρουν με διάφορους τρόπους 

να ξεπεράσουν τα διάφορα εμπόδια που θα τους παρουσιασθούν με τον 

πιο καλό τρόπο, την βοήθεια που θα τους παρασχεθεί, τόσο σε 

χρηματικό επίπεδο όσο και σε οργανωτικό, με απώτερο στόχο να 

οδηγηθεί η εταιρία στην κορυφή

Η χρηματοδότηση του VENTURE CAPITAL είναι ενεργή και 

συμμετοχική, υπάρχει δηλαδή πάντα ένα χέρι βοήθειας από τον 

χρηματοδότη, σε όλα τα θέματα όπως οργάνωσης, διοίκησης, 

λειτουργίας, παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών, πρόσληψης 

προσωπικού, marketing, προώθησης των προϊόντων, επέκτασης σε 

ξένες αγορές, εσωτερικής οργάνωσης κ.λ.π., ώστε να καλυφθεί η 

έλλειψη επιχειρηματικής εμπειρίας του χρηματοδοτούμενου.

Από όλα τα προαναφερθέντα, εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα, ότι 

το VENTURE CAPITAL, δεν είναι μια καθαρή τραπεζική εργασία, με 

την στενή έννοια του όρου, αλλά μια σύνθετη επενδυτική και 

χρηματοδοτική εργασία, προσφερόμενη στην αγορά και από άλλες 

εταιρίες εκτός των τραπεζών, στις οποίες όμως μπορούν να 

συμμετάσχουν έως ένα ποσοστό και οι τράπεζες.
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ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ TO VENTURE CAPITAL

Η λέξη VENTURE προέρχεται από την γαλλική λέξη aventure 

που σημαίνει απρόβλεπτες δραστηριότητες που κρύβουν κινδύνους. 

Άρα VENTURE σημαίνει ανάληψη κινδύνου και συνεπώς το 

επιχειρηματικό κεφάλαιο (VENTURE CAPITAL) ταυτίζεται 

εννοιολογικά με το κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (risk capital).

Η πιο παλιά ίσως αναφορά στον θεσμό του Κεφαλαίου 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Κ.Ε.Σ.) γίνεται στο έργο του 

Αριστοτέλη, « Πολιτικά». Ο Θαλής, ο Μιλήσιος έχοντας ιδιαίτερες 

γνώσεις και επιχειρηματική οξυδέρκεια, πρόβλεψε πλούσια σοδειά 

ελιών για μια συγκεκριμένη χρονιά. Αναζήτησε χρηματοδότες και 

μίσθωσε τα ελαιοτριβεία της Μιλήτου και της Χίου.

Εκμεταλλευόμενος την μονοπωλιακή δύναμη του και τις σωστές του 

προβλέψεις πέτυχε μεγάλες αποδόσεις

Ο ρόλος λοιπόν των Venture Capitalists είναι πολύ παλιός. Οι 

επιχειρηματίες είχαν ιδέες, που για να τις πραγματοποιήσουν ήταν 

αναγκαία η βοήθεια των κεφαλαίων, αλλά υπήρχε έλλειψη των 

κεφαλαίων αυτών, για την χρηματοδότηση των σχεδίων τους και οι 

εταιρίες που πρώτο- έμπαιναν στην αγορά του προϊόντος, μη έχοντας 

αρκετά κεφάλαια, είχαν ζημιές, αβέβαιο μέλλον και άγχος για την 

εξεύρεση κεφαλαίων από άλλες πηγές. Λύσεις λοιπόν, στο ζήτημα αυτό 

αναφέρονται χρονολογικά στις Βαβυλωνιακές Συμπράξεις την εποχή 

του βασιλιά Hammurabi. Οι Venture Capitalists αντιπροσωπεύουν, 

λοιπόν μια λύση για την κάλυψη της χρηματοδότησης των επενδυτικών 

σχεδίων που έχουν υψηλό κίνδυνο, αλλά έχουν την πιθανότητα αφού 

πετύχουν, να ανταμειφθούν με πολύ υψηλές αποδόσεις

Στην πιο πρόσφατη ιστορία του VENTURE CAPITAL, μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ορισμένες πλούσιες οικογένειες, κυρίως στις
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Η.Π.Α. ανέλαβαν τις πρώτες πετυχημένες δραστηριότητες στον τομέα 

αυτό και οι επενδύσεις τους στράφηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις νέων 

τεχνολογιών με υψηλό κίνδυνο, αλλά και υψηλές αποδόσεις. Ο θεσμός 

γνώρισε μεγάλη άνθιση την δεκαετία του 1960. Οι επιχειρήσεις 

VENTURE CAPITAL των οικογενειών αυτών, θεωρούνται σήμερα ως 

οι πρόγονοι των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι Rockefellers, 

οι Phipps και οι Whitney’s, υπήρξαν από τις πρώτες οικογένειες που 

δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο αυτό. Οι επενδύσεις στράφηκαν 

κυρίως σε επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών που συνεπάγονταν υψηλό 

ρίσκο. Η επιτυχία του θεσμού και η μεγάλη του άνθιση ήρθε την 

δεκαετία του 1960 στη Silicon Valley, γενέτειρα της υψηλής 

τεχνολογίας . Η οικονομική ύφεση των Η.Π.Α. στη δεκαετία του 1970, 

σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα δυσμενή φορολογική μεταχείριση, 

προξένησαν στις Ε.Κ.Ε.Σ τα πρώτα συμπτώματα μιας ώριμης αγοράς. 

Με την δύση του 1970 μια ανάκαμψη παρατηρείται στις Η.Π.Α, ενώ 

μια πραγματική επανάσταση συντελείται στην Αγγλία. Η ορθολογική 

ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα σε συνδυασμό με την ευνοϊκή 

αντιμετώπιση του Κ.Ε.Σ, ως μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας από την 

πολιτεία βοήθησαν την Αγγλία να γίνει και να παραμείνει πρωτοπόρος 

του θεσμού στην Ευρώπη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι Η.Π.Α 

και η Αγγλία συγκέντρωναν τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων 

αποθεμάτων Κ.Ε.Σ. Στις Η.Π.Α τα Κ.Ε.Σ αναπτύχθηκαν από 3δις 

δολάρια το 1977 σε 36 δις δολάρια το 1990.Την ανάκαμψη της 

δεκαετίας του 1980 ακολούθησε πρόσκαιρη κρίση και έλλειψη 

εμπιστοσύνης, κυρίως από μεγάλες εταιρίες και θεσμικούς επενδύτες, 

με συνέπεια τα κεφάλαια να πέσουν στα 31 δις δολάρια το 1991. Από 

τότε παρατηρείται μια νέα δυναμική . Η μέση ετήσια απόδοση των 

κεφαλαίων στις Η.Π.Α κατά την διάρκεια 1970-1990 κυμάνθηκε στο 

25%. Η εξέλιξη του θεσμού στις Η.Π.Α διαφαίνεται επίσης και από τον
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αριθμό των Ε.Κ.Ε.Σ καθώς και από τον αριθμό των επαγγελματιών του 

χώρου. Οι Ε.Κ.Ε.Σ γενικά έχουν γίνει πολύ πιο έμπειρες, υπάρχουν 

αρκετά κεφάλαια διαθέσιμα και οι προοπτικές για το μέλλον 

θεωρούνται ευοίωνες. Η γρήγορη ανάπτυξη των Ε.Κ.Ε.Σ στην Ευρώπη, 

η σχετική καθυστέρηση τους στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η 

ανάπτυξη του θεσμού στις διάφορες χώρες, οφείλεται κυρίως στους 

θεσμικούς επενδυτές.

Η επιτυχία των Ε.Κ.Ε.Σ ενέπνευσε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της 

E.B.R.D. (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) και 

την I.F.C. (Διεθνής Εταιρία Χρηματοδοτήσεων) να συμμετέχουν 

ουσιαστικά σε εταιρίες VENTURE CAPITAL με στόχο την 

ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Ανατολικής Ε Ευρώπης.

ΤΙ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ TO VENTURE CAPITAL

Οι εταιρίες VENTURE CAPITAL συνίστανται με σκοπό, να 

επενδύσουν σε άλλες επιχειρήσεις, καινοτομικό η επενδυτικό κεφαλαίο 

και συνεπώς ως εταιρία καινοτομικού κεφαλαίου να υποστηρίζει και να 

συμμετέχει στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων, που δεν 

έχουν πρόσβαση στο χρηματιστήριο και να αναλάβει μεγαλύτερο 

επενδυτικό κίνδυνο, συμβάλλοντας έτσι στην εξυγίανση και 

αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών, παρέχοντας οργανωτική και 

διοικητική υποστήριξη.

Οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι ανώνυμες εταιρίες και 

έχουν σκοπό την προώθηση και την υλοποίηση επενδύσεων υψηλής 

τεχνολογίας και καινοτομίας. Οι εταιρίες παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου μπορούν:
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■ Να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

■ Να συμμετέχουν στο κεφάλαιο υφιστάμενων επιχειρήσεων σε 

περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και 

καινοτομίας.

■ Να παρέχουν εγγυήσεις για την χορήγηση δανείων στις 

προαναφερθείσες εταιρίες.

■ Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις άνω αναφερόμενες 

επιχειρήσεις για τη έρευνα της αγοράς. Ακόμη στην ανάλυση 

επενδυτικών προγραμμάτων την οργάνωση τους και γενικά 

κάθε άλλου είδους υπηρεσίες αναγκαίες για την επίτευξη του 

σκοπού τους.

Ο Νόμος 2166/93, τροποποίησε τον Ν. 1775/88, με το άρθρο 8 

παράγραφος 12 όπου τροποποιεί το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 

Ν. 1775/88. Οι εταιρίες VENTURE CAPITAL προωθούν και υλοποιούν 

επενδύσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 51% του χαρτοφυλακίου τους, σε 

διάφορες χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις. Για τον υπολογισμό του 

ύψους της επένδυσης υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας λαμβάνονται 

υπόψη και οι προλειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης για εκπαίδευση 

προσωπικού, απόκτησης τεχνογνωσίας και εξόδων ίδρυσης και 

οργάνωσης.
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ΜΕΡΟΣ I

Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ TOY VENTURE CAPITAL

1) Ο Νόμος 1775 της 19/24-5-1998, Τεύχος Α (Φ.Ε.Κ.101), 

«Εταιρίες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και Άλλες Διατάξεις».

Ο Νόμος 1775/88 τροποποιήθηκε από τον Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137 Α) 

και από αυτόν που ισχύει τώρα Ν.2367/1995. Όταν ίσχυε ο Ν. 1775/88, οι 

Εταιρίες Παροχής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Ε.Π.Ε.Κ), είχαν την 

νομική μορφή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. (όπως αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα 

με τον Ν.2367/95) και ελάχιστο Μετοχικό Κεφαλαίο 500 εκατομμύρια 

δραχμές καταβεβλημένο μόνο σε μετρητά. Οι τόκοι των δανείων που 

αντλούσαν οι εταιρίες αυτές ήσαν αφορολόγητοι.

Αντικείμενο της δραστηριότητας των Ε.Π.Ε.Κ ορίζετο η συμμετοχή 

στο Μετοχικό Κεφάλαιο επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκείνων που 

ανελάμβαναν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς 

και η προσφορά σε αυτές υπηρεσιών διαχείρισης (όπως, λ.χ έρευνα 

αγοράς του προϊόντος τους, αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων, 

οργάνωση της επιχείρησης, κλπ).

Για τη συμμετοχή τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούσαν υψηλή τεχνολογία, οι Venture Capitalists 

επιχορηγούντο από τον Δημόσιο Προϋπολογισμό σε ποσοστό 30% επί 

των αντιστοίχων Μετοχικών Κεφαλαίων, ενώ παράλληλα είχαν το 

δικαίωμα της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα τους, ποσοστό 

3% επί του υπολοίπου των παραπάνω συμμετοχών, και τα κέρδη από την 

υπεραξία, από την ρευστοποίηση του σχετικού χαρτοφυλακίου τους, 

απαλλάσοντο από τον φόρο εισοδήματος.
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Ο παραπάνω νόμος, απετέλεσε ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης της επενδυτικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα και εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών για τον 

εκσυγχρονισμό του πιστωτικού συστήματος της χώρας με την εισαγωγή 

του νέου αυτού χρηματοδοτικού θεσμού, ανάλογων με αυτούς που 

ισχύουν στις άλλες χώρες της Ε.Ε. Επί πλέον δε έδωσε την δυνατότητα 

στις VENTURE CAPITAL εταιρίες να ιδρύουν νέες επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούσαν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, ή 

να συμμετάσχουν στην αύξηση του Μετοχικού τους Κεφαλαίου.

Επίσης ο νομοθέτης ανεγνώρισε στις εταιρίες VENTURE CAPITAL 

την δυνατότητα τόσο άμεσης όσο και έμμεσης παρέμβασης στις 

χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, μέσω δανεισμού στη χρηματοδότηση 

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, με την παροχή 

εγγυήσεων σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου οι 

οργανισμοί αυτοί να χορηγήσουν δάνεια για την υλοποίηση τέτοιων 

επενδύσεων από επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή.

Θεωρείται δε από το Ν. 1775/88, εντός των σκοπών της εταιρίας 

VENTURE CAPITAL η απλή παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις που 

προβαίνουν σε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, και οι 

οποίες επενδύσεις είναι σχετικές με την έρευνα της αγοράς, την ανάληψη 

επενδυτικών προγραμμάτων, κ.λ.π. για την πραγματοποίηση των 

σκοπών της επιχείρησης ( οι VENTURE CAPITAL επιχειρήσεις δεν 

επιδοτούνται ούτε τυγχάνουν φορολογικής ή άλλης ευνοϊκής ρύθμισης 

για τα εισοδήματα τους που προέρχονται από την εν λόγω παροχή 

υπηρεσιών).

Σχετικά με τα όρια που επιβάλλονται ως προς την διακινδύνευση του 

κεφαλαίου τους, τόσο ως προς την δέσμευση του κεφαλαίου τους σε μια 

συγκεκριμένη επένδυση όσο και ως προς την συνολική δέσμευση, δεν 

επιτρεπόταν οι εταιρίες αυτές να συμμετέχουν σε μια επιχείρηση, με
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κεφάλαια που υπερέβαιναν το 20% των Ίδιων Κεφαλαίων τους και να 

αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν τα Ίδια Κεφάλαια τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ασκούσε την εποπτεία και έλεγχο στις 

εταιρίες VENTURE CAPITAL και μπορούσε, να ζητεί από αυτές 

οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά ή και να επιβάλλει τα αναγκαία μέτρα 

Στις τράπεζες επιτρεπόταν να ιδρύουν ή να συμμετάσχουν σε εταιρίες 

παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της 

Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά μέχρι ποσοστό 20% του Ίδιου Μετοχικού 

Κεφαλαίου των.

2) Ο Νόμος 2166/24.8.1993 (Φ.Ε.Κ.137 Α), «Κίνητρα Ανάπτυξης 

Επιχειρήσεων, Ρυθμίσεις στην Έμμεση και Άμεση Φορολογία και Άλλες 

Διατάξεις».

Τα κέρδη που πραγματοποιούν οι εταιρίες VENTURE CAPITAL 

από την πώληση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων στις οποίες 

συμμετέχουν, απαλλάσσονται από τον σχετικό φόρο εισοδήματος και 

εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη 

μελλοντικών ζημιών ή προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων και με την 

προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού αυτού δεν υπερβαίνει το 15% του 

ύψους της συνολικής επένδυσης.

Επίσης, κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει από κοινού με την 

εταιρία VENTURE CAPITAL στην πραγματοποίηση επενδύσεων 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, έχει δικαίωμα να εκπέσει από τα 

εισοδήματα του το 50% της συμμετοχής. Βασικά, οι τροποποιήσεις του 

παραπάνω νόμου έχουν σχέση με φορολογική απαλλαγή στο γενικότερο 

πλαίσιο των ευεργετημάτων του να επιχειρεί κάποιος στο VENTURE 

CAPITAL.
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3) Ο Νόμος 2367/29.12.1995, (Φ.Ε.Κ. 261 Α) «Νέοι

Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί και Άλλες Διατάξεις».

Ο Ν.2367/1995 εισάγει το Κεφάλαιο Β’ και στο άρθρο 6 αυτού, 

ορίζεται το ελάχιστο κεφάλαιο των εταιριών VENTURE CAPITAL σε 

1000.000.000 δραχμές. Τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να κατέχουν 

κατ' ανώτατο όριο άμεσα ή έμμεσα το 65% του Μετοχικού Κεφαλαίου 

μιας εταιρίας VENTURE CAPITAL. Οι κανόνες αποτίμησης των 

επενδύσεων των Ε.Κ.Ε.Σ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εμπορίου, και οι εταιρίες αυτές έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν 

εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Σκοπός των διατάξεων του νόμου αυτού, είναι η εισαγωγή ενός 

σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την χρηματοδότηση του 

επιχειρηματικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Ο προηγούμενος νόμος 

1775/88 δεν λειτούργησε σύμφωνα με τις προσδοκίες του νομοθέτη, 

ένεκα δύο βασικών προβλημάτων :

■ Του περιορισμού του σε «υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας», 

και

■ Τη γραφειοκρατική διαδικασία, κατά την έγκριση των 

επιδοτήσεων των επενδύσεων που πραγματοποιούντο από τους 

VENTURE CAPITALISTS.

Πράγματι, στα πλαίσια του Ν. 1775/88 ιδρύθηκαν μόνο τρεις εταιρίες, 

και δεν υποβλήθηκαν πάνω από πέντε ή έξι αιτήσεις υπαγωγής στον 

νόμο, ενώ πραγματοποιήθηκε μόνο μία επένδυση (βλέπε Εισηγητική 

Έκθεση του Ν. 1775/88). Το νέο πλαίσιο του θεσμού επιτρέπει την 

ευρεία εφαρμογή του και πέραν της υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας, 

με την επένδυση των VENTURE CAPITAL εταιριών σε Μ.Μ.Ε. που
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δραστηριοποιούνται εκτός του Χρηματιστηρίου. Οι βασικές μορφές της 

επένδυσης αυτής είναι δύο:

■ Συμμετοχής του VENTURE CARITALIST στο μειοψηφικό 

κεφάλαιο επιχειρήσεων, ή

■ Απόκτηση από τον VENTURE CAPITALIST ομολογιών 

μετατρέψιμων σε μετοχές της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, 

μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Τα VENTURE CAPITALS πλέον, δύνανται να συμμετάσχουν σε 

οποιαδήποτε εταιρία (που ασκεί γεωργική, μεταλλευτική, βιοτεχνική η 

ξενοδοχειακή δραστηριότητα),εξαιρώντας σε κάθε περίπτωση τις 

κτηματικές ,οικοδομικές και κατασκευαστικές εταιρίες. Δίνεται η 

δυνατότητα με τις νέες ρυθμίσεις του νόμου 2367/95 για την 

αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, 

μέσω της μετοχικής δομής τους, διευκολύνοντας έτσι την εξαγορά και 

την ανάληψη έλεγχου των επιχειρήσεων από τους νέους δυναμικούς 

επιχειρηματίες (τους VENTURE CAPITALISTS) και να διασφαλίζεται 

η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών.

Στο άρθρο 5 του Ν.2367/95, εισάγεται μια σημαντική καινοτομία, με 

το να επιτρέπεται στην εταιρία VENTURE CAPITAL να αναθέτει με 

σύμβαση διαχείρισης, σε εξειδικευμένες εταιρίες την εκπλήρωση των 

σκοπών της και την διαχείρηση της περιούσιας της (δηλαδή, των 

επενδεδυμένων κεφαλαίων στις διάφορες επιχειρήσεις). Αυτές οι 

τελευταίες, έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας και διαθέτουν γι' 

αυτό την αναγκαία οργάνωση, στελέχωση και εμπειρία.

Επί πλέον, με τις νέες ρυθμίσεις, τη σύσταση της εταιρίας 

VENTURE CAPITAL την εγκρίνει ο Υπουργός Εμπορίου, ο οποίος 

στην συνέχεια ασκεί εποπτεία και έλεγχο. Σχετικά με τις επιχορηγήσεις, 

στις εταιρίες VENTURE CAPITAL που συμμετέχουν στην αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου σε υπό ίδρυση επιχειρήσεις αυτές παρέχονται με
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την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά την λήψη της 

γνώμης της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υ.Β.Ε.Τ.

Α) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1) Η ΕΝΝΟΙΑ TOY VENTURE CAPITAL

Ο σχετικά πρόσφατος Νόμος 1775/88, για τις εταιρίες παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου, προσφέρει έναν τύπο εταιρίας VENTURE 

CAPITAL, η οποία μπορεί να δραστηριοποιείται, με κίνητρα εκ πρώτης 

όψεως όχι ευκαταφρόνητα, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των 

επενδύσεων στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Σύμφωνα με την απόφαση 3923/1-3-1989 των υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας και Βιομηχανίας -Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδόθηκε 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 1775/88, ως επενδύσεις 

Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας λογίζονται εκείνες που 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή παραγωγή:

1) Νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

2) Νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής.

3) Νέων ή βελτιωμένων μεθόδων οργάνωσης και

4) Νέων χρήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι μετοχές των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι όλες 

ονομαστικές, επιτρέπεται δε στις εταιρίες αυτές η έκδοση ομολογιακών 

δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές ή όχι.

Υφίστανται όρια που επιβάλλονται στη διακινδύνευση των 

κεφαλαίων και μάλιστα όρια τόσο ως προς τη δέσμευση κεφαλαίων σε
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μια επένδυση όσο και ως προς τη συνολική δέσμευση των κεφαλαίων 

της εταιρίας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Έτσι, δεν επιτρέπεται στις εταιρίες παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου να συμμετέχουν σε μια επιχείρηση με κεφάλαια που 

υπερβαίνουν το 20% των ιδίων κεφαλαίων τους, συνυπολογιζομένων στο 

όριο αυτό και των εγγυήσεων που τυχόν έχουν δοθεί υπέρ επιχείρησης 

στην οποία συμμετέχει η εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου. Ακόμη δεν 

επιτρέπεται στις εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου να 

αναλάβουν υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα ίδια κεφάλαια τους. Για την 

έννοια των όρων «ίδια κεφάλαια», και «υποχρεώσεις» γίνεται από τον 

νόμο ρητή αναφορά στο Γ ενικό Λογιστικό Σχέδιο, που έχει θεσπιστεί με 

το Π.Δ 1123U980. Στις υποχρεώσεις συνυπολογίζεται ποσοστό 50% του 

συνόλου των εγγυήσεων που έχουν δοθεί από τις εταιρίες 

επιχειρηματικού κεφαλαίου υπέρ επιχειρήσεων συμμετοχής τους, για 

δάνεια που οι επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει από άλλους 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

2) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TOY VENTURE CAPITAL

Οι επιχειρήσεις, στις οποίες μπορεί να μετέχει η Ε.Κ.Ε.Σ, πρέπει να 

έχουν την μορφή της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. (άρθρο 5 παρ.5 N.2367U995).

Η Ε.Κ.Ε.Σ διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2367U995 και 

συμπληρωματικά από τις διατάξεις που ισχύουν για τις Α.Ε.(άρθρο 

5παρ.4 του N.2367U995).

Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα υγιούς χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια 

περιπτώσεων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων με αλλαγή της μετοχικής 

δομής τους, διευκολύνεται η εξαγορά και η ανάληψη έλεγχου
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επιχειρήσεων από νέους επιχειρηματίες και διασφαλίζεται η ανάπτυξη 

αυτών των επιχειρήσεων.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση, διευρύνονται οι δυνατότητες των Ε.Κ.Ε.Σ 

και επιδιώκεται ευρεία συμβολή στην αναδιάρθρωση και τον 

εκσυγχρονισμό πολλών ελληνικών επιχειρήσεων.

Μια ακόμη σημαντική καινοτομία εισάγεται με το N.2367U995 

(αρθρο5παρ.6 του N.2367U995).

Πιο συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται στην Ε.Κ.Ε.Σ να αναθέτει, με σύμβαση διαχείρισης, σε 

εξειδικευμένες εταιρίες, την εκπλήρωση των σκοπών της και τη 

διαχείρηση της περιούσιας της.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, η διαχείρηση των επενδύσεων των 

Ε.Κ.Ε.Σ ανατίθεται σε πολλές περιπτώσεις σε εταιρίες διαχείρισης, που 

έχουν τη μορφή Α.Ε. και διαθέτουν την προς τούτο αναγκαία εμπειρία.

“Ad hoc” Επιλεκτικές Χρηματοδοτήσεις.

Οι χρηματοδοτήσεις που γίνονται μέσω Ε..Κ.Υ.Κ είναι, περισσότερο 

από ότι σε κάθε άλλη χρηματοδοτική μορφή, «κατά περίπτωση», «ad 

hoc» χρηματοδοτήσεις. Το Ε.Κ.Υ.Κ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα 

του “business for (and) making business”. Η κάθε συμφωνία είναι 

ουσιαστικά ανεξάρτητη από την άλλη. Πέρα από το γεγονός ότι στο 

χώρο του Ε.Κ.Υ.Κ δεν μπαίνουν «όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι» 

(πρακτική, άλλωστε, αναμενόμενη για κάθε ορθολογικό οικονομικό 

υποκείμενο ), δεν υπάρχει η έννοια της στατιστικής αντιστάθμισης του 

κινδύνου όπως την γνωρίζουμε από τις πιο παραδοσιακές τραπεζικές 

εργασίες. Το Ε.Κ.Υ.Κ είναι εργαλείο ποιοτικό και όχι ποσοτικό. Από την 

κάθε χρηματοδοτούμενη εταιρία αναμένεται να μεγαλώσει με 

εντυπωσιακό ρυθμό, ακόμη και να γίνει ηγέτιδα στον κλάδο της. Ο
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χαρακτήρας του Ε.Κ.Υ.Κ είναι, λοιπόν, κατ’ εξοχήν επιλεκτικός. Σκοπός 

του η χρηματοδότηση των αυριανών «αστεριών».

Χρηματοδότηση «Προσώπων», Ομάδων Αιοικήσεως.

Το Ε.Κ.Υ.Κ είναι κυρίως μια «επιχείρηση Προσώπων» (people 

business). Ο χορηγός του Κεφαλαίου δεν χρηματοδοτεί απλώς μια 

επιχείρηση και ένα απρόσωπο επιχειρηματικό σχέδιο. Χρηματοδοτεί 

ανθρώπους, πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστεί για την ευόδωση των 

κοινών σκοπών, πρόσωπα στα οποία πιστεύει .Πρόσωπα που θεωρεί ότι 

πέρα από τη σύλληψη του εγχειρήματος θα καταφέρουν με κάθε τρόπο 

να υπερπηδήσουν τα ποικίλα εμπόδια που θα τους παρουσιαστούν, που 

θα χρησιμοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο την υποστήριξη που θα τους 

παρασχεθεί (στο χρηματικό όσο και στο οργανωτικό επίπεδο), που με 

σκληρή και κυρίως αποτελεσματική δουλειά θα καταφέρουν να 

οδηγήσουν την εταιρία τους στην κορυφή. Οι αναμενόμενες αποδόσεις 

από τα χρηματοδοτούμενα σχέδια είναι πάρα πολύ υψηλές και το 

περιβάλλον στο οποίο θα δράσουν οι επίδοξοι επιχειρηματίες 

χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Τίποτε δεν αφήνεται 

στην τύχη.

Η αγαστή συνεργασία χρηματοδοτών και επιχειρηματιών βέβαια, η 

ορθή επιλογή επιχειρηματιών με μεγάλο βαθμό προσωπικού 

ενδιαφέροντος, αφοσίωσης, αποφασιστικότητας για επικράτηση και 

εδραίωση στο χώρο τους, οι οποίοι να συνδυάζουν γνώσεις, ικανότητες, 

τεχνικές και προ πάντων προσαρμοστικότητα, είναι αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την επιτυχία. Η αξιολόγηση των ικανοτήτων και των 

μειονεκτημάτων των επιχειρηματιών και άρα ο καθορισμός του ορθού 

πλαισίου βοήθειας-υποστήριξης στη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση
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αποτελεί σημαντικότατο συστατικό μιας καλής επένδυσης, περισσότερο 

από ότι σε κάθε άλλης μορφής χρηματοδότηση.

Το Ε.Κ.Υ.Κ είναι, όπως αναφέρεται και στον ορισμό, κάτι 

περισσότερο από ένας απλός χρηματοδοτικός μηχανισμός. Είναι ένας 

συνδυασμός τεχνολογίας (και δη τεχνογνωσίας), επιχειρηματικού 

ταλέντου και αξιοποίησης χρηματοδοτικών πηγών. Η συνήθης τραπεζική 

αντιμετώπιση, που συνίσταται στον περιορισμό των των παρεμβάσεων 

του χρηματοδότη μόνο στο χρηματοοικονομικό επίπεδο, θα μπορούσε να 

αποβεί ολέθρια για αρκετά από τα εγχειρήματα που στηρίζονται στο 

Ε.Κ.Υ.Κ.

Η Χρηματοδότησιι Ενεργού Συμμετογιίς (Hands- on business).

Η χρηματοδότηση Ενεργού Συμμετοχής (hands-on), που αποτελεί 

ουσιώδες χαρακτηριστικό του Ε.Κ.Υ.Κ, σημαίνει ότι υπάρχει μόνιμη 

χείρα βοήθειας από την πλευρά του χρηματοδότη, όχι μόνο για 

χρηματοοικονομικά ζητήματα, αλλά κυρίως για ζητήματα οργάνωσης, 

διοίκησης και λειτουργίας. Η σχέση των συμβαλλόμενων μερών είναι 

συνεργατική και όχι ανταγωνιστική. Σκοπός είναι να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα που θα ανακύψουν, κυρίως λόγω της έλλειψης μεγάλης 

επιχειρηματικής εμπειρίας των χρηματοδοτούμενων, κατά την επίτευξη 

των φιλόδοξων στόχων τους.

Έχει μάλιστα διαπιστωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αποτυχημένων εγχειρημάτων οφείλεται στη λανθασμένη εκτίμηση των 

πρακτικών και των μεθόδων που απαιτούντο για την επικράτηση στην 

εκάστοτε αγορά ή σε κακούς υπολογισμούς και λανθασμένους 

χειρισμούς λόγω αγνοίας.

Αποστολή λοιπόν της διοίκησης των εταιριών Ε.Κ.Υ.Κ είναι η 

ενεργός υποστήριξη των επιχειρηματιών, είναι η μετάλλαξη μιας καλής
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και πολλά υποσχόμενης επιχειρηματικής πρότασης σε επιτυχία μέσα από 

την υποβοήθηση στην αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που 

ανακύπτουν και που συχνά, σε πρώτο χρόνο, δεν είναι προβλέψιμα. Η 

υποστήριξη βέβαια αυτή δεν νοείται σε καθημερινή βάση και δεν 

συνιστά επέμβαση στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της 

χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Αφορά στη βελτίωση των 

επιχειρηματικών στρατηγικών και κατευθύνσεων και κυρίως στην 

εξεύρεση των καλύτερων τρόπων εφαρμογής τους. Συνίσταται, λ.χ., στην 

παροχή συμβουλών σε ζητήματα χρηματοοικονομικά, προσλήψεων, 

μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντος, επέκτασης σε διεθνή κλίμακα, 

εσωτερικής οργάνωσης κ.λ.π.

Το κόστος από την εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης 

υπερκαλύπτεται κατά κανόνα από τα αποτελέσματα της: Αυτές οι 

συμβουλές περιορίζουν σημαντικά τους κινδύνους και αυξάνουν εξίσου 

σημαντικά τις επιδόσεις των εταιριών εφόσον έτσι καθίσταται δυνατή η 

Το ότι η διαφορική συμβολή της παροχής υποστήριξης από πλευράς 

χρηματοδοτών σε όρους κεφαλαιακού κέρδους είναι πολλαπλάσια από 

το διαφορικό της κόστος, θεμελιώνεται και στο γεγονός ότι όσο ωριμάζει 

η αγορά του ΕΚΥΚ, τόσο περισσότερο έντονη (και εξειδικευμένη) 

γίνεται η ενεργός συμμετοχή των χρηματοδοτών στις επενδύσεις τους.

Αυτός ακριβός ο σύνδεσμος με τις επιχειρήσεις είναι που διαχωρίζει 

το ΕΚΥΚ από άλλες μορφές εξειδικευμένων χρηματοδοτήσεων( όπως το 

investment banking). Πάντως, παρά το ότι μια μεγάλη μερίδα των 

ασχολουμένων με το ΕΚΥΚ υποστηρίζουν πως η επιτυχία των 

επενδύσεων συνδέεται στενά με την ποιότητα της παρεχόμενης βοήθειας 

-και πολλές σχετικές «χρυσές επιτυχίες» στηρίζουν μια τέτοια άποψη - 

υπάρχουν ορισμένοι που δεν είναι σύμφωνοι.

Αυτοί, οι υπέρμαχοι της χρηματοδότησης χωρίς ενεργό υποστήριξη 

(hands-off approach), θεωρούν πως η ύπαρξη υποστήριξης δεν είναι
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αναγκαία και αρκούνται στην απλή χρηματική στήριξη, με την 

προοπτική πάντα κεφαλαιακών κερδών. Η συμμετοχή του δανειστή στο 

μετοχικό κεφάλαιο του δανειζόμενου αποτελεί για αυτούς το ειδοποιό 

χαρακτηριστικό του ΕΚΥΚ και όχι η πολύπλευρη υποστήριξη στον 

δανειζόμενο.

Σχετικά με την παραπάνω άποψη παρατηρούμε ότι, όντως, σε 

μερικές χρηματοδοτήσεις η συμμετοχή στη διοίκηση και τη χάραξη της 

στρατηγικής δεν είναι απαραίτητη : αυτό, όμως, κατά την γνώμη μας , 

αποτελεί την εξαίρεση που επιβεβαιώνει το κανόνα. Άξιο προσοχής, όσο 

και ενδεικτικό, είναι εξ άλλου το γεγονός ότι η ανυπαρξία υποστήριξης 

χαρακτηρίζει μη ανεπτυγμένες και μη ώριμες (άρα και μη 

αριστοποιημένες στη δομή τους) αγορές ΕΚΥΚ.

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι ενώ ένας αριθμός 

χρηματοδοτών (σχετικά μικρός και πιθανώς φθίνων) θεωρεί πως η 

ενεργός υποστήριξη δεν είναι απαραίτητη, οι περισσότεροι -και πιο 

«τυπικοί» χρηματοδότες τη θεωρούν κεντρικό στοιχείο του ΕΚΥΚ και 

της επιτυχίας του.

Προσανατολισμός στην ανάπτυξη .

Το ΕΚΥΚ αποτελεί , κατά κανόνα , μιας μορφής συμμετοχή στα 

κεφαλαιακά στοιχεία της επιχείρησης στην οποία γίνεται η επένδυση. 

Έτσι, τα κέρδη που παρουσιάζει το ΕΚΥΚ σχετίζονται με την πορεία 

των επιχειρήσεων: αυτές που στηρίζονται από το ΕΚΥΚ έχουν 

σημαντικότατες προοπτικές μεγέθυνσης, πολύ μεγαλύτερες από τις μέσες 

και αρκετά μεγάλες ώστε να δικαιολογούν το αναληφθέν ρίσκο. 

Σημειώνουμε ότι μόνον οι επενδύσεις που τελικά θα αποτύχουν (write

offs) είναι σε μέσα μεγέθη, της τάξης του 40% το λιγότερο και ότι οι 

πραγματικές αποδόσεις του ΕΚΥΚ αναμένεται να είναι σαφώς
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μεγαλύτερες από αυτές που προσφέρει η αγορά χρήματος. Έτσι, οι 

αναμενόμενοι ρυθμοί μεγέθυνσης και οι αποδόσεις των επιχειρήσεων 

που υποστηρίζονται από το ΕΚΥΚ είναι υψηλοτάτες (συνήθως άνω του 

45%, ενώ στις μικρές τεχνολογικές επιχειρήσεις είναι της τάξης του 60- 

80%). Κατ αυτόν τον τρόπο, το ΕΚΥΚ συνδέεται με τη ταχύτατη 

μεγέθυνση των χρηματοδοτούμενων εταιριών.

Το χαρακτηριστικό αυτό του ΕΚΥΚ εκτός του ότι εξασφαλίζει 

υψηλές αποδόσεις, προάγει τις πιο δυναμικές εταιρίες, αναπτύσσει 

καινοτομικούς μηχανισμούς και συνολικά έχει σοβαρές δευτερογενείς 

θετικές επιδράσεις στο χρηματοοικονομικό-τραπεζικό όσο και στον εν 

γένει οικονομικό χώρο: κάτι που πολλές κυβερνήσεις και οργανισμοί 

φαίνεται, πλέον, να αναγνωρίζουν.

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας μιας ΕΚΕΣ είναι οι εξής:

Α)Η ΕΚΕΣ πρέπει μετά το κλείσιμο της τρίτης από την ίδρυση της 

χρήσης, να διατηρεί επενδεδυμένο το ήμισυ των ιδίων κεφαλαίων της. 

Β)Η συμμετοχή της πρέπει να διαρκεί για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. 

Γ)Το ποσοστό συμμετοχής σε μια εταιρία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

45% καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής, ενώ τα ίδια κεφάλαια της 

εταιρίας δεν επιτρέπεται να είναι επενδεδυμένα στην ίδια την εταιρία σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 20% αυτών.

Δ)Ενα μέτοχος δεν επιτρέπεται να κατέχει άμεσα ή έμμεσα πάνω από 

το 30% των μετοχών της Ε.Κ.Ε.Σ.

Η ΕΚΕΣ επενδύει μακροπρόθεσμα αλλά ρευστοποιεί τη συμμετοχής 

της σε προσυμφωνημένο χρόνο και με προσυμφωνημένο τρόπο, 

αντλώντας κέρδη από την υπεραξία των μετοχών συμβολή της παροχής 

υποστήριξης από πλευράς χρηματοδοτών σε όρους κεφαλαιακού κέρδους 

είναι πολλαπλάσια από το διαφορικό της κόστος, θεμελιώνεται και στο 

γεγονός ότι όσο ωριμάζει η αγορά του Ε.Κ.Υ.Κ, τόσο περισσότερο
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έντονη (και εξειδικευμένη) γίνεται η ενεργός συμμετοχή των 

χρηματοδοτών στις επενδύσεις τους.

3)ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

(ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

αΙΑπό τις ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η πολυπλοκότητα των 

συναλλαγών και των επιχειρηματικών συνδυασμών, απότοκη της 

ένταξης της Ελλάδας στη Ευρωπαϊκή Αγορά και την Ο.Ν.Ε. και κατά 

συνέπεια την διεθνοποίηση της οικονομίας της, έχει δημιουργήσει την 

ανάγκη εμπλουτισμού του χρηματοπιστωτικού συστήματος που 

επικρατεί στη χώρα μας, με νέους πιο σύγχρονους και εξελιγμένους 

χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

Τέτοιοι νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, δοκιμασμένοι με επιτυχία 

στις ανεπτυγμένες χώρες με τις οποίες συναλλασσόμαστε και 

κατάλληλοι να τεθούν στην υπηρεσία και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που πασχίζουν να πετύχουν την επιβίωση, αλλά και την 

παραπέρα ανάπτυξη τους, στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι: 

το leasing, το factoring, το forfeiting, το franchising όπως επίσης και οι 

Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε.).

Από αυτούς τους θεσμούς (το leasing το factoring το forfeiting το 

venture capital και τις Ε.Α.Ε.) έχουν ήδη εισαχθεί στη χώρα μας με 

διάφορους νόμους, πλην όμως δεν γνώρισαν ιδιαίτερη ευδοκίμηση 

(εκτός, ίσως από το leasing κινητών, που υπήρξε, πάντως ιδιαίτερα 

κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν τη σχετική
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δραστηριότητα). Επί πλέον, στην πράξη, εμφανίστηκαν ορισμένα κενά 

που κατέστησαν αναγκαία τη νομοθετική αναμόρφωση τους.

Οι Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων (Ε.Α.Ε) αποτελούν ένα νέο 

χρηματοπιστωτικό εργαλείο. Προορίζονται να διευκολύνουν την 

πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πιστωτική αγορά.

Ο θεσμός αυτός εισήχθηκε, για πρώτη φορά, με το κεφάλαιο A 

(άρθρο 1-4) του N.2367U995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες 

διατάξεις» και ισχύει από 1-6-1996.

Η ρύθμιση του θεσμού των Ε.Α.Ε εντάσσεται στην πολιτική 

ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδίως, μετά την κατάργηση 

της κρατικής επιδότησης του επιτοκίου, με το οποίο δανείζονταν οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κρίθηκε επιβεβλημένη η προώθηση 

κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας αυτού του εταιρικού τύπου.

Οι Ε.Α.Ε έχουν κύριο σκοπό την παροχή εγγυήσεων στα μέλη τους 

για τη χρηματοδότηση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα. Με τον τρόπο 

αυτό διευκολύνουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

πιστωτική αγορά και μειώνουν το κόστος δανεισμού τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται, γιατί οι Ε.Α.Ε οργανώνονται και λειτουργούν στη βάση 

της αρχής της συμμετοχής στον αμοιβαίο κίνδυνο ή διαφορετικά της 

κοινωνίας των κινδύνων.

Τα μέλη των Ε.Α.Ε με τις εισφορές και τις προμήθειες που 

καταβάλλουν, αποτελούν ένα όργανο επαγγελματικής ή περιφερειακής 

αλληλεγγύης.

Ο θεσμός των Ε.Α.Ε λειτουργεί με επιτυχία σε πολλές χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στην Γερμανία και την Γαλλία.

Στην Ελλάδα, με τον N.2367U995, προκρίθηκε ο τύπος της ειδικής 

Α.Ε., με μετόχους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εμπορικές και 

μεταποιητικές.
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Ο τύπος του πιστωτικού συνεταιρισμού που θα μπορούσε να είναι 

άλλη επιλογή κρίθηκε ότι δεν είναι ενδεδειγμένος εταιρικός τύπος για 

την άσκηση αυτής της δραστηριότητας χρηματοδοτικού χαρακτήρα, που 

απαιτεί τη δομή και την οργάνωση της Α.Ε.

Άλλωστε, η πρόβλεψη ονομαστικών δεσμεύσεων μετοχών, όπως θα 

δούμε στη συνεχεία, σχετικοποιεί τις διαφορές.

Οι Ε.Α.Ε δεν είναι κλειστού αριθμού, περιφερειακά η κλαδικά.

Οι Ε.Α.Ε είναι ανώνυμες εταιρίες με κύριο σκοπό την παροχή 

εγγυήσεων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και σε 

κατασκευαστικούς και προμηθευτικούς οίκους, Ν.Π.Ι.Δ και Ν.Π.Δ.Δ, 

υπέρ των μετόχων τους.

Επιτρέπεται, επίσης, στις Ε.Α.Ε η παροχή συναφών προς τον κύριο 

σκοπό τους υπηρεσιών, ιδίως συμβουλευτικού και μελετικού τους 

χαρακτήρα.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για χρηματοδοτικό ίδρυμα, κρίθηκε 

απαραίτητη η υπαγωγή των Ε.Α.Ε στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος 

και η ανάλογη εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει για τα 

χρηματοδοτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα οι Ε.Α.Ε επιτρέπεται να 

λειτουργούν μόνο ύστερα από ειδική άδεια της Τράπεζας Ελλάδος, που 

παρέχεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα για τα χρηματοδοτικά 

ιδρύματα νομοθεσία, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Τα 

παραπάνω κριτήρια μπορεί να εξειδικεύονται με Πράξη του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο Ιπαρ 1 του N.2367M995).

Μέτοχοι της Ε.Α.Ε μπορεί να είναι μόνο μέλη των εμπορικών, 

βιομηχανικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων, τα οποία διατηρούν 

εμπορική ή μεταποιητική επιχείρηση, η οποία δεν απασχολεί άνω των 

100 εργαζόμενων.

Επιτρέπεται κατά την ίδρυση Ε.Α.Ε η συμμετοχή των παραπάνω 

επιμελητηρίων, πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

25



ασφαλιστικών εταιριών και φορέων του δημοσίου τομέα. Με τη ρύθμιση 

αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσμού.

Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας μπορεί να 

οριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι για να επιτραπεί η σύσταση και 

λειτουργία Ε.Α.Ε με σκοπό την παροχή εγγυήσεων και σε επαγγελματίες 

μέτοχους τους.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσόν 

των 300.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την ίδρυση.

Ειδικά για τις Ε.Α.Ε με έδρα τους Νομούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσόν 

των 500.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την ίδρυση.

Απαγορεύεται η κάλυψη του κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή.

Για τη χορήγηση της άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος απαιτείται 

η κατάθεση του κεφαλαίου σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα.

Το κεφάλαιο αναλαμβάνεται μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Οι μετοχές της Ε.Α.Ε είναι ονομαστικές και δεσμευμένες. Η 

μεταβίβαση τους επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ που 

λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4\5 των μελών του. Σε κάθε περίπτωση 

απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών για τους μετόχους εκείνους, 

υπέρ των οποίων έχει εγγυηθεί η ανώνυμη εταιρία και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση του ασφαλιζομένου χρέους. Η μεταβίβαση των 

μετοχών κατά τους κανόνες της κληρονομικής διαδοχής είναι ελεύθερη 

υπό προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται η κτήση μετοχών κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 5% 

του εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου, εκτός αν πρόκειται για 

συμμετοχή, κατά την ίδρυση, πιστωτικών και χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων, επιμελητηρίων, ασφαλιστικών εταιριών και φορέων του 

δημόσιου τομέα, με την έννοια που ήδη αναφέρθηκε.
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Η διάθεση των μετοχών τις οποίες κατέχουν πιστωτικά και 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιμελητήρια ,ασφαλιστικές εταιρίες και 

φορείς του δημόσιου τομέα πλέον του 5% του αρχικού καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται χωρίς απόφαση του Δ.Σ.

Το ύψος των κάθε φύσης διευκολύνσεων της εταιρίας στον ίδιο 

μέτοχο ή σε εταιρίες συνδεδεμένες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

συνολικά το 5% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Ακριβώς λόγω του σκοπού που επιδιώκει αυτή η μορφή της εταιρίας 

όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις στις ΕΑΕ 

όσον αφορά τις συμβάσεις εγγύησης.

Το καταστατικό της Ε.Α.Ε ορίζει τους όρους υπό τους οποίους 

παρέχονται υπέρ των μετόχων της εταιρίας εγγυήσεις και ιδίως το ύψος 

των προμηθειών που εισπράττει η εταιρία για την εγγύηση, καθώς και 

την άσκηση δικαιώματος αναγωγής κατά των μετόχων.

Το άρθρο 2 του N.2367U995 προβλέπει τις αναγκαίες για την 

ενίσχυση του θεσμού φορολογικές απαλλαγές. Το καταστατικό της 

Ε.Α.Ε, οι τροποποιήσεις του, οι αυξήσεις κεφαλαίου, οι προμήθειες που 

εισπράττει η εταιρία, οι συμβάσεις εγγυήσεων και οι χορηγούμενες για 

αυτές ασφάλειες, καθώς και η μεταβίβαση των μετοχών εν ζωή από 

επαχθή αιτία, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα 

η άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ και γενικώς τρίτων, 

με εξαίρεση το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και το Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας.

Το 50% τουλάχιστον των καθαρών κερδών δεν διανέμεται στους 

μετόχους της εταιρίας, αλλά φέρεται σε ειδικό αφορολόγητο 

αποθεματικό για την κάλυψη του κινδύνου από την άσκηση της σχετικής 

δραστηριότητας. Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας της Ε.Α.Ε το 

αποθεματικό αυτό μπορεί να ανέρχεται μέχρι στο 80% των καθαρών 

κερδών.
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Η αποτελεσματική λειτουργία των Ε.Α.Ε εξαρτάται από την ύπαρξη 

αντεγγυητικου κεφαλαίου. Έτσι:

Με αποφάσεις του υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

μπορεί να συνιστώνται Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη 

επωνυμία «Ταμεία Αντεγγυησης» (Τ.Α) με σκοπό την κάλυψη, κατά το 

ποσοστό που θα οριστεί με την ίδια απόφαση, του εγγυητικού κινδύνου 

που αναλαμβάνουν οι Ε.Α.Ε.

Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο τρόπος σχηματισμού 

περιουσίας των νομικών προσώπων, οι όροι οργάνωσης και λειτουργίας 

τους, καθώς και οι σχέσεις τους με τις ανώνυμες Ε.Α.Ε, για τις οποίες 

αντεγγυάται.

Με αντίστοιχες αποφάσεις μπορεί να συνιστώνται Ταμεία 

Αντεγγύησης και για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Τα 70% των διαθεσίμων του Τ.Α τοποθετούνται υποχρεωτικά και 

παραμένουν κατατεθειμένα εντόκως σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα, αφού ενημερωθεί εγκαίρως η Τράπεζα της Ελλάδας.

Το υπόλοιπο των διαθεσίμων του Τ.Α, δηλαδή το 30% μπορεί να 

επενδύεται σε αξίες σταθερού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά 

αναφέρονται, οι τίτλοι του Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών και τα 

αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και διαχείρισης διαθεσίμων.

Και τα Τ.Α έχουν χρηματοδοτικό χαρακτήρα, για αυτό λειτουργούν 

υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ ως προς τον 

διαχειριστικό έλεγχο υπάγονται στον υπουργό Εμπορίου.

Λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων που, μόλις αναφέρθηκαν, 

ρυθμίζονται με αποφάσεις του υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας.
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Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται 

συντελεστές κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, τους οποίους 

πρέπει να τηρούν οι Ε.Α.Ε.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει τη συμμόρφωση των Ε.Α.Ε προς τις 

παραπάνω πράξεις και διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις με βάση τους οποίους χορήγησε την άδεια 

λειτουργίας τους.

β)Από τις ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

(LEASING)

Ως χρηματοδοτική μίσθωση έχει αποδοθεί στα Ελληνικά ο 

χρηματοδοτικός θεσμός του leasing. Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί 

στην ουσία ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό του οποίου η ανάπτυξη 

πραγματοποιήθηκε την τελευταία εικοσαετία. Αυτός ο μηχανισμός 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανανεώσουν, εκσυγχρονιστούν, και 

επεκτείνουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, χωρίς να απαιτείται η 

διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή η προσφυγή στο δανεισμό. Είναι η σύγχρονη 

μορφή χρηματοδότησης, βάσει της οποίας η εταιρία leasing αγοράζει τον 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που επιλέγει η επιχείρηση (μισθωτής), και στη 

συνέχεια τον μισθώνει σε αυτόν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

έναντι προσυμφωνημένων μισθωμάτων που καταβάλλονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Έτσι ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να 

εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει το παραγωγικό του δυναμισμό χωρίς να 

χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια.

Τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι:

■ Εξοικονόμηση κεφαλαίων:
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Η χρηματοδοτική μίσθωση συνήθως καλύπτει το 100% της αξίας 

του μηχανήματος, η επιχείρηση εξοικονομεί σημαντικά ίδια κεφάλαια, 

τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε να δεσμεύσει σε πάγια. Ακόμα και στην 

περίπτωση μακροπρόθεσμου δανεισμού, η επιχείρηση θα έπρεπε να 

δεσμεύσει ίδια κεφαλαία, δεδομένου ότι σπάνια μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση υπερβαίνει το 60-70% του χρηματοδοτούμενου έργου.

■ Αύξηση αποδοτικότητας επιχείρησης:

Η εξοικονόμηση κεφαλαίων προκαλεί χαμηλότερη παλαιοποίηση 

της επιχείρησης με συνέπεια αύξηση της αποδοτικότητας. Το ποσοστό 

των κερδών επί των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο, όταν η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί το σύστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

■ Εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγικότητα από 

την οικονομική απαξίωση του μηχανικού εξοπλισμού:

Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση 

μηχανημάτων, τα οποία δεν έχουν πλήρως αποσβεσθεί. Εάν η επιχείρηση 

επιμένει να τα χρησιμοποιήσει μέχρι την πλήρη απόσβεση τους, αυτό θα 

έχει αρνητική επίπτωση στην παραγωγικότητα, στο κόστος και στην 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση το 

αντικαταστήσει πριν αποσβεσθούν τότε θα υποστεί «ζημία του 

κεφαλαίου» (capital loss). Η δυνατότητα που έχει το σύστημα της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, να επιτρέπει στην επιχείρηση να 

χρησιμοποιεί πάντοτε την πιο προηγμένη τεχνολογία είναι το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα.

■ Ανταπόκριση στις δυνατότητες και στις ανάγκες μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων:

■ Η μέθοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να εφαρμοσθεί 

στην περίπτωση παγίων στοιχείων σχετικά μικρής αξίας, όπου η 

συνομολόγηση δανείου για την αγορά τους είναι ασύμφορη. Οι
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τράπεζες π.χ. είναι συχνά απρόθυμες να χορηγούν πολύ μικρά 

μακροπρόθεσμα δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις γιατί το κόστος 

επεξεργασίας ενός τέτοιου δανείου είναι σχετικά μεγάλο και η 

διαδικασία έλεγχου τίτλων και έγγραφης υποθήκης ή 

προσημειώσεως είναι χρονοβόρος και συνεπάγεται ένα υψηλό 

πάγιο κόστος.

Συμπερασματικά:

Η χρηματοδοτική μίσθωση ταιριάζει απόλυτα στη μικρή ή μεσαίου 

μεγέθους αναπτυσσόμενη επιχείρηση, που παρουσιάζει κατά συχνά 

χρονικά διαστήματα την ανάγκη εκσυγχρονισμού και επεκτάσεως των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων γιατί παρέχει:

■ Ευελιξία και εύκολη προσαρμοστικότητα στις ιδιαιτερότητες cash

flow κάθε εταιρίας.

■ Ταχύτερη και απλούστερη διαδικασία έναντι άλλων μορφών 

χρηματοδότησης.

■ Τα οικονομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα της 

χρηματοδοτικής μισθώσεως και η ευελιξία που χαρακτηρίζει τη 

μίσθωση αυτή όπως:

■ Δυνατότητα περιόδου χάριτος, το γεγονός ότι εκπίπτεται ολόκληρο 

το μίσθωμα από τα αποτελέσματα και όχι μόνο ο τόκος-όπως στην 

περίπτωση του δανεισμού.

■ Τελικό κόστος για το μισθωτή συνήθως χαμηλότερο του κόστους 

του αντιστοίχου δανεισμού.

■ Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στον οικονομικά αδύνατο μισθωτή 

να αντεπεξέλθει πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις του, παρά αν 

προσέφευγε σε αντίστοιχο δανεισμό.

■ Φορολογικά οφέλη λόγω της έκπτωσης των μισθωμάτων, ως 

λειτουργικών δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών.

■ Βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας.
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■ Συνήθως δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις όπως 

προσημειώσεις, υποθήκες, κ.λ.π. ενώ εφαρμόζονται μειωμένα 

δικαιώματα συμβολαιογράφων όταν αυτό χρειασθεί.

■ Τα φορολογικά και λοιπά κίνητρα που έχει εξασφαλίσει ο 

επενδυτής μέσω των αναπτυξιακών νόμων δεν θίγονται από την 

συμμετοχή του leasing στην επένδυση, με εξαίρεση την επιδότηση 

του επιτοκίου.

■ Χρηματοοικονομικός έλεγχος και προγραμματισμός δεδομένου ότι 

τα ποσά των μισθωμάτων είναι προκαθορισμένα για ολόκληρη την 

περίοδο της σύμβασης.

■ Αύξηση της ρευστότητας του μισθωτή δεδομένου ότι έχει την 

δυνατότητα να πωλήσει στην εταιρία leasing κινητό εξοπλισμό και 

στην συνέχεια να τον puj00>V8i.(Sale and leaseback).

■ Οι συμβάσεις leasing δεν επιβαρύνονται σε αντίθεση με τα 

δάνεια , με τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο, που 

τώρα τελευταία τείνουν να καταργηθούν.

■ Η μέθοδος της χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν 

σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των 

υπηρεσιών, θα ήταν όμως αδύνατο να εντοπίσει κανείς ορισμένες 

κατηγορίες παγίων στοιχείων, όπου η εφαρμογή της είναι ιδιαίτερα 

εκτεταμένη.

Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, είναι θεαματική η είσοδος και 

η ανάπτυξη χρηματοδοτικών εταιριών στην αρένα της οικονομικής ζωής 

στη χώρα μας. Η συνεχώς εξελισσόμενη πορεία αυτού του θεσμού 

κεντρίζει το ενδιαφέρον κάθε ατόμου, πρωταγωνιστή ή όχι της 

οικονομικής ζωής. Προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία της 

αγοράς leasing και για τα επόμενα χρόνια. Οι εταιρίες leasing στην 

Ελλάδα κυρίως προέρχονται από τις αντίστοιχες τράπεζες.
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γ)Από τις εταιρίες FACTORING.

To factoring αποτελεί ένα νέο για την ελληνική πραγματικότητα 

οικονομικό-νομικό θεσμό. Η ελληνική του μετάφραση αποδίδεται ως 

‘ανάληψη απαιτήσεων τρίτων’ ή ‘διενέργεια πράξεων αναδόχου 

είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων’ ή ‘σύμβαση πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων’.

Είναι μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που δεν 

ανταγωνίζεται τον παραδοσιακό δανεισμό αλλά τον συμπληρώνει και 

συνοδεύεται και από άλλες υπηρεσίες. Με την εφαρμογή του factoring, 

οι επιχειρήσεις εκχωρούν (πωλούν) την ευθύνη είσπραξης των 

απαιτήσεων στον προμηθευτή-εκχωρητή (πωλητή των προϊόντων), ο 

factor αναλαμβάνει την υποχρέωση να αξιολογεί την φερεγγυότητα των 

οφειλετών, να προστατεύει κατά του πιστωτικού κινδύνου, να παρέχει 

εγγυήσεις, να παρακολουθεί την λογιστική διαχείρηση, και 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, μέσω της προεξόφλησης των 

εκχωρούμενων απαιτήσεων.

Ο νέος αυτός, αναπτυξιακού χαρακτήρα, θεσμός συμβάλλει στην 

ενίσχυση των μικρομεσαίων και μεταποιητικών επιχειρήσεων (λογιστική 

παρακολούθηση, μηχανοργάνωση κλπ), επιτρέπει την ορθολογικότερη 

διοίκηση τους, τη χρηματοδότηση τους, την ασφάλιση των απαιτήσεων 

του προμηθευτή, την ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, 

την ενίσχυση της επενδυτικής βάσης κλπ.

Πέραν αυτών το σημαντικό είναι ότι ενισχύει και προωθεί τις 

εξαγωγές. Με την εφαρμογή του θεσμού ο βαθμός ρευστότητας της 

επιχείρησης αυξάνει με αποτέλεσμα η επιχείρηση να είναι ακόμη πιο 

ανταγωνιστική. To factoring δεν λειτουργεί σαν τους κλασικούς 

μηχανισμούς ασφάλισης για την κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων. Οι 

εγγυήσεις του παρέχονται κατά πελάτη με βάση ορισμένο όριο ποσού
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κίνδυνου, ανεξάρτητα από το ποιες ή πόσες είναι οι εμπορικές πράξεις, 

σε αντίθεση με τους άλλους ασφαλιστικούς μηχανισμούς που εξετάζουν 

και καλύπτουν χωριστά κάθε πράξη.

Το σχήμα του factoring είναι πρακτικότερο και οικονομικότερο για 

τους συναλλασσόμενους και δεν το υποκαθιστούν οι προβλεπόμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις από το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του 

Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Στην Ελλάδα κρίθηκε σκόπιμη η εφαρμογή του νέου θεσμού μετά 

από σχετικές μελέτες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αφού: Η Ελλάδα 

ήταν η μόνη χώρα της Ε.Ε που δεν λειτουργούσε ευρέως το factoring 

καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και βοηθώντας στον 

εκσυγχρονισμό των τραπεζικών εργασιών.

To factoring διακρίνεται σε πολλές μορφές και εφαρμόζεται σε 

πολλούς τομείς, όπως: το εγχώριο, το διεθνές, αυτό με δικαίωμα 

αναγωγής, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, το εμπιστευτικό factoring, το μη 

εμπιστευτικό factoring, to factoring χωρίς χρηματοδότηση, το factoring 

για χρηματοδότηση, το factoring μέσω αντιπροσώπου, και το factoring 

τριμερούς συνεργασίας.

To factoring έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

■ Αποτελεί μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης και διευρύνει 

την πιστοληπτική ικανότητα του εκχωρητή-προμηθευτή.

■ Ενισχύει τις μικρομεσαίες και εξαγωγικές επιχειρήσεις και 

συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων τους, διευκολύνοντας την 

ρευστότητα των επιχειρήσεων αυτών.

■ Συμβάλλει στην σωστότερη χρηματοοικονομική διαχείρηση των 

επιχειρήσεων που διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια και νομικά 

τμήματα.

■ Μειώνει το κόστος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων 

με το ρόλο των εκχωρητών.
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■ Ωφελεί τον προμηθευτή με την πώληση των τιμολογίων του στη 

διεθνή διατραπεζική αγορά όπου επικρατούν χαμηλότερα επιτόκια.

■ Παρέχει ασφαλιστική κάλυψη των εξαγωγών και των αντιστοίχων 

απαιτήσεων, προωθώντας τις εξαγωγές.

■ Παρέχεται η δυνατότητα στην επιχείρηση ελευθερίας για την 

πρωτογενή δραστηριότητα παραγωγής και διάθεσης των 

προϊόντων, απαλλάσσοντας την από την χρηματοδοτική μέριμνα.

■ Καθίσταται περιττή η διατήρηση ενός τμήματος πίστεως στην 

επιχείρηση.

■ Παρέχεται πλήρης ασφάλεια απέναντι σε αφερέγγυους οφειλέτες 

αφού ο factor αναλαμβάνει κάθε σχετικό κίνδυνο.

■ Καθίσταται περιττή η τήρηση βιβλίων οφειλετών στην επιχείρηση 

ή ένα τμήμα του λογιστηρίου εξοικονομώντας έτσι δαπάνες από το 

ακριβό εξειδικευμένο προσωπικό του, και τέλος

■ Ενισχύει εταιρίες με χρηματοδοτικά προβλήματα αλλά καλής 

ποιότητας προϊόντα, γιατί χρηματοδοτεί με βάση την ποιότητα των 

προϊόντων και όχι την οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.

Τα πιθανά μειονεκτήματα του factoring είναι:

■ Η πιθανή αμφισβήτηση του standing της επιχείρησης, λόγω 

σύγχυσης με την εκχωρητική πίστωση στην οποία καταφεύγει μια 

επιχείρηση συνήθως σε περιπτώσεις δυσχερειών.

■ Το πρόβλημα του "βελούδινου γιατρού" που μπορεί να προκληθεί 

από τη δυσχέρανση των σχέσεων επιχείρησης -αγοραστών, λόγω 

της επιθετικής πολιτικής εισπράξεων που μπορεί να ακολουθεί ο 

factor.

■ Η εξάρτηση της επιχείρησης από τον factor.

■ Οι οικονομικοί κίνδυνοι σε περιπτώσεις επιχειρηματικών 

απωλειών και μειώσεις τζίρου.

35



δ)Από τις εταιρίες FORFAITING.

To forfeiting όπως και το factoring αποτελεί μια εναλλακτική και 

συμπληρωματική μορφή χρηματοδότησης που διαφοροποιείται ως προς 

τον παραδοσιακό δανεισμό, στον τρόπο χρησιμοποίησης και εφαρμογής 

του, τον οποίο όμως δεν αντικαθιστά.

Ο θεσμός του forfeiting αποτελεί μια μορφή τραπεζικής εργασίας και 

αφορά την εκχώρηση απαιτήσεων που περιλαμβάνουν εμπορικούς και 

πιστωτικούς κινδύνους, πλήρως διαπραγματεύσιμους και εγγυημένους 

από τράπεζα πρώτης τάξεως. Η εγγύηση αυτή γίνεται αποδεκτή στην 

περίπτωση του forfeiting, ο οποίος αναλαμβάνει εμπορικό ή πολιτικό 

ρίσκο. To forfaiting θα μπορούσε να οριστεί σαν μια πράξη αγοράς ή 

προεξόφλησης αξιόγραφων-τίτλων του εξαγωγέα τον forfeiter.

Η πράξη αυτή γίνεται χωρίς το δικαίωμα αναγωγής στον εξαγωγέα- 

προμηθευτή και αφορά την προμήθεια αγαθών. Με την παραλαβή και 

τον έλεγχο των τυπικών στοιχείων του αξιόγραφου από τον forfaiter- 

αγοραστή συμπληρώνεται ρητώς πλέον επί του σώματος της αξιόγραφου 

η ρήτρα «χωρίς αναγωγή». Σκοπός της είναι να μεταβιβάσει κινδύνους 

και υποχρεώσεις είσπραξης της απαίτησης από τον πωλητή-εκχωρητή 

στον αγοραστή-forfaiter.

Τα αξιόγραφα που συνήθως εμπλέκονται στις συναλλαγές του 

forfaiting είναι: συναλλαγματικές (bill of exchange), εγγυητικές 

επιστολές, υποσχετικές επιστολές (promissory notes), και ανέκκλητες 

πιστώσεις (irrevocable letter of credit).

Ο θεσμός του forfaiting δεν καλύπτει μόνο την εξαγωγική 

δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά έχει συνδεθεί με τον κλάδο των 

εξαγωγών και θεωρείται ως ένα επί πλέον των παραδοσιακών τρόπων, 

μέσο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
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Συνοψίζοντας, το forfaiting εφαρμόζεται στο εξαγωγικό εμπόριο και 

έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

■ Ο forfaiter χρηματοδοτεί χωρίς να έχει δικαίωμα αναγωγής στον 

εξαγωγέα. Είναι σαφές δε, ότι διαφέρει από μια απλή τραπεζική 

χρηματοδότηση, όπου ο δανειζόμενος εκχωρεί στην τράπεζα τις 

απαιτήσεις που πρόκειται να εξοφληθούν, και αν δεν γίνει αυτό η 

τράπεζα απαιτεί από τον δανειζόμενο την εξόφληση τους. Το 

forfaiting δεν είναι μια απλή ανάθεση εντολής είσπραξης της 

απαίτησης, αλλά μια εκχώρηση χωρίς το δικαίωμα της αναγωγής 

στον εκχωρητή σε περίπτωση μη εξόφλησης.

■ Ο εξαγωγέας αμέσως μόλις παραδώσει τα αγαθά ή υπηρεσίες 

εισπράττει τα μετρητά. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση της 

ρευστότητας της επιχείρησης του εξαγωγέα, μειώνει τον τραπεζικό 

δανεισμό και του απελευθερώνει κάποιες χρηματοδοτικές πηγές 

για να πραγματοποιηθούν άλλες επενδύσεις ή δραστηριότητες.

■ Ο εξαγωγέας δεν αφιερώνει χρόνο για τη είσπραξη του χρέους 

μετά την εκχώρηση του στον forfaiter.

■ Του κινδύνους από τους νομισματικούς κραδασμούς αλλά και τις 

πολιτικές αβεβαιότητες ή πτωχεύσεις του εγγυητή επωμίζεται ο 

forfeiter.

■ Η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω forfaiter σε σχέση με την 

τραπεζική χρηματοδότηση είναι σχετικά γρήγορη.

■ Ο εξαγωγέας έχει το δικαίωμα να τηρήσει πλήρη μυστικότητα 

όσον αφορά τη χρηματοδότηση.

■ Το επιτόκιο με το οποίο ο εξαγωγέας υπολογίζει το κόστος της 

χρηματοδότησης, το κόστος του συμβολαίου και η μετατροπή του 

ξένου νομίσματος στο δικό του, διατηρείται σταθερό.

■ Η εκχώρηση της οφειλής γίνεται έναντι ειλικρινών εγγράφων.
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■ Η διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση μέσω forfaiting για 

κάθε εμπορική συναλλαγή του εξαγωγέα γίνεται χωριστά. Ο 

εξαγωγέας δεν δεσμεύεται για όλες τις συναλλαγές του.

■ Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα είναι 

εμπιστευτικές.

■ Το ρίσκο σε ξένο συνάλλαγμα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο.

■ Η προεξόφληση του συνόλου της απαίτησης γίνεται σε μετρητά.

Περιορισμένα όμως είναι τα μειονεκτήματα της χρηματοδότησης

αυτής όπως:

■ Ο εγγυητής που θα διαλέξει ο εξαγωγέας πρέπει να γίνει 

αποδεκτός από τον forfaiter.

■ Το κέρδος του forfaiter για την χρηματοδότηση αναμένεται 

μεγαλύτερο από αυτό του απλού εμπορικού δανειστή.

ε) Από τις εταιρίες FRANCHISING.

Είναι ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ δυο επιχειρήσεων οι 

οποίες συμφωνούν όπως η μια από αυτές δώσει στην άλλη, έναντι 

μιας πάγιας πληρωμής και ποσοστών, το δικαίωμα να 

εκμεταλλεύονται με βάση σαφώς καθορισμένους όρους, το εμπορικό 

σήμα ή το όνομα. Στη σύμβαση καθορίζεται επίσης η παρεχόμενη 

βοήθεια ή και άλλες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής 

των εργασιών.

Κάποιοι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ισχύουν είναι:

■ Ο εντολέας, που κατά κανόνα είναι μια μεγάλη επιχείρηση με καλό 

όνομα, κύρος και ευρεία τεχνογνωσία, η οποία επιθυμεί να διευρύνει το 

μερίδιο της στην αγορά χωρίς να προβεί σε μεγάλες δαπάνες 

επενδύσεων.
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■ Ο εντολοδόχος, που είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κάποια 

ευχέρεια διαθέσιμου κεφαλαίου (ή κεφαλαίων), το οποίο επιθυμεί να 

διοικεί την επιχείρηση του και να διεξάγει τις εργασίες υπ’ ευθύνη του 

αλλά με τη συνδρομή του εντολέα.

■ Η πάγια εντολή, που είναι το ποσό που καταβάλλει ο εντολοδόχος 

για την ένταξη του στον όμιλο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

Επίσης ρυθμίζεται μια ποσοστιαία αμοιβή σύμφωνα με την οποία ο 

εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει περιοδικά στον εντολέα 

έναντι της συνδρομής του τελευταίου και για την εκμετάλλευση των 

εμπορικών σημάτων του ομίλου. Η αμοιβή αυτή αποτελεί γενικά ένα 

ποσοστό επί του κύκλου εργασιών .

Όπως κάθε μορφή χρηματοδότησης έτσι και το franchising έχει 

πλεονεκτήματα:

■ Δημιουργία αλυσίδας διανομής με περιορισμένο κόστος.

■ Δυνατότητα για ουσιαστικοί και γρήγορη αύξηση του κύκλου 

εργασιών.

■ Βελτίωση σημαντική στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.

■ Δημιουργία ισχυρής οικονομικής θέσης έναντι του εντολοδόχου 

λόγω οικονομικής υπεροχής.

■ Ο εντολοδόχος εξακολουθεί να έχει την ιδιοκτησία και διοίκηση 

της επιχείρησης του.

■ Δυνατότητα περιορισμού του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης του.

■ Βοήθεια ειδικών για τις πωλήσεις και την ανάπτυξη των εργασιών 

του.

■ Αξιοποίηση των εμπορικών σημάτων του ομίλου, για προσέλκυση 

πελατείας.

■ Αγορά των εμπορευμάτων του σε καλύτερες τιμές μέσω των 

μαζικών αγορών του εντολέα.
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■ Εξασφάλιση πιστώσεων ευκολότερα με τη συμμετοχή του εντολέα 

σε όμιλο επιχειρήσεων.

Τα μειονεκτήματα του franchising είναι:

■ Πιθανή ανωμαλία στην εξέλιξη μιας η περισσότερων επιχειρήσεων 

που ανήκουν στην αλυσίδα franchising του εντολέα, υπονομεύει το 

κύρος του εντολέα.

■ Δυσκολία για τον εντολέα στον έλεγχο των εντολοδόχων παρά τα 

ιδιόκτητα καταστήματα.

■ Ο εντολέας περιορίζεται στην παροχή οδηγιών προς τους 

εντολοδόχους χωρίς να μπορεί να τις επιβάλλει ή να ελέγξει για την 

εφαρμογή τους.

■ Εξάρτηση από τον εντολέα για την τεχνογνωσία, το κύρος και το 

όνομα στην αγορά.

■ Δεν έχει δικαιώματα αποκλειστικότητας στην περιοχή του για τα 

πωλούμενα προϊόντα του ομίλου.

■ Υποχρέωση για συμμόρφωση με τους όρους του εντολέα.

■ Νομική ανεξαρτησία που δεν πρέπει να συγχέεται με την οικονομική 

ανεξαρτησία.

■ Οι συμβάσεις γίνονται συνήθως με προσανατολισμό προστασίας 

εντολέα.
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Β) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

1)ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ TOY VENTURE CAPITAL-ΕΚΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι Εταιρίες Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ) 

είναι Α.Ε. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 1000.000.000 δραχμές 

καταβεβλημένο αρχικά σε δυο φάσεις, συγκεκριμένα 500.000.000. 

δραχμές με την σύσταση και 500.000.000 δραχμές μέσα στις τρεις 

πρώτες χρήσεις.

Τα κέρδη της Ε.Κ.Ε.Σ κατά τη διάρκεια της διανομής τους 

φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Η Εταιρία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών που 

συμμετέχει ή άλλως επενδύει σε μια άλλη επιχείρηση, δηλαδή στο 

κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εταιρία στην οποία επενδύει έχει έδρα στην 

Ελλάδα και της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο και ασκεί γεωργική, βιοτεχνική, βιομηχανική, 

ξενοδοχειακή ή εμπορική δραστηριότητα.

Εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση κτηματικές, οικοδομικές και 

κατασκευαστικές εταιρίες, επιχειρήσεις μεσιτικών εργασιών, 

αντιπροσωπειών τυχερών παιγνίων και χρηματοπιστωτικών εργασιών 

(τράπεζες, ασφάλειες κλπ), αθλητικά σωματεία και οργανισμοί, καθώς 

και επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Ε.Κ.Ε.Σ μπορεί:

να επενδύει σε συμμετοχές (μετοχές Α.Ε. η εταιρικά μερίδια 

Ε.Π.Ε.) στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές δεν είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
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■ να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμές σε μετοχές που εκδίδονται 

από επιχειρήσεις, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο. Η μετατροπή πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο 

εντός 3 ετών από την απόκτησή τους.

■ να παρέχει εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στις 

οποίες συμμετέχει.

■ να τοποθετεί τα διαθέσιμό της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες 

κινητές αξίες σε δραχμές ή συνάλλαγμα, που αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά.

■ να παρέχει τις υπηρεσίες της στις παραπάνω επιχειρήσεις για την

έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την 

οργάνωσή τους και γενικά κάθε άλλη υπηρεσία πρόσφορη για 

την πραγματοποίηση των σκοπών τους.

Η Ε.Κ..Ε.Σ μπορεί, επίσης, κατ' εξαίρεση, να συμμετέχει στο 

κεφάλαιο επιχειρήσεων των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο, εφόσον η επένδυση της Ε.Κ.Ε.Σ είναι αποτέλεσμα της 

άσκησης δικαιώματος που απορρέει από προϋπάρχουσα επένδυση της 

Ε.Κ.Ε.Σ στην επιχείρηση και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 

δυο ετών από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Συνεπώς, μία Ε.Κ.Ε.Σ δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να 

συμμετέχει από κοινού σε μια εταιρία με τον επιχειρηματία και να 

προβαίνει σε επενδύσεις που μπορεί όμως να έχουν τρομερά εκπληκτική 

απόδοση, που δημιουργήθηκε κατά την παραμονή της στην επιχείρηση. 

Κατά συνέπεια, ενδιαφέρεται άμεσα για την αύξηση της κερδοφορίας και 

της αξίας της επιχείρησης και συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση χωρίς 

συνήθως να αποβλέπει στην πλειοψηφία και τον έλεγχο των μετοχών.
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Διαδικασία γρηματοδότησικ μέσω εταιριών VENTURE 

CAPITAL.

Το κλείσιμο της συμφωνίας με μια εταιρία venture capital περνά από 

αρκετά στάδια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε συνεργασία με venture 

capital υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια, δεν συγχωρούνται ψέματα, και δεν 

υπάρχει το: θα τα βρούμε στην πορεία.

Από το σύνολο των προτάσεων, το 70% των προτάσεων καταλήγει 

σε μια μόνο επαφή, το 50% έχει ενδιαφέρον για περαιτέρω διεύρυνση, 

ένα 25% καταλήγει σε διαπραγμάτευση, ενώ τελικά τα επενδυτικά 

σχήματα που προκύπτουν, δεν είναι πάνω από το 10% των συνολικών 

προτάσεων.

Τι πρέπει να κάνει ένας επιγειρηματίας που θέλει μια συνεργασία 

venture capital.

Πρώτα πρέπει να καταρτίσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο που είναι το 

πιο σημαντικό βήμα. Ένα σχέδιο ουσιώδες, ρεαλιστικό με χρήσιμα 

στοιχεία και πληροφορίες.

Στη συνεχεία είναι απαραίτητη η προσωπική επαφή που θα εξελιχθεί 

σε παρουσίαση πρόσωπο με πρόσωπο.

To due diligence που ακολουθεί είναι μια επίπονη και χρονοβόρα 

διαδικασία και περιλαμβάνει την εξέταση σε βάθος κάθε γραμμής του 

business plan, επιβεβαίωση της έρευνας αγοράς και απαιτεί σαφείς 

απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα.

Οι διαπραγματεύσεις και η συμφωνία βρίσκονται στην τελική φάση 

όπου η μια πλευρά αποδίδει στη άλλη μέρος του ελέγχου της επιχείρησης 

και η άλλη ενδιαφέρεται να αποφύγει οποιαδήποτε πιθανά σημεία τριβής 

στο μέλλον. Συμφωνείται λεπτομερώς η συνεργασία των δυο εταίρων
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από την επόμενη μέρα έως την ημέρα και τον τρόπο αποεπένδυσης ή 

εξόδου του venture capital από την επιχείρηση.

Η παρακολούθηση της επένδυσης από μέρους της εταιρίας venture 

capital

Η παρακολούθηση της επένδυσης από μέρους της εταιρίας venture 

capital γίνεται με μια από τις παραπάνω δυο προσεγγίσεις:

“Hands on Approach”, δηλαδή οι εταιρίες venture capital 

παρακολουθούν πολύ στενά τα οικονομικά και τεχνικά θέματα της 

εταιρίας και αναμιγνύονται ενεργά στη διοίκηση της παρέχοντας, πέραν 

των κεφαλαίων, τεχνική και εμπορική υποστήριξη.

“Hands off Approach”, η προσέγγιση αυτή διέπεται από την αντίθετη 

φιλοσοφία, σε σχέση με την πρώτη, δηλαδή επιτρέπει στους μέτοχους 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία και δυνατότητα λήψεως αποφάσεων.

To venture capital αφορά επενδύσεις συμμετοχής στο κεφάλαιο 

νέων, μικρών εταιριών για τις οποίες ο επενδυτής πιστεύει ότι έχουν 

προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης και δημιουργίας κερδών. Τα 

αναμενόμενα για τον επενδυτή κέρδη θα προέλθουν κυρίως από την 

πώληση των μετοχών σε τιμή πολύ μεγαλύτερη από την αξία της αγοράς 

τους. Η διαφοροποίηση από τις κλασικές επενδύσεις σε συνήθεις 

χρηματιστηριακούς τίτλους, είναι ότι η τελευταία αφορά μετοχές 

μεγάλων εδραιωμένων εταιριών που έχουν εισαχθεί στα κύρια 

χρηματιστήρια, ενώ το venture capital αφορά επενδύσεις σε άγνωστες 

αναπτυσσόμενες εταιρίες που συνήθως δεν είναι εισαγόμενες σε κανένα 

χρηματιστήριο. Φυσικά, προσδοκά μεγαλύτερα κέρδη γιατί αναλαμβάνει 

υψηλότερους κινδύνους.

Τα κριτήρια βάση των οποίων επιλέγουν τις υποψήφιες προς 

συνεργασία εταιρίες είναι οι εμπορικές προοπτικές των προϊόντων τους
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και η φυσιογνωμία των μετόχων. Από τη στιγμή που η εταιρία έχει 

αυξήσει καθαρά θέση και έχει βελτιώσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση, 

μπορεί πολύ πιο εύκολα να απευθυνθεί στην εμπορική τράπεζα, τη 

μητρική της εταιρίας venture capital και να συνάψει τα βραχυπρόθεσμα 

δάνεια για κεφάλαιο κίνησης που είναι απαραίτητο για την καθημερινή 

λειτουργία της.

Πολλές φορές τα αρχικά κεφάλαια αποδεικνύονται ανεπαρκή για να 

καλύψουν τις ζημίες των πρώτων ετών λειτουργίας της εταιρίας όποτε 

χρειάζεται το λεγόμενο second round finance, η εκ νέου δηλαδή 

ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρίας που θα επιτρέψει την 

απρόσκοπτη λειτουργία της.

To venture capital δεν είναι κατ’ ανάγκη συνδεδεμένο με υψηλή 

τεχνολογία. Συνέπεσε απλώς στις Η.Π.Α. την εποχή που το venture 

capital είχε μεγάλη απήχηση στους επενδυτές, να αναπτύσσονται με 

ταχύτατους ρυθμούς εταιρίες μικροηλεκτρονικής και βιοτεχνολογίας, οι 

οποίες ήταν φυσικό να τραβήξουν το ενδιαφέρον των venture capitalists. 

Αποτέλεσμα ήταν η κοινή γνώμη να ταυτίσει σε πολλές περιπτώσεις το 

venture capital με την προηγμένη τεχνολογία

Κατά κανόνα ο venture capitalist επενδύει στο μετοχικό κεφάλαιο 

επιχείρησης , με προοπτική την πώληση των μετοχών της εταιρίας όπου 

επένδυσε και ρευστοποίηση της επένδυσης. Δίδει πάντα έμφαση στο 

μετοχικό χαρακτήρα της επένδυσης και στα κεφαλαιακά κέρδη μη 

θεωρώντας στρατηγικής σημασίας για αυτόν τα αναμενόμενα έσοδα από 

μερίσματα. Ο venture capitalist πωλεί τις μετοχές του σε κάποια άλλη 

μεγάλη επιχείρηση (περίπτωση της ιδιωτικής συλλογής κεφαλαίων από 

την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση) ή μέσω δημόσιας προσφοράς, που 

είναι και η συχνότερη περίπτωση.

Έτσι, παρατηρώντας τις φάσεις της επιχείρησης κατά τις οποίες 

γίνεται η επένδυση και η αποεπένδυση του venture capitalist, θα

45



μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το venture capital καλύπτει κυρίως 

τις δύσκολες μεταβατικές φάσεις μιας επιχείρησης, όπου υψηλές 

αποδόσεις συνδυάζονται με υψηλούς κινδύνους. Μόλις η μεταβατική 

αυτή περίοδος πλησιάσει προς το τέλος της και οι υψηλοί ρυθμοί 

απόδοσης βαίνουν φθίνοντες (χωρίς να παύσουν να είναι σημαντικά 

θετικοί), η επένδυση ρευστοποιείται. Η ρευστοποίηση γίνεται πολύ πριν 

από την ωρίμανση του προϊόντος και ενώ οι ρυθμοί κερδοφορίας δεν 

έχουν καν φθάσει στο μέγιστο τους σημείο.

Πολλές φορές, το επιχειρηματικό κεφαλαίο υψηλού κινδύνου, 

απαιτεί για να υπάρξει σημαντική κερδοφορία και μεγέθυνση, την 

δυναμική ενεργό ζήτηση μιας διεθνούς αγοράς, και ορισμένες μάλιστα 

εταιρίες venture capital έχουν ως βασικό τους άξονα τη λειτουργία 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνή κλίμακα, από τα αρχικά 

σταδία της λειτουργίας τους. Έτσι, πολλά venture capital έχουν ένα 

διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιο, με σκοπό όχι μόνο τη διασπορά των 

κινδύνων αλλά και τη σωστή λειτουργία στα πλαίσια ενός 

διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, διότι ένα σωστό fund (κεφάλαιο) προς 

επένδυση σε διεθνές επίπεδο, προσφέρει στον επενδυτή, πέρα από την 

προοπτική εκμετάλλευσης της καινοτομίας, την δυνατότητα ορθότερης 

εκτίμησης της αξίας της, ακόμη και για την εγχώρια αγορά, αφού θα 

ληφθούν σοβαρά υπόψη τα στοιχεία του παγκόσμιου ανταγωνισμού και 

της διεθνούς ζήτησης.

Σημειώνεται, επί πλέον, ότι το φαινόμενο των Διεθνών 

Κοινοπρακτικών Επενδύσεων έχει ενταθεί, διότι στα συμμετέχοντα 

«funds» ένα άνοιγμα στις αγορές των άλλων χωρών, ως επίσης και για 

λόγους διασποράς του κινδύνου και εκμετάλλευσης του λανθάνοντος 

δυναμικού των οικονομιών των άλλων κρατών.

Στις Κοινοπραξίες αυτές, υπάρχει ένας ηγέτης (leader), ο οποίος 

επενδύει και το μεγαλύτερο μέρος του ποσού παρακολουθεί από κοντά
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την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση, παρέχει τεχνική βοήθεια και 

συνεπικουρείται από τα υπόλοιπα μέλη της Κοινοπραξίας, όταν παραστεί 

ανάγκη.

1) ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ TOY VENTURE CAPITAL.

Κατά το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 2367U995, για τη σύσταση Ε.Κ.Ε.Σ, 

ο υπουργός εμπορίου εξετάζει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

N.2367U995 και εγκρίνει την υπαγωγή της σε αυτόν.

Με τις νέες ρυθμίσεις, τη σύσταση εγκρίνει ο Υπουργός Εμπορίου 

και όχι η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προβλέπει ο N.1775U988, ο 

οποίος στη συνέχεια ασκεί εποπτεία και έλεγχο.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία γιατί οι κεντρικές τράπεζες, σε 

διεθνές επίπεδο, δεν έχουν την ευθύνη χορήγησης άδειας και εποπτείας 

των Ε.Κ.Ε.Σ.

Ο Υπουργός Εμπορίου ασκεί εποπτεία στις Ε.Κ.Ε.Σ, μπορεί να ζητεί 

από αυτές οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία και να επιβάλλει τη 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του N.2367U995 (άρθρο 5 παρ. 8 του 

N.2367U995).

Η καταβολή του υπολοίπου κεφαλαίου μέχρι του ελάχιστου ποσού 

πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη της τρίτης εταιρικής χρήσης της 

Ε.Κ.Ε.Σ (άρθρο όπαρ.Ι του N.2367U995).

Οι μετοχές της Ε.Κ.Ε.Σ είναι ονομαστικές και μπορούν να εισάγονται 

στο Χρηματιστήριο Αξιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 

6 παρ. 2 του Ν .2367U995).

Νομικά πρόσωπα και οι συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις καθώς 

και φυσικά πρόσωπα και οι πρώτου και δευτέρου βαθμού συγγενείς τους 

εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να κατέχουν, αμέσως ή 

εμμέσως, πάνω από το 30% των μετοχών της Ε.Κ.Ε.Σ (άρθρο 6 παρ.2 

εδάφιο α' του Ν. 2367U995).
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Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να κατέχουν κατά 

ανώτερο όριο, αμέσως ή εμμέσως, το 65% των μετοχών της Ε.Κ.Ε.Σ 

(άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο β του N.2367U995).

Η επένδυση κεφαλαίων ή η παροχή εγγυήσεων από την Ε.Κ.Ε.Σ σε 

επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια 

του άρθρου 42 παρ. 5 του N.2190U920, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 

αθροιστικά το 20% των ιδίων κεφαλαίων της Ε.Κ.Ε.Σ (άρθρο 6 παρ. 4 

του N.2367U995).

Δεν επιτρέπεται οι υποχρεώσεις της Ε.Κ.Ε.Σ να υπερβαίνουν τα ίδια 

κεφάλαια της άρθρο 6 παρ, 5 εδάφιο α' του Ν. 2367U995).

Αν οι υποχρεώσεις υπερβούν τα ίδια κεφάλαια , η Ε.Κ.Ε.Σ , μέσα 

στους πρώτους 6 μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, είναι 

υποχρεωμένη να αποκαταστήσει με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη 

σχέση των ίδιων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις. Η μη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας από την αρμοδία αρχή . Με την ανάκληση της αδείας η 

Ε.Κ.Ε.Σ τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τους όρους του 

καταστατικού και του Νόμου.

Με το κλείσιμο της τρίτης χρήσης της η Ε.Κ.Ε.Σ υποχρεούται να έχει 

συνεχώς επενδυμένο ποσοστό τουλάχιστον 50% των ιδίων κεφαλαίων 

της σε συμμετοχές του άρθρου 5 παρ. 2 (α) και 3, και μετατρέψιμες 

ομολογίες του άρθρου 5 παρ. 2(β) του N.2367U995 (άρθρο 6παρ. 6 του 

N.2367U995).

Η πλειοψηφία των επενδύσεων της Ε.Κ.Ε.Σ είναι σε συμμετοχές 

εκτός Χρηματιστηρίου και, κατά κανόνα, με μακρύ ορίζοντα επενδυτικό. 

Έτσι, αν η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού της ακολουθούσε 

τους κανόνες του Ν. 2190U920 θα εμφάνιζε τις συμμετοχές σημαντικά 

υπερτιμημένες. Για το λόγο αυτό, οι κανόνες αποτίμησης των 

επενδύσεων των Ε.Κ.Ε.Σ του άρθρου 5παρ. 2(α) και 2(β) καθορίζονται
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με απόφαση του υπουργού Εμπορίου, έτσι ώστε η αποτίμηση να 

πλησιάζει περισσότερο την πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων της Ε.Κ.Ε.Σ και να έχουν οι μετοχές της σαφέστερη εικόνα 

της πορείας των εταιριών.

Οι Ε.Κ.Ε.Σ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες και 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές 

(άρθρο 6 παρ.7 του Ν. 2367U995).

Η παραβίαση των διατάξεων σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, τους 

κανόνες αποτίμησης και των επενδύσεων σε εταιρίες με μετοχές 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιφέρει απώλεια των πλεονεκτημάτων, 

που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 8 του N.2367U995 (άρθρο 6 παρ. 8 

του N.2367U995) και θα αναφερθούν αμέσως στη συνέχεια.

Ειδικά για τη συμμετοχή τους σε αύξηση του κεφαλαίου σε ίδρυση 

επιχειρήσεων, που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας ή 

καινοτομίας στην Ελλάδα, οι Ε.Κ.Ε.Σ επιχορηγούνται με 20% στο ποσό 

της συμμετοχής τους. Για τον υπολογισμό του ύψους της επένδυσης 

υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας, εκτός από τις δαπάνες για την 

απόκτηση υλικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη 

και οι δαπάνες για την κάλυψη προλειτουργικών δαπανών για έρευνα 

αγοράς, εκπαίδευση προσωπικού, απόκτηση τεχνογνωσίας και εξόδων 

ίδρυσης και οργάνωσης (άρθρο 7 παρ.1 του ν.2367\1995).

Η επιχορήγηση παρέχεται με απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Ο , ύστερα από 

γνώμη της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 

εδάφιο α' του N.1892U920, όπως ισχύει, μετά από γνώμη της Γενικής 

Γραμματείας Ενέργειας και Τεχνολογίας του υπουργείου Βιομηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην 

εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 7 παρ.4 του Ν. 2367U995).

Με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, 

Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα τεχνοοικονομικά και άλλα
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απαραίτητα στοιχεία για το χαρακτηρισμό των επενδύσεων ως υψηλής 

τεχνολογίας ή καινοτομίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 

συνοδεύουν την αίτηση για επιχορήγηση στο ΥΠ.ΕΘ.Ο , οι προθεσμίες 

υποβολής της, η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και κάθε άλλη 

σχετική λεπτομέρεια (άρθρο 7 παρ. 4 του N.2367U995).

Οι στόχοι των φορολογικών ρυθμίσεων του N.2367U995 είναι να 

ενισχυθεί ο θεσμός των Ε.Κ.Ε.Σ με αποτελεσματικό τρόπο, να 

ενθαρρυνθεί η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων σε αυτή τη δραστηριότητα, 

να παρασχεθούν κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικών κινδύνων με 

συμμετοχή των Ε.Κ.Ε.Σ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να 

προσελκύουν τη συμμετοχή ιδιωτών στις Ε.Κ.Ε.Σ.

Τα κάθε φύσης κέρδη που πραγματοποιεί η Ε.Κ.Ε.Σ εφόσον 

διανέμονται, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με 15%, εξαντλουμένης 

της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων (άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 

2367U995). Ευνόητο είναι ότι τα κέρδη που δεν διανέμονται θα 

συνεχίσουν να απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, όπως 

άλλωστε, ισχύει και σήμερα.

Οι απαλλαγές των κερδών που πραγματοποιεί η Ε.Κ.Ε.Σ από την 

πώληση ή ανταλλαγή συμμετοχών, που, μόλις αναφέρθηκαν, ισχύουν 

εφόσον η Ε.Κ.Ε.Σ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6παρ. 6 του Ν. 

2367U995, συμμετέχει στις παραπάνω επιχειρήσεις για τουλάχιστον 

τέσσερα χρόνια και το ποσοστό ελέγχου της στις επιχειρήσεις αυτές δεν 

υπερβαίνει το 45% σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής (άρθρο 8 παρ. 2 

τουΝ. 2367U995).

Η ρύθμιση αυτή, σκοπό έχει να αποφευχθεί η κατάχρηση των 

ευεργετημάτων από εταιρίες συμμετοχών (holding) και από άλλες 

άσχετες με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου εταιρίες.

Εταιρίες, που κατά τη δημοσίευση του N.2367U995 

δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου, είτε
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σύμφωνα με το N.1775U988 είτε εκτός των πλαισίων αυτού, μπορούν 

μέσα σε δυο χρόνια από τη δημοσίευση του N.2367U995 να ζητήσουν 

με αίτηση τους προς τον υπουργό Εμπορίου να υπαχθούν σε αυτόν 

(άρθρο 9 παρ.1 του Ν. 2367U995).

Στις εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου του N.1775U988 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Β του N.2367V1995.

Οι διατάξεις περί φορολογικών κινήτρων που, ήδη αναφέρθηκαν, 

εφαρμόζονται από τη λήψη της εταιρικής χρήσης, που ακολουθεί τη 

χρήση, στη διάρκεια της οποίας έγινε η υπαγωγή (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν> 

2367U995).

Το ελάχιστο κεφάλαιο της Ε.Κ.Ε.Σ ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο 

δραχμές (1.000.000) και καταβάλλεται μόνο σε μετρητά.

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου, το ποσόν που 

πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσο με το ποσόν των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000) 

δραχμών.

Από την εποχή της ανάπτυξης του Ε.Κ.Υ.Κ και της καθιέρωσης του 

ως εργαλείου χρηματοπιστωτικού, η σύνθεση της προέλευσης των 

κεφαλαίων έχει αλλάξει σημαντικά: τώρα πλέον, βασικοί τροφοδότες της 

αγοράς κεφαλαίων του Ε.Κ.Υ.Κ δεν είναι οι πλεονασματικοί ιδιώτες 

αλλά καθιερωμένοι οργανισμοί. Σήμερα τράπεζες, ταμεία συντάξεων, 

ασφαλιστικές εταιρίες, επιχειρήσεις και άλλοι συμμετέχουν στην παροχή 

κεφαλαίων. Η σχετική τους συμβολή διαφέρει από χώρα σε χώρα, 

ανάλογα με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες και συνήθειες και 

εξαρτάται από τις δομές του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού χώρου, 

το επίπεδο ανάπτυξης του Ε.Κ.Υ.Κ κ.α.

Η πρώτη βασική διάκριση θα μπορούσε να γίνει μεταξύ Ευρώπης 

και Η.Π.Α, όπου υπάρχουν και σημαντικές διαφορές. Στην Ευρώπη η 

ποσοστιαία συμβολή της κάθε πηγής Ε.Κ.Υ.Κ είναι: Τράπεζες 32%,
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Επιχειρήσεις 21%, Ιδιώτες 13%, Ταμεία συντάξεων 10%, Δημόσιοι 

Φορείς 6% και Λοιποί 7%. Στις Η.Π.Α η ποσοστιαία συμβολή των 

πηγών Ε.Κ.Υ.Κ είναι: Ταμεία συντάξεων 34%, Ξένοι Επενδυτές 18%, 

Ιδιώτες 15%, Ασφαλιστικές Εταιρίες 13%, και Ιδρύματα 6%.

Η δομή και η οργάνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της 

κεφαλαιαγοράς επηρεάζουν τα όρια δραστηριότητας και τα περιθώρια 

επέκτασης του Ε.Κ.Υ.Κ τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Οι άμεσες επιπτώσεις σχετίζονται με το «βαθμό» του 

τραπεζοπιστωτικού κυκλώματος και με τους συναφείς θεσμικούς 

περιορισμούς υπό τους οποίους λειτουργεί για δύο λόγους: Πρώτον διότι 

όσο λιγότερο «βαθύ» είναι το κύκλωμα παροχής τόσο περισσότερο τα 

κριτήρια παροχής κεφαλαίων είναι συντηρητικά και λαμβάνουν υπ’όψιν 

την επίδραση της ανάπτυξης των υποψηφίων χρηματοδοτούμενων στις 

ήδη υπάρχουσες επενδύσεις. Έτσι οι φερέλπιδες- αλλά και επικίνδυνες 

και «επιθετικές»- επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ είναι δύσκολο να βρουν πηγές 

κεφαλαίων άλλες από την εταιρία παροχής Ε.Κ.Υ.Κ πριν εδραιωθούν 

πλήρως στο χώρο τους. Η ανάπτυξη του Ε.Κ.Υ.Κ αντιμετωπίζει έτσι ένα 

σοβαρό διπλό πρόβλημα : Αφ’ενός οι εταιρίες παροχής Ε.Κ.Υ.Κ θα 

πρέπει να σηκώσουν όλο το βάρος των αναγκών σε κεφάλαια της 

χρηματοδοτούμενης εταιρίας και άρα θα πρέπει να έχουν αυξημένη 

ρευστότητα. Αφ’ετέρου οι χρηματοδοτούμενοι δεν έχουν άλλη 

δυνατότητα κεφαλαιακής στήριξης από την εταιρία παροχής Ε.Κ.Υ.Κ, 

στοιχείο που μπορεί να σημαίνει ότι η ανάπτυξη της επένδυσης 

εξαρτάται όχι από τις δυνατότητες της εταιρικής επέκτασης αλλά από 

τους εσωτερικούς περιορισμούς των εταιριών παροχής Ε.Κ.Υ.Κ.

Δεύτερον, γιατί σε ένα «ρηχό» σύστημα, οι χρηματοδοτήσεις 

Ε.Κ.Υ.Κ βρίσκονται σε μια εντελώς οριακή θέση. Αυτό το γεγονός 

επιδρά με δυο αντιθετικούς τρόπους στην ύπαρξη ή στη έλλειψη ζήτησης 

για το Ε.Κ.Υ.Κ. Από τη μια, το γεγονός ότι το Ε.Κ.Υ.Κ είναι ξένο προς
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τη νοοτροπία του συστήματος, δεδομένου ότι παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

κινδύνου, μπορεί να σημάνει πως δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αυτό 

το επενδυτικό σχήμα από την πλευρά της προσφοράς. Εξ άλλου δεν 

αποκλείεται η ολιγοπωλιακής μορφής αντίδραση του χρηματοπιστωτικού 

κόσμου να ενισχύσει την περιθωριοποίηση του Ε.Κ.Υ.Κ. Από την άλλη 

όμως, το γεγονός ότι το σύστημα είναι «ρηχό» μπορεί να σημάνει ότι θα 

υπάρξει μεγάλη ζήτηση για αυτό το νέο είδος τοποθετήσεων, το οποίο 

θα καλύψει νέες ανάγκες, και συνεπώς θα εκμεταλλευτεί την 

περιθωριακή και οιωνοί μονοπωλιακή θέση.

Αντιστοίχως, σε ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο 

«βάθος» , έχουμε από τη μια πλευρά θετική επίδραση από το γεγονός του 

ότι το Ε.Κ.Υ.Κ μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο του σε ευνοϊκό 

περιβάλλον, ως μέρος ενός ευέλικτου συστήματος, τόσο από πλευράς 

προσφοράς κεφαλαίων όσο και από πλευράς αντιμετώπισης του 

ζητήματος της χρηματοδότησης από τους επιχειρηματίες. Από την άλλη 

πλευρά, το γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι «βαθύ», 

μπορεί να σημαίνει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες που θα μπορούσε να 

ικανοποιήσει το Ε.Κ.Υ.Κ είναι περιορισμένες καθώς ο χώρος 

παρέμβασης του επικαλύπτεται από άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία ή 

ότι η προσφορά κεφαλαίων Ε.Κ.Υ.Κ υπερβαίνει τη ζήτηση, και άρα ότι 

οι αποδόσεις του είναι περιορισμένες σε ένα κορεσμένο χώρο.

Οι έμμεσες επιδράσεις της διάρθρωσης και λειτουργίας του 

χρηματοπιστωτικού χώρου είναι όσες σχετίζονται με τη διαμόρφωση της 

μορφολογίας του χώρου δανεισμού επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Αφ ενός, ο βαθμός στον οποίο θεωρείται αποδεκτή η ύπαρξη ενός 

εγνωσμένου βαθμού κινδύνου και το συνακόλουθο κόστος δανεισμού 

που συνδέεται με την ύπαρξη του κίνδυνου αυτού, προσδιορίζει την 

αντιμετώπιση που έχουν οι επενδύσεις που βρίσκονται στον ευρύτερο 

χώρο που καλύπτει το Ε.Κ.Υ.Κ και συγχρόνως προσδιορίζει την
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αντιμετώπιση που έχουν οι επενδύσεις που βρίσκονται στον ευρύτερο 

χώρο που καλύπτει το Ε.Κ.Υ.Κ και συγχρόνως προσδιορίζει την 

αντιμετώπιση των επιχειρηματιών στις χρηματοδοτήσεις των σχεδίων 

τους.

Αφ ετέρου, όσο πιο εκτεταμένη είναι η χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων με κεφαλαιακά στοιχεία, τόσο πιο ευνοϊκό παρουσιάζεται 

το περιβάλλον για το Ε.Κ.Υ.Κ. Αυτό γίνεται για δυο λόγους: πρώτον, 

γιατί υπάρχουν περισσότεροι δυνητικοί επενδυτές. Δεύτερον, γιατί 

περισσότεροι επιχειρηματίες θα διατίθενται να χρηματοδοτηθούν από 

πώληση μετοχών τους και έτσι θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση για 

Ε.Κ.Υ.Κ από τους επιχειρηματίες. Εξ άλλου, τα επιχειρηματικά σχέδια 

θα είναι ποιοτικώς καλύτερα καθώς οι «όροι του παιχνιδιού» σχετικά με 

«κεφαλαιακές» χρηματοδοτήσεις θα είναι πιο γνωστοί.

Ο βαθμός ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς είναι σημαντικός για δυο 

λόγους. Ο πρώτος αφορά τη σχέση που έχει ο βαθμός ανάπτυξης της 

κεφαλαιαγοράς με την αντιμετώπιση των επιχειρηματιών και των 

επενδυτών στον κεφαλαιακό δανεισμό. Ο δεύτερος και ιδιαίτερα 

σημαντικός λόγος, που αναλύεται εδώ, είναι ο ρόλος που παίζει η 

κεφαλαιαγορά στο Ε.Κ.Υ.Κ ως βασική δίοδος αποεπενδύσεων.

Οι επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ γίνονται με αντικείμενο την επίτευξη 

κεφαλαιακών κερδών και το ύψος των κεφαλαιακών κερδών εξαρτάται 

από τις συνθήκες εξόδου από την επένδυση. Οι δυνατότητες 

αποεπενδύσεων λοιπόν, με πρώτη την εισαγωγή νέων εταιριών στην 

κεφαλαιαγορά, αποτελούν τον παράγοντα που προσδιορίζει τι 

προσδοκίες αποδόσεων και επομένως και τις δυνατότητες ανάπτυξης των 

χρηματοδοτήσεων Ε.Κ.Υ.Κ.

Μια δυναμική χρηματιστηριακή αγορά επιτρέπει την πλήρη 

αξιοποίηση των κεφαλαιακών στοιχείων μιας νέας εταιρίας. Κατά 

κανόνα, οι μεγαλύτερες τιμές για μια νέα εταιρία επιτυγχάνονται με την
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εισαγωγή της σε μια χρηματιστηριακοί αγορά, αφ ενός επειδή οι 

συνθήκες που επικρατούν αναφορικά με την αγορά των τίτλων της είναι 

ανταγωνιστικές και αφ ετέρου γιατί οι προσδοκίες από μια εταιρία που 

έχει δείξει ιδιαίτερο δυναμισμό, (όπως στην περίπτωση μιας 

επιτυχημένης επένδυσης Ε.Κ.Υ.Κ), μεταφράζονται σε συγκριτικά υψηλό 

τίμημα για την απόκτηση τίτλων της. Επίσης, οι μετοχές από τον χώρο 

της υψηλής τεχνολογίας είναι από τις «ακριβότερες» που υπάρχουν, 

ιδίως όταν πρόκειται για δυναμικές νεοεισαγόμενες εταιρίες.

Αντίθετα, η περίπτωση προβληματικής πρόσβασης στην 

χρηματιστηριακή αγορά ή δυσλειτουργούσας- ατροφικής

χρηματιστηριακής αγοράς, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε 

εγκατάλειψη ενός σημαντικού αριθμού επιχειρηματικών σχεδίων, λόγω 

της ύπαρξης κινδύνου μικρών ή και αβέβαιων αποδόσεων ακόμη και για 

μια επιτυχημένη επένδυση.

Από την ίδια τη φύση των εταιριών Ε.Κ.Υ.Κ παρατηρούμε πως η 

κρίσιμη μεταβλητή δεν είναι η κατάσταση της κύριας, αλλά της 

δευτερεύουσας-παράλληλης κεφαλαιαγοράς. Η ύπαρξη πληθώρας όρων 

και κυρίως η απαίτηση ύπαρξης χρηματοοικονομικών στοιχείων για 

σειρά ετών που συνδέονται με την εισαγωγή επιχειρήσεων στις κύριες 

αγορές κεφαλαίου, οδηγεί τις επιχειρήσεις Ε.Κ.Υ.Κ στις δευτερεύουσες 

και ορισμένες φορές -και όταν αυτές υπάρχουν- στις τριτεύουσες 

αγορές. Το κατά πόσον οι αγορές αυτές είναι ανεπτυγμένες και 

προσαρμοσμένες στην εκάστοτε οικονομία ενός τόπου, θα προσδιορίσει 

τις δυνατότητες και τους όρους εισαγωγής μιας επένδυσης Ε.Κ.Υ.Κ. Οι 

θεσμικοί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία τους, επηρεάζουν το εφικτό 

της εισαγωγής και οι συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν και ο 

χαρακτήρας τους προσδιορίζουν τα περιθώρια εσόδων από την είσοδο 

μιας εταιρίας σε αυτές.
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Η εμπειρία έχει δείξει ότι η λειτουργία μιας δευτερεύουσας 

κεφαλαιαγοράς δεν είναι επαρκής όρος για τη διασφάλιση ομαλής διόδου 

αποεπένδυσης. Το ζήτημα είναι η σωστή λειτουργία: στη Γαλλία, 

Marche Hors Cote που λειτουργούσε από το 1961, και το Compartiment 

Special της κεφαλαιαγοράς που λειτουργούσε από το 1973, 

αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά όπως οι περισσότερες παράλληλες 

κεφαλαιαγορές ως την αρχή της δεκαετίας του 1980. Το πρόβλημα σε 

μια παράλληλη αγορά είναι η εύρεση της ισορροπίας που θα επιτρέψει 

την ελαχιστοποίηση των τυπικών προαπαιτούμενών για την εισαγωγή 

μιας εταιρίας (καθώς οι νέες, έστω και δυναμικές εταιρίες συχνά δεν 

πληρούν τους παραδοσιακούς όρους εισόδου στην κεφαλαιαγορά) και τη 

μεγιστοποίηση του κύρους της δευτερεύουσας αυτής αγοράς, είτε ως 

αυτόνομης αγοράς, είτε ως προθάλαμου για την εισαγωγή στην κύρια 

χρηματιστηριακή αγορά.

Στις ασταθείς και τις βιαίως κινούμενες αγορές τίτλων (ακόμη και 

στις βιαίως αναπτυσσόμενες) ενυπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για το 

Ε.Κ.Υ.Κ. Η κυκλικότητα των καταστάσεων αυτών προσδίδει σε κάθε 

επένδυση Ε.Κ.Υ.Κ ένα στοιχείο αστάθμητου κινδύνου, που για τον 

επενδυτή υπερισχύει από τη δυνατότητα επίτευξης υπερβολικών κερδών: 

Το Ε.Κ.Υ.Κ -κατά κανόνα-δεν είναι στραμμένο προς τέτοιας μορφής 

κερδοσκοπία. Η μακροχρόνια εμπλοκή και οι διαδοχικοί γύροι 

επένδυσης απαιτούν ένα αυξημένο βαθμό αβεβαιότητας αναφορικά με 

την εκτίμηση της παρούσας και μελλοντικής «αξίας» της επιχείρησης 

στην αγορά.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με τις δυνατότητες 

αποεπενδύσεων, είναι η αντιμετώπιση των νέων επιχειρήσεων από τη 

χρηματιστηριακή αγορά και γενικά η διερεύνηση των παραγόντων που 

καθορίζουν τη ζήτηση τίτλων μέσα στην αγορά αυτή. Στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες αγορές και, εν πάση περιπτώσει, σε όσες χαρακτηρίζονται
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από περιορισμένο «βάθος», συχνά παρατηρείται προτίμηση σε εταιρίες 

ενός είδους ή τομέα ή ακόμη και ανορθολογική συμπεριφορά, στοιχεία 

που επηρεάζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης του Ε.Κ.Υ.Κ. και τα 

κριτήρια χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων.

Το ζήτημα όμως των δυνατοτήτων αποεπενδυσης δεν 

περιορίζεται στο πρόβλημα της (δευτερεύουσας) χρηματιστηριακής 

αγοράς. Άλλωστε σε περιορισμένες επενδύσεις η έξοδος στο 

χρηματιστήριο δεν αποτελεί τη βέλτιστη λύση.

Η δεύτερη σε σημασία δίοδος αποεπενδυσεων είναι η μεταπώληση 

του μεριδίου της επιχείρησης που έχει ο επενδυτής Ε.Κ.Υ.Κ σε μια 

μεγάλη επιχείρηση. Στο ενδεχόμενο αυτό συχνά υπάρχει το πρόβλημα 

ότι θα πρέπει να γίνει πώληση σημαντικού μέρους της εταιρίας (συχνά 

μεγαλύτερου του 50,1% ), άρα και του μεριδίου του επιχειρηματία- 

εμπνευστή και εν πάση περιπτώσει η μεταπώληση της εταιρίας που 

στήριξε το Ε.Κ.Υ.Κ σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας -εμπνευστής θα χάσει 

τον έλεγχο της εταιρίας. Η αντιμετώπιση άρα των επιχειρηματιών ως 

προς τις επιχειρήσεις τους έχει σημασία, καθώς σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ιδίως σε χώρες μέσου επιπέδου ανάπτυξης, η σύνδεση του 

manager με την επιχείρηση του είναι πολύ πιο «προσωπική» απ’ ότι 

«επαγγελματική ».

Πάντως, πέρα από τη γενική αντιμετώπιση της διοίκησης της 

επιχείρησης ως προς την ίδια την επιχείρηση είναι δύσκολο να 

αξιοποιήσουμε πληροφορίες από το μακροοικονομικό επίπεδο σχετικά 

με τις συνθήκες αποεπενδυσης. Αντίθετα, στο μικροοικονομικό επίπεδο 

είναι αναγκαίο να εξετάζονται οι συνθήκες που θα επικρατούν κατά την 

πώληση των επιχειρήσεων που στηρίζει το Ε.Κ.Υ.Κ : Ποια είναι η 

διαπραγματευτική δύναμη του πωλητή! Αντιμετωπίζει μονοψώνιο ή όχι! 

Τι σημασία μπορεί να έχει για το δυνητικό αγοραστή η πωλούμενη 

εταιρία! Είναι μονοπωλιοίΤι τιμές χαρακτηρίζουν τον τομέα και ποια η
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σταθερότητα των προβλεπόμενων τρόπων αποεπενδυσεων! Αυτή η 

ενδεικτική σειρά ερωτημάτων θα μας χρησιμεύσει για την εκτίμηση των 

δυνατοτήτων αποεπενδύσεων.

2) ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .

Οι Μικρομεσαίες Επιγειρήσεις.

Παρ’ ότι στον ορισμό αναφέραμε πως δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένα όρια χρηματοδότησης ή στάδια ανάπτυξης της εταιρίας 

στα οποία να περιορίζεται το Ε.Κ.Υ.Κ, παρατηρούμε πως πολύ συχνά 

αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι συνδυασμένες με τις Μικρό -Μεσαίες 

Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε).

Ο λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις που απαιτούν κεφάλαια για κάποιο 

νέο εγχείρημα και αδυνατούν να το βρουν με συμβατικούς τρόπους ενώ 

διαθέτουν, κυρίως, ιδέες και προτάσεις για εντυπωσιακές επιτυχίες είναι 

από ανύπαρκτες, μικρές ως και μεσαίες. Τυπικό χαρακτηριστικό, 

άλλωστε, του Ε.Κ.Υ.Κ είναι ότι σχεδόν πάντα οι χρηματοδοτούμενες 

εταιρίες δεν έχουν κάνει ακόμη την δημόσια προσφορά (Initial Public 

Offering-IPO).

Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει να παραβλάψουμε το γεγονός 

ότι το Ε.Κ.Υ.Κ κατευθύνεται και σε μεγαλύτερες εταιρίες, αρκεί να 

υπάρχει κεφαλαιακή συμμετοχή, να αναμένονται θεαματικές εξελίξεις 

και να ενυπάρχει υψηλός κίνδυνος. Ένας μικρός αριθμός, λ.χ. των ‘ΜΒΟ 

‘ς’ και ΜΒΙς (δηλ. Εξαγορών Επιχειρήσεων ) και των ‘Tum- 

απηιηάεχδηλ. «Στροφών») μεγαλύτερων εταιριών αποτελούν ΕΚΥΚ.
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Επενδύσεις «αιγμής» (State of the Art Investments)

Οι επενδύσεις του E.K.Y.K ενέχουν πάντα κάποιου είδους 

καινοτομία. Στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών, τη δημιουργία 

νέων προϊόντων, τη ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας ήδη 

υπαρχουσων μονάδων ή την εκμετάλλευση δυνητικά δυναμικών αγορών.

Αυτό δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο για τη υπαγωγή μιας 

επένδυσης στο χώρο του Ε.Κ.Υ.Κ, αλλά είναι μάλλον το λογικό 

παρεπόμενο: για να καταστούν δυνατές οι αναμενόμενες επιδόσεις, το 

προϊόν ή η υπηρεσία που θα στηριχθεί θα πρέπει να επωφεληθεί για 

κάποιο χρονικό διάστημα από μονοπωλιακές συνθήκες που προσφέρει η 

καινοτομία και ενίοτε, η ύπαρξη «θυλάκων», «στεγανών» από την 

πλευρά της προσφοράς. Η εκμετάλλευση των συνθηκών αυτών στις 

ανεπτυγμένες οικονομίες γίνεται συχνά από τι καινοτόμες επιχειρήσεις 

του Ε.Κ.Υ.Κ. Ειδικά στις Η.Π.Α, υπάρχει μια «παραδοσιακή» προτίμηση 

στις επενδύσεις στις υψηλές τεχνολογίες στο χώρο της βιομηχανίας, τις 

οποίες μάλιστα αρκετοί εσφαλμένα ταυτίζουν με το Ε.Κ.Υ.Κ. Χωρίς να 

αρνούμαστε τον συσχετισμό μεταξύ του Ε.Κ.Υ.Κ και της τεχνολογίας- 

καινοτομίας, θεωρούμε πως η έννοια της καινοτομίας στις επενδύσεις 

Ε.Κ.Υ.Κ είναι ευρύτατη και επεκτείνεται πέρα από την τεχνολογία, σε 

κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Επενδύσεις προσανατολισμένες στη Ρευστοποίηση.

Η επένδυση του Ε.Κ.Υ.Κ γίνεται κατά κανόνα με συμμετοχή στο 

μετοχικό κεφάλαιο με προοπτική την πώληση των μετοχών της εταιρίας 

και ρευστοποίηση της επένδυσης. Εκτός από της παραλλαγές του 

σεναρίου της μετοχικής επένδυσης (μετατρέψιμα ομόλογα κ.α.
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χρηματοδοτικά σχήματα), παρατηρούμε πως ορισμένες φορές 

χορηγούνται από τις εταιρίες Ε.Κ.Υ.Κ και απλά δάνεια.

Όμως στο Ε.Κ.Υ.Κ η έμφαση πάντα παραμένει στο μετοχικό 

χαρακτήρα της επένδυσης και στα κεφαλαιακά κέρδη. Σε μικρό βαθμό 

αναμένονται και έσοδα από μερίσματα, αλλά αυτά δεν θεωρούνται 

στρατηγικής σημασίας.

Η έξοδος από την επένδυση γίνεται με πώληση σε κάποια μεγάλη 

επιχείρηση, είτε, πιο συχνά, με τη δημόσια προσφορά (initial public 

offering) και σε λίγες μόνο περιπτώσεις η επιχείρηση εξαγοράζεται εξ’ 

ολοκλήρου από τον επιχειρηματία που τη δημιούργησε.

Παρατηρώντας τις φάσεις της επιχείρησης κατά τις οποίες γίνεται η 

επένδυση και η αποεπένδυση του Ε.Κ.Υ.Κ, θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι το Ε.Κ.Υ.Κ καλύπτει κυρίως τις δύσκολες μεταβατικές, 

αναπτυξιακές φάσεις μιας επιχείρησης, όπου υψηλές αποδόσεις 

συνδυάζονται με σοβαρούς κινδύνους. Μόλις η μεταβατική αυτή 

περίοδος πλησιάζει προς το τέλος της και οι υψηλοί ρυθμοί απόδοσης 

αρχίζουν να βαίνουν φθίνοντες (χωρίς να παύουν να είναι σημαντικά 

θετικοί), η επένδυση ρευστοποιείται. Η ρευστοποίηση γίνεται λ.χ πολύ 

πριν την ωρίμανση του παραγόμενου προϊόντος και ενώ οι ρυθμοί 

κερδοφορίας δεν έχουν καν φτάσει στο μέγιστο.

Βέβαια, οι αποδόσεις κατά τα πρώτα χρόνια της επένδυσης μπορεί 

να είναι απειλητικά χαμηλοί. Η ύπαρξη αρνητικής καθαρής θέσης μπορεί 

να διαρκέσει αρκετό καιρό, αλλά οι μειούμενες ζημίες ανά προϊόν 

δημιουργούν προοπτικές μεγέθυνσης και κερδοφορίας. Η επιχείρηση 

αρχίζει να παράγει με σταδιακά πολύ βελτιούμένους όρους και να 

ελαχιστοποιεί τις ζημίες της με τρόπο που να προοιωνίζει πολύ ευνοϊκή 

εξέλιξη.

Η έξοδος λοιπόν από την επένδυση γίνεται πολύ πριν η επιχείρηση 

φτάσει στο ζενίθ της (ορισμένες φορές, και δη στις Η.Π.Α, πωλούνται
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επιχειρήσεις που δεν έχουν φτάσει το νεκρό σημείο). Η έξοδος γίνεται 

συνήθως όταν τα κεφαλαιακά κέρδη ανά περίοδο φτάσουν στο μέγιστο. 

Κανόνας όμως δεν υπάρχει. Αυτό που γενικά καθορίζει τον χρόνο 

εξόδου, είναι το «χρηματοδοτικό επίπεδο» στο οποίο γίνεται η επένδυση. 

Έτσι, οι επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ διακρίνονται με κριτήριο τη χρονική τους 

διάρκεια σε δυο μεγάλες κατηγορίες: το «τυπικό» Ε.Κ.Υ.Κ σε κεφάλαια 

σποράς και εκκίνησης (seed & start-up capital), που αφορά επενδύσεις οι 

οποίες γίνονται σε ένα ορίζοντα τριών ετών και επενδύσεις «επέκτασης» 

(development capital) που διαρκούν πάνω από τρία χρόνια.

Πάντως η διάρκεια των επενδύσεων δεν είναι σταθερή ούτε εύκολα 

καθορίσημη εκ των προτέρων. Όπως και σε πολλά ζητήματα του 

Ε.Κ.Υ.Κ εξαρτάται από τη μορφή της δεδομένης επένδυσης. Γενικά η 

διάρκεια «ζωής» των επενδύσεων κυμαίνεται από 3 έως 10 και πιο συχνά 

από 5 έως 8 χρόνια , με μέσο τα 7 χρόνια.

Προσανατολισμός σε Διεθνή Κλίμακα Αγοράς.

Πολλές από τις επενδυτικές περιοχές που καλύπτει το Ε.Κ.Υ.Κ (π.χ. 

υψηλή τεχνολογία αιχμής), αλλά και η ιδιότυπη μορφή του αντικειμένου 

των επενδύσεων απαιτούν, για να υπάρξει σημαντική κερδοφορία και 

μεγέθυνση, τη δυναμική ενεργό ζήτηση μιας διεθνούς αγοράς. Αυτό το 

φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις χώρες της Ευρώπης οι οποίες είναι 

ακόμη σε κάποιο βαθμό περιορισμένες από τη στενότητα των εθνικών 

τους πλαισίων, κάτι που τα αρμόδια κοινοτικά όργανα προσπαθούν να 

αμβλύνουν.

Εξ άλλου, η ίδια η μετάβαση από το εθνικό στο διεθνές-παγκόσμιο 

επίπεδο είναι αντικείμενο χρηματοδότησης από το Ε.Κ.Υ.Κ.

Διεθνής συνεργασία υπάρχει όμως και από την πλευρά της 

προσφοράς Ε.Κ.Υ.Κ. Πολλά αμοιβαία Ε.Κ.Υ.Κ έχουν ένα
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διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιο, με σκοπό όχι μόνο τη διασπορά των 

κινδύνων, αλλά και τη σωστή λειτουργία σε ένα διεθνοποιημένο 

περιβάλλον. Η λειτουργία ενός «fund» σε διεθνές επίπεδο προσφέρει 

στον επενδυτή, πέρα από την προοπτική εκμετάλλευσης της καινοτομίας 

σε διεθνές επίπεδο, τη αδυνατότητα ορθότερης εκτίμησης της άξιας της 

καινοτομίας, ακόμη και για την εγχώρια αγορά, αφού θα ληφθούν 

σοβαρά υπ’ όψιν τα στοιχεία του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της 

διεθνούς ζήτησης.

Από την άλλη, το φαινόμενο των Διεθνών Κοινοπρακτικών 

Επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ (International Investments) έχει ενταχθεί αρκετά 

τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας και τη γενικότερη αύξηση του 

ποσοστού των εν γένει κοινοπρακτικών επενδύσεων (Syndicated 

Investments). Οι διεθνείς κοινοπρακτικές επενδύσεις δίνουν στα 

συμμετέχοντα «funds» ένα «άνοιγμα» στις αγορές των άλλων χωρών, αν 

και πολλές φορές οι διεθνείς κοινοπραξίες Ε.Κ.Υ.Κ γίνονται μόνον για 

λόγους διασποράς κινδύνου και εκμετάλλευσης του λανθάνοντος 

δυναμικού των άλλων οικονομιών.

Μια άλλη φιλοσοφία, ένα άλλο κόστος.

Το Ε.Κ.Υ.Κ αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση στη

χρηματοδότηση, με διαφορετικά κριτήρια και εχέγγυα από όσα 

απαιτούνται από τους παραδοσιακούς τραπεζίτες. Έτσι, το κόστος (για το 

φιλόδοξο επιχειρηματία) είναι και αυτό διαφορετικό, και προφανώς είναι 

μεγαλύτερο.

Οι επενδύσεις του Ε.Κ.Υ.Κ είναι, όπως είδαμε, μετοχικές. Άρα, οι 

συμφωνίες -συμβόλαια χρηματοδότησης γίνονται, μεταξύ άλλων, βάσει 

ορισμένων εκτιμήσεων για τη μελλοντική άξια της υποψήφιας 

επιχείρησης σε κάποια χρονική στιγμή μετά τη χρηματοδότηση. Εάν η
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επένδυση πετύχει και οι προβλέψεις αυτές περίπου επαληθευτούν, τότε 

το κόστος του δανείου σε χρηματικούς όρους θα είναι κατά πολύ 

υψηλότερο από ότι θα ήταν ένα σύνηθες δάνειο με μάλλον σκληρούς 

όρους για τον επιχειρηματία. Αυτό όμως είναι λογικό, αφού το 

υψηλότερο κόστος αντανακλά την πλήρη αδυναμία του επίδοξου 

χρηματοδότη να βρει άλλη πηγή. Δεν θα ήταν ορθό να θεωρήσουμε το 

Ε.Κ.Υ.Κ «ούτως ή άλλως» ακριβό χρήμα, για δυο λόγους:

Πρώτον, η χρηματοδότηση συνοδεύεται από παροχή άλλων 

υπηρεσιών (καμιά φορά ζωτικών) από τους χρηματοδότες και δεύτερον 

σε περίπτωση αποτυχίας, η αποζημίωση του χρηματοδότη θα είναι μικρό 

μόνο τμήμα του κεφαλαίου που έχει επενδύσει και άρα το επιπλέον 

κόστος αντιπροσωπεύει και αυτήν την αβεβαιότητα.

Δεύτερον, γιατί συχνά στους όρους της χρηματοδότησης Ε.Κ.Υ.Κ 

περιλαμβάνονται ρήτρες που συσχετίζουν το τελικό (πραγματικό) κόστος 

δανείου, δηλαδή το πόσες μετοχές θα λάβει ο χρηματοδότης για ένα 

δεδομένο ύψος χρηματοδότησης, με τα αποτελέσματα που θα 

επιτευχθούν. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρηματίες που εργάζονται 

αποτελεσματικότερα κερδίζουν ακόμη περισσότερο, ενώ από την πλευρά 

της η εταιρία Ε.Κ.Υ.Κ προτιμά να έχει μικρή συμμετοχή σε επιτυχημένη 

εταιρία, παρά μεγάλη συμμετοχή σε μέτρια εταιρία.

Άλλωστε, η χρηματοδότηση γίνεται συχνά σε διαδοχικούς γύρους, 

που αντιστοιχούν σε διάφορα χρηματοδοτικά επίπεδα που θα εξετάσουμε 

παρακάτω. Οι όροι χρηματοδότησης, και ιδίως η εκτιμούμενη αξία του 

μετοχικού κεφαλαίου διαφέρει από γύρο σε γύρο, και είναι ανάλογη με 

τα εκάστοτε αποτελέσματα και προοπτικές της χρηματοδοτούμενης 

επιχείρησης. Έτσι μια συμμετοχή 10% στο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να 

«στοιχίζει» μισό δισεκατομμύριο στον χρηματοδότη κατά τον πρώτο 

χρηματοδοτικό γύρο, ενώ η ίδια συμμετοχή να «στοιχίζει» δυο 

δισεκατομμύρια στο δεύτερο γύρο. Αυτή η μέθοδος αποτελεί δικλείδα
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ασφάλειας τόσο για τον χρηματοδότη, όσο και για τον 

χρηματοδοτούμενο.

Γενικά στην περίπτωση του Ε.Κ.Υ.Κ είναι διαφορετικός ο τρόπος 

που υπολογίζει κανείς κόστη και οφέλη.

Ομολογουμένως, το Ε.Κ.Υ.Κ έχει κακή φήμη στους επιχειρηματίες, 

κυρίως στις Η.Π.Α ως ακριβό και σκληρό για τον επιχειρηματία. Έτσι 

εξαντλούνται πρώτα όλες οι εναλλακτικές λύσεις και μετά καταφεύγει ο 

επιχειρηματίας στο Ε.Κ.Υ.Κ. Στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζεται τόσο 

έντονο πρόβλημα. Δεν ήταν πάντως δίκαιο να δημιουργηθεί η 

εντύπωση ότι το Ε.Κ.Υ.Κ δίνει την ευκαιρία στους χρηματοδότες να 

εκμεταλλευθούν τον επιχειρηματία και να τον εξαναγκάσουν σε άδικη 

συμφωνία:τα τελευταία πάντως χρόνια παρατηρείται μάλλον το αντίθετο.
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ΜΕΡΟΣ II

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ TOY VENTURE CAPITAL.

Οι διάφορες μορφές επενδύσεων Κ.Ε.Σ μπορούν να 

ταξινομηθούν ως εξής:

SEED CAPITAL

Κεφάλαιο για ανάπτυξη και δοκιμή αρχικής ιδέας. 

START-UP CAPITAL

Κεφάλαιο εκκίνησης, ανάπτυξη προϊόντος ή υπηρεσίας. 

EARLY STAGE FINANCING

Χρηματοδότηση στα πρώτα στάδια παραγωγής και 

πωλήσεων, ίσως και πριν ακόμα η επιχείρηση γίνει 

κερδοφόρος.

DEVELOPMENT FINANCE Η EXPANSION CAPITAL

Κεφάλαιο για αύξηση της παραγωγικής δυναμικής, 

επέκταση στην αγορά, κ.λ.π.

MEZZANINE FINANCING Η BRIDGE FINANCING

Χρηματοδότηση στο στάδιο προετοιμασίας για την 

είσοδο στο χρηματιστήριο.

Άλλες μορφές επενδύσεων με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, που 

έχουν δείξει αρκετή άνθιση τα τελευταία χρόνια διεθνώς είναι: 

MANAGEMENT BUY-OUT (MBΟ)

Εξαγορά επιχείρησης από το υπάρχον management. 

MANAGEMENT BUY-IN (MBI)

Εξαγορά επιχείρησης από νέα ομάδα management. 

REPLACEMENT

Εξαγορά μεριδίου απερχόμενου εταίρου.
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TURNAROUND

Εξαγορά και ανόρθωση ζημιογόνου επιχείρησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ 

διαδοχικών κατηγοριών. Επίσης είναι ευνόητο ότι το ρίσκο της 

επένδυσης μειώνεται σταδιακά όσο προχωρούμε από το Seed Capital 

προς το Mezzanine η Bridge Financing.

Η ιδιόμορφη συμμετοχή των Ε.Κ.Ε.Σ σε επίλεκτες εταιρίες με ικανή 

διοίκηση και ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η ενεργός 

συμμετοχή τους στην επιχείρηση, τις διαφοροποιεί από άλλες 

παραδοσιακές επενδυτικές και συναφείς εταιρίες. Η επενδυτική 

στρατηγική των Ε.Κ.Ε.Σ διαφέρει διεθνώς και η κατάταξη τους μπορεί 

να γίνει βάσει της μορφής χρηματοδότησης (π.χ. Start-Up ή 

Development Finance), του βιομηχανικού κλάδου, της γεωγραφικής 

κατανομής, κ.λ.π. Χαρακτηριστικά, οι Ε.Κ.Ε.Σ των Η.Π.Α τείνουν να 

επενδύουν περισσότερο σε εταιρίες υψηλής τεχνολογίας από ότι οι 

Ευρωπαϊκές. Γνωστές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας όπως οι Apple, 

Compaq, DEC και Genentech δέχθηκαν σημαντικές επενδύσεις Κ.Ε.Σ 

πριν εισαχθούν στα χρηματιστήρια.

Από το 1987 και μετά, η προσοχή στις Η.Π.Α στράφηκε σε 

καταναλωτικές δραστηριότητες, καθώς και επενδύσεις στους τομείς 

υγείας και περίθαλψης. Παρά την κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 

1990, ορισμένες ανεξάρτητες Ε.Κ.Ε.Σ συνέχισαν να αναπτύσσονται, 

εμφανίζοντας μια ιδιαίτερη επικέντρωση σε επενδύσεις seed και start-up 

capital. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν στους τομείς ανάπτυξης 

λογισμικού και πληροφορικής, γενικότερα έδειξαν μεγάλη ανάπτυξη, 

ενώ πιο πρόσφατα οι Ε.Κ.Ε.Σ ακολουθούν πιο διάσπαρτη επενδυτική 

στρατηγική και καλύπτουν γενικά τους χώρους της βιομηχανικής 

παραγωγής, διανομών και υπηρεσιών. Το κυρίως βάρος των επενδύσεων
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Αγγλικών Ε.Κ.Ε.Σ τη δεκαετία 1980 στράφηκε σε ΜΒΟ ώριμων 

εταιριών.

Τα ποσοστά συμμετοχής διαφέρουν μεταξύ Ε.Κ.Ε.Σ. Πολλές 

εταιρίες περιορίζονται σε ποσοστά μειοψηφίας, π.χ. έως 49% του 

μετοχικού κεφαλαίου. Συχνά οι μεγαλύτερες Ε.Κ.Ε.Σ δεν έχουν 

περιορισμούς και μπορούν να συμμετέχουν σε έως 90% του μετοχικού 

κεφαλαίου. Σε αυτή την κατηγορία αναφέρονται για την Αγγλία, οι 

εταιρίες Advend Ltd, Alan Patricof Associates Ltd, Baring Venture 

Partners Ltd, Development Capital Corp. Ltd., Grosvenor Venture 

Managers Ltd και Manapel Tecgnology Investors, μεταξύ άλλων. Γενικά, 

η αποτελεσματική επιρροή της Ε.Κ.Ε.Σ στην πορεία μιας επιχείρησης 

προϋποθέτει συμμετοχή τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου.

Ένα πρακτικό κριτήριο που καθορίζει την επενδυτική πολιτική των 

Ε.Κ.Ε.Σ είναι ο προκαθορισμός του μέγιστου ποσοστού του μετοχικού 

κεφαλαίου που μπορεί να επενδυθεί σε μια επιχείρηση ή ένα 

επιχειρηματικό όμιλο. Αυτό το ποσοστό κυμαίνεται κυρίως μεταξύ 15% 

και 25% του συνόλου του ενεργητικού. Επίσης ένα Κ.Ε.Σ θεωρείται 

πλήρως επενδεδυμένο όταν έχουν επενδυθεί τα 75%-80% του κεφαλαίου 

το υπόλοιπο διατηρείται έτσι ώστε να επιτρέψει στη διαχειρίστρια 

Ε.Κ.Ε.Σ να παρακολουθήσει τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις 

επιχειρήσεις που επένδυσε.

Αν και υπάρχει αρκετή διαφορά μεταξύ των προϋποθέσεων και 

στόχων λειτουργίας των διαφόρων Ε.Κ.Ε.Σ, οι βασικότεροι είναι:

■ Ικανά και συνεργάσιμα στελέχη.

■ Επιχειρηματικό αντικείμενο με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

■ Μη περιορισμός μελλοντικής απόδοσης (όχι «οροφές» απόδοσης.

■ Ευκολία εξόδου.

Η διαχείρηση των Ε.Κ.Ε.Σ γίνεται από ικανά στελέχη με

πολύχρονη βιομηχανική και τραπεζική εμπειρία και ευρύ φάσμα
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γνώσεων, κατά προτίμηση με τεχνική κατάρτιση συμπληρωμένη 

συνήθως με MBA.

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι από το σύνολο των προτάσεων 

μόνο ένα 60-70% καταλήγει σε μια τουλάχιστον επαφή των 

ενδιαφερομένων μερών. Συνήθως, μόλις το 50% των επενδυτικών 

προτάσεων έχει ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση. Ένα 20-25% 

περίπου καταλήγει σε λεπτομερή ανάλυση και διαπραγμάτευση, ενώ 

τελικά τα επενδυτικά σχήματα που θα προκόψουν αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 3-6% επί των αρχικών προτάσεων (ανάλογα με την ποιότητα 

των προτάσεων). Στην Ελλάδα, λόγω του μεγάλου κόστους του 

χρήματος, η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και τα 

ποσοστά επιτυχίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής) 

εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη (π.χ.5-10%).

Από τις επενδύσεις περίπου 25-50% αποτυγχάνουν, 40-55% 

επιβιώνουν και ένα 10-20% παρουσιάζει εξαιρετική ανάπτυξη και 

αποδόσεις .Εάν και είναι κάπως δύσκολο να παρουσιάσουμε μέσες 

αποδόσεις των funds, κυρίως λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης, της 

μεγάλης διαφοροποίησης των funds των Η.Π.Α και του πρόσφατου 

των Ευρωπαϊκών (μέση διάρκεια των funds 10 χρόνια), μια μέση 

ετήσια απόδοση περίπου 25% σε σταθερές τιμές η 35% σε 

μεταβλητές τιμές για την Ελλάδα, θεωρείται πολύ ικανοποιητική.
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Α) ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ.

1) ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 

VENTURE CAPITAL.

Η πρόσφατη άνθηση του ελληνικού χρηματιστηρίου έφερε μαζί 

της και την ανάγκη χρησιμοποίησης ευέλικτου εργαλείου, που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την συσσώρευση πόρων και την 

διάθεση αυτών για επενδύσεις σε μετοχές μέσω του χρηματιστηρίου ή 

και εκτός αυτού.

Πράγματι, εκτιμάται από πολλούς ότι η σημερινή συγκυρία 

προσφέρει ευκαιρίες με ενδιαφέρον οικονομικό, όχι μόνο στην αγορά 

μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου, όπου κατά κανόνα ,ο επενδυτής έχει 

ως κύριο σκοπό να επωφεληθεί από την ευνοϊκή για αυτόν και 

αφορολόγητη διακύμανση των τιμών και δευτερευόντως από το 

διανεμόμενο μέρισμα, αλλά και σε έναν άλλο τομέα:

Στον τομέα της συμμετοχής στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης με σκοπό 

την συμμετοχή στην λειτουργία της επιχείρησης αυτής, εισφέροντας 

γνώσεις και εμπειρίες που η επιχείρηση αυτή ενδεχομένως δεν διαθέτει 

είτε εισφέροντας πόρους αναγκαίους για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της προς κατευθύνσεις, όπως ανάπτυξη νέων 

προϊόντων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, διάνοιξη νέων εμπορικών 

δρόμων κλπ, οι οποίες συνεπάγονται βέβαια αυξημένο κίνδυνο για τους 

πόρους που διατίθενται για τους σκοπούς αυτούς.

Η χρησιμοποίηση των μέχρι σήμερα γνωστών στο ελληνικό δίκαιο 

τύπων της εταιρίας για παρέμβαση ενεργητική του τύπου που 

προαναφέρθηκε, στην λειτουργία μιας επιχείρησης, δεν ανταποκρίνεται 

στην ανάγκη αντιστάθμισης των αυξημένων κίνδυνων, με κίνητρα 

φορολογικά ή άλλα για την ανάληψη τέτοιων κινδύνων, πράγμα που,
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στην καλύτερη περίπτωση, οδηγεί στην περιορισμένη έκταση άσκησης 

της δραστηριότητας που προαναφέρθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί εν προκειμένω ότι το επιχειρηματικό κεφάλαιο 

υψηλού κινδύνου όπως το VENTURE CAPITAL δεν είναι αναγκαίο 

μόνο για τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας αλλά για 

την αξιοποίηση του λανθάνοντος δυναμικού που πολλές επιχειρήσεις 

έχουν μεν αλλά δεν διαθέτουν τα μέσα για την αξιοποίηση του.

Στην συνέχεια θα αναφερθώ με συντομία στην περιγραφή του 

θεσμού της εταιρίας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και στα 

κίνητρα που δίνονται για την υιοθέτηση και προαγωγή του θεσμού αυτού 

με στόχο το όφελος της οικονομίας γενικότερα.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του 

Νόμου 1775/88 η ανώνυμη εταιρία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου 

έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Υπάρχει βέβαια και η άποψη, ότι 

ο σκοπός αυτός δεν είναι αποκλειστικός, πιστεύω όμως, ότι η άποψη 

αυτή δεν ευσταθεί, εν όψει ιδίως και της νομοθετικής προϊστορίας του 

συγκεκριμένου νομοθετήματος, το οποίο, στο στάδιο του νομοσχεδίου, 

ρητώς προέβλεπε ότι ο σκοπός αυτός, δηλαδή η προώθηση και η 

υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, μπορούσε 

να είναι ένας από τους σκοπούς της ανώνυμης εταιρίας παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου πράγμα που τελικά δεν υιοθετήθηκε από τον 

νομοθέτη.

Έτσι, οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου δικαιούνται της 

επιδότησης και των φορολογικών κινήτρων, για τα οποία θα εκθέσω λίγα 

στην συνέχεια, μόνο για τις δραστηριότητες τους, οι οποίες εμπίπτουν 

στο σκοπό που προαναφέρθηκε
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Οι δραστηριότητες μιας ανώνυμης εταιρίας παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου, για την επιδίωξη του σκοπού της, αναφέρονται ενδεικτικά 

στον νόμο.

Έτσι, οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου έχουν την δυνατότητα 

άμεσης παρέμβασης με δυο τρόπους:

Είτε ιδρύοντας νέες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας είτε συμμετέχοντας στην αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου τους, στην οποία προβαίνουν υφισταμένες ήδη 

επιχειρήσεις προκείμενου να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση 

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Ως προϋπόθεση της 

άμεσης αυτής παρέμβασης των εταιριών παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου τίθεται από τον ίδιο τον Νόμο, στην παράγραφο 4 του πρώτου 

άρθρου του, η ανάγκη η επιχείρηση στην οποία η εταιρία παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου πρόκειται να συμμετάσχει, να έχει την 

νομική μορφή είτε ανώνυμης εταιρίας είτε εταιρίας περιορισμένης 

ευθύνης.

Αυτό σημαίνει βεβαίως, ότι μια ομόρρυθμοι εταιρία, μια 

ετερόρρυθμοι εταιρία ή μια ατομική επιχείρηση, προκειμένου να τύχουν 

της αρωγής μιας εταιρίας επιχειρηματικού κεφαλαίου, πρέπει 

προηγουμένως να μετατραπούν σε Α.Ε ή Ε.Π.Ε.

Αξιοσημείωτο είναι ακόμη ότι ο νόμος δεν προβλέπει απλή 

απόκτηση μετοχών της επιχείρησης χωρίς αύξηση του κεφαλαίου αυτής, 

πράγμα που σαφώς δηλώνει ότι ο νομοθέτης θέλησε την εταιρία 

παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου όχι ως απλό «επενδυτή» (με την 

έννοια εκείνου που αποκτά τίτλους διαπραγματεύσιμους ή όχι, στο 

Χρηματιστήριο) αλλά ως εξειδικευμένο χρηματοδότη επενδύσεων 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Επίσης ο νομοθέτης αναγνωρίζει στις εταιρίες παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου την δυνατότητα τόσο άμεσης όσο και
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έμμεσης παρέμβασης στη μέσω δανειοδοτήσεων χρηματοδότηση 

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, με την παροχή 

εγγυήσεων σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, προκειμένου οι 

οργανισμοί αυτοί να χορηγήσουν δάνεια για την υλοποίηση τέτοιων 

επενδύσεων, από επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή. 

Αλλά και η ίδια η εταιρία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι 

δυνατό να δανειοδοτήσει μια επιχείρηση, πάντα για την πραγματοποίηση 

επενδύσεων του συγκεκριμένου είδους, εφόσον η εταιρία 

επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν είναι μεταξύ των ιδρυτών ούτε 

συμμετέχει στο κεφάλαιο της συγκεκριμένης επιχείρησης (άρθρο 2παρ.3 

του Νόμου 1775\88).

Τέλος, θεωρείται από τον νομοθέτη του N.1775V88, ότι βρίσκεται 

εντός του σκοπού της εταιρίας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και η 

απλή παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που προβαίνουν σε επενδύσεις 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, οι οποίες είναι σχετικές με την 

έρευνα της αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την 

οργάνωση των επιχειρήσεων αυτών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας 

πρόσφορης για την πραγματοποίηση των σκοπών της επιχείρησης.

Αξίζει να παρατηρηθεί εδώ, ότι οι εταιρίες παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου δεν επιδοτούνται ούτε τυχαίνουν φορολογικών απαλλαγών ή 

άλλης ευνοϊκής μεταχείρισης, για τα εισοδήματα τους που προέρχονται 

από αυτήν την παροχή υπηρεσιών.

Ο Νόμος 1775\88 περιέχει αρκετές διατάξεις ειδικές για τις εταιρίες 

παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, οι οποίες εφαρμόζονται στις 

εταιρίες αυτές κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κοινού δικαίου 

δηλαδή τόσο του Κωδ.Ν.2190\1920 όσο και του φορολογικού νόμου

Έτσι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου ορίζεται σε 500 εκ. δρχ., καταβάλλεται μόνο 

σε μετρητά και πρέπει, κατά την σύσταση της εταιρίας, να καταβληθεί
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κατά το ήμισυ. Με υπουργική απόφαση το ελάχιστο όριο των 500 εκ. 

είναι δυνατόν να αυξάνεται, προβλέπεται δε από τον Νόμο η άσκηση 

εποπτείας επί των δραστηριοτήτων των εταιριών παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Τέλος, η εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου υποχρεούται να 

αποκαταστήσει την σχέση ιδίων κεφαλαίων προς τις υποχρεώσεις της, 

μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διαχειριστικής χρήσης, που ακολουθεί την 

χρήση κατά την οποία η σχέση αυτή διαταράχθηκε, προβαίνοντας 

υποχρεωτικά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με τις διατάξεις των αρθρ.3, 4 και 5 του Νόμου 1775\88 παρέχονται 

κίνητρα για την συμμετοχή στις εταιρίες παροχής επιχειρηματικού 

κεφαλαίου. Ειδικότερα:

Α)Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας χορηγείται 

επιχορήγηση του Κράτους μέχρι 30% στο ποσόν της συμμετοχής της 

εταιρίας επιχειρηματικού κεφαλαίου (περιπτώσεις α και β παρ. 1 αρθρ. 

1) σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας 

και καινοτομίας (αρθρ.3).

Β)Οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου, για τον προσδιορισμό των 

φορολογικών τους κερδών, έχουν το δικαίωμα να εκπίπτουν ποσοστό 3% 

του ποσού του υπολοίπου της 31\12. κάθε χρόνου, των συμμετοχών και 

εγγυήσεων τους προς επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις 

υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.(περιπτώσεις α, β και γ της παρ.1).

Η έκπτωση όμως αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό πρόβλεψης για 

το σκοπό του αρθρ. 1 του νομοθετήματος (αρθρ.4).

Γ)Τα κέρδη που πραγματοποιούν οι εταιρίες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου από πώληση μετοχών η εταιρικών μεριδίων τους, τα οποία 

προέρχονται από συμμετοχές τους σε επιχειρήσεις που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου, δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, αν
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εμφανιστούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού για κάλυψη 

μελλοντικών ζημιών από την πώληση χρεογράφων (αρθρ.5 παρ. 1).

Επίσης και οι κάτοχοι ομολογιών των εταιριών απαλλάσσονται του 

φόρου για το εισόδημα από τόκους των ομολογιών (αρθρ.5 παρ.1).

Επιση μαίνεται εν προκειμένω, η διαφορετική φορολογική 

μεταχείριση των κατόχων ομολογιών εκδόσεως των εταιριών παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου, από τη μεταχείριση των μετόχων των 

εταιριών αυτών. Συγκεκριμένα, ενώ, όπως είπαμε, οι κάτοχοι ομολογιών 

απαλλάσσονται από την φορολογία του εισοδήματος που προέρχεται από 

τόκους των ομολογιών αυτών, οι μέτοχοι των εταιριών παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν απαλλάσσονται από τη φορολογία 

εισοδήματος που προέρχεται από μερίσματα που αυτές διανέμουν. Η 

φορολόγηση αυτή αποτελεί τελικά μάλλον αντικίνητρο για τη συμμετοχή 

κεφαλαιούχων στο κεφαλαίο εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου, ως 

επένδυση, κατά προτίμηση άλλων επενδύσεων, όπως π.χ. των ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου.

Αν υποτεθεί, πράγμα που πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο για το 

επιχειρηματικό κεφάλαιο ότι αυτό κατευθύνεται σε επενδύσεις υψηλού 

κινδύνου, θα πρέπει σε αντιστάθμισμα να δοθεί υπόσχεση αποδόσεως 

στον μέτοχο της εταιρίας επιχειρηματικού κεφαλαίου. Για να επιτευχθεί 

όμως υψηλή απόδοση, που, σύμφωνα με υπολογισμούς θα πρέπει να 

είναι μέση ετήσια απόδοση της τάξης του 35%, τουλάχιστον για μια 

πενταετία, μετά τους φόρους, (συγκρινόμενη με το 25% περίπου των 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία έχουν κίνδυνο 0 ή 

ελαχιστότατο), θα πρέπει, για το ίδιο χρονικό διάστημα μιας πενταετίας, 

η εταιρία παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου να επιτύχει μέση ετήσια 

απόδοση, προ φόρων, της τάξης του 55%, πράγμα που στην καλύτερη 

περίπτωση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί, έως αδύνατο.
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Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί στην Πορτογαλία, που είναι χώρα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ίδιου περίπου επιπέδου ανάπτυξης με 

την Ελλάδα, ότι οι εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου απαλλάσσονται 

κάθε φόρου για το εισόδημα τους, για την πρώτη τετραετία από την 

ίδρυση τους, για δε τα επόμενα χρόνια, μετά την τετραετία αυτή 

επιβάλλεται μεν φόρος για το εισόδημα τους, δίνεται όμως σε αυτές tax 

credi 95% για τον φόρο που έχει καταβληθεί από αυτές επί του 

εισοδήματος τους που προέρχεται από μερίσματα.

Από την σύντομη ανάπτυξη που προηγήθηκε, προκύπτει, πιστεύω ο 

λόγος που η παρούσα μορφή εταιρίας επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν 

εδραιώθηκε ακόμη, τόσα χρόνια μετά την θέσπιση του νόμου 1775\88, 

στην συνείδηση του επιχειρηματικού κοινού: πρώτα- πρώτα ανεπαρκή 

κίνητρα, εν όψει των δεδομένων της κεφαλαιακής αγοράς αλλά ακόμη 

αφ’ ενός περιορισμός στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και 

καινοτομίας και, αφ’ έτερου, αποκλεισμός της αποκτήσεως από την 

εταιρία επιχειρηματικού κεφαλαίου, συμμετοχών σε επιχειρήσεις χωρίς 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτών ή χωρίς την εξ υπαρχής ίδρυση 

νέας επιχείρησης.
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2) ΠΟΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Σήμερα, στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περί τις είκοσι δυο 

εταιρίες venture capital με την μορφή της Α.Ε ή της Ε.Π.Ε κατά τον 

ισχύοντα νόμο του 1995 . Ενδεικτικά αναφέρονται η Alpha Ventures, 

Global Finance, Εμπορική Κεφαλαίου και Συμμετοχών, Ulysses Finance 

&Ithaca Ventures, Εθνική Αναπτυξιακή Εταιρία Βορείου Ελλάδος, 

Εθνική Συμβουλευτική Εταιρεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το 

εξειδικευμένο τμήμα της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής 

Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.), το επενδυτικό κεφάλαιο «Danube Fund», κ.α. 

Αρκετές από τις εταιρίες αυτές, έχουν ιδρυθεί μετά το 1995 και 

ενδιαφέρονται κυρίως για χρηματοδοτήσεις πέραν των αρχικών σταδίων 

των επιχειρήσεων, καθώς και για επενδύσεις μεγάλης σχετικά αξίας.

Θα ασχοληθώ παρακάτω με μερικές εταιρίες venture capitals, οι 

οποίες έχουν δημοσιοποιήσει ορισμένα από τα οικονομικά τους στοιχεία, 

αλλά και γνωρίζουν στο ευρύτερο κοινό και στις ενδιαφερόμενες για 

χρηματοδότηση επιχειρήσεις, τις δυνατότητες τους και τις υπηρεσίες που 

δύνανται να τους παράσχουν.

■ Ε.Τ.Β.Α.

Η παραπάνω Τράπεζα, επιδιώκει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε 

όλο το φάσμα της επενδυτικής τραπεζικής (investment banking), 

συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρηματικών συμμετοχών, για 

κεφάλαια υψηλού κινδύνου. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Επενδύσεων & 

Ομίλου πραγματοποιούν τη διερεύνηση της αγοράς, τη μελέτη των 

σχετικών αιτημάτων από τις υποψήφιες, για χρηματοδότηση, 

επιχειρήσεις, πραγματοποιούν τις εισηγήσεις τους και παρακολουθούν 

την πορεία των επενδύσεων venture capital που τελικά η τράπεζα
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αναλαμβάνει. Οι επενδύσεις της τράπεζας σε αυτό το αντικείμενο, είναι 

δυο μορφών:

Άμεσες επιχειρηματικές συμμετοχές, και

Έμμεσες συμμετοχές, μέσω της συμμετοχής της τράπεζας σε 

Επιχειρηματικά Κεφαλαία, τα οποία λειτουργούν κάτω από την 

διαχείρηση εταιριών επιχειρηματικών συμμετοχών.

Η επενδυτική πολιτική της τράπεζας στο κλάδο των άμεσων 

επενδύσεων συνίσταται στο να τοποθετεί Κεφάλαια της σταδιακά στον 

κλάδο, ώστε να μην επηρεάζεται η κερδοφορία της κατά τα ενδιάμεσα 

έτη της επένδυσης, επειδή πρόκειται για επενδύσεις μακροπρόθεσμου 

χαρακτήρα, και η απόδοση των επενδύσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη 

στο κόστος ευκαιρίας για τη τράπεζα στο να τοποθετεί τη ρευστότητα 

της σε διαφορετικής φύσεως χαρτοφυλάκια χορηγήσεων ή σε 

ομολογιακούς τίτλους ή στη χρηματαγορά ή σε μετοχές, κλπ.

■ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε

Πρόκειται για θυγατρική της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., 

και κατέχει από τις μεγαλύτερες θέσεις στο venture capital στη Ν.Α. 

Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1994, με διαχείρηση πάνω από 200 εκατομμύρια 

Ευρώ σε επενδεδυμένα κεφαλαία σε ventures. Έχει έδρα την Αθήνα, 

γραφεία σε χώρες της Α. Ευρώπης και στην Ν. Υόρκη των Η.Π.Α. Η 

πολιτική της επικεντρώνεται στους τομείς: τρόφιμα, ποτά,

κατασκευαστικά υλικά, καταναλωτικά, και ελαφρά βιομηχανικά 

προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογία. To venture capital ονομάζεται 

«Commercial Capital Group» και συνίσταται από :την Commercial 

Capital που είναι εταιρία συμμετοχών και διαχειρίστρια εταιρία του 

Fund, την Commercial Ventures Group που επενδύει εκτός Ε.Ε. Το 

Commercial Capital Group, παρέχει δυνατή υποστήριξη σε 

επιχειρηματίες και σε εταιρίες, ικανούς να πραγματοποιήσουν τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
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Από το 1995 το C.C.G. ανέλαβε να επενδύσει 182,5 εκατομμύρια 

Ευρώ σε 58 περιπτώσεις venture και μέχρι σήμερα έχει εκταμιεύσει 

160,2 εκατομμύρια Ευρώ με ποσά που κυμαίνονται από ένα εκατομμύριο 

Ευρώ έως και δέκα εκατομμύρια Ευρώ. To C.C.G. αναλαμβάνει το 30% 

του Μ.Κ. της εταιρίας την οποία χρηματοδοτεί: συνήθως δεν επιλέγει τη 

χρηματοδότηση σε διάφορες φάσεις της ζωής της επιχείρησης αλλά 

παραμένει ως μέτοχος δυο με επτά χρόνια και διακόπτει τη συμμετοχή 

του με μια μέθοδο που έχει προηγουμένως συμφωνηθεί. Ήδη έχει εξέλθει 

από δώδεκα περιπτώσεις venture.

Ενδεικτικά, παρατίθεται η κατανομή του C.C.G σε τρεις περιοχές 

της Ευρώπης και το πλήθος των Ventures κατά κλάδο οικονομικό. 

Αναφέρονται μόνο οι περιπτώσεις των σπουδαιότερων Ventures :

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ&

ΚΛΑΔΟΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5 4 3

ΣΥΣΚ/ΕΣ&ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ 2 1 2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ. ΑΓ ΑΘΑ 9 - 1

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ & ΥΠΗΡ. 6 3 -

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ&ΕΠΙΚΟΙΝ. 3 1 -

ΑΛΛΑ FUNDS 2 - 1

ΣΥΝΟΛΟ 27 9 7

To Commercial Capital Group, ενεργεί, όπως έχω ήδη αναφέρει στο 

πρώτο κεφάλαιο, όπως ενεργεί ένα τυπικό Venture Capital και 

προσπαθεί, επιπροσθέτως, να μελετά την τοπική επιχειρηματική 

νοοτροπία και έχει εγκαθιδρύσει δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων. Επίσης,
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το C.C.G., προσπαθεί να εντοπίζει ευκαιρίες στις περιοχές που 

δραστηριοποιείται για την εξεύρεση στρατηγικών συνεταίρων.

To C.C.G. προσθέτει αξία στα ventures που χρηματοδοτεί, με το να 

υποστηρίζει τη Διαχειριστική Ομάδα του νέου εγχειρήματος, 

υποστηρίζοντας την επένδυση που έχει χρηματοδοτήσει κατά τη 

διάρκεια όλων των φάσεων της παρέμβασης του venture. Επίσης, η αξία 

του venture αυξάνει με το να βοηθάει το C.C.G. στη σύσταση 

Κοινοπρακτικών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (πράγμα το οποίο 

διασφαλίζει και τους επιχειρηματίες και τους venture capitalists). Επίσης, 

βοηθάει στη διαχείρηση της αναδοχής και στην αρχική δημόσια 

εγγραφή, σε όλες τις διαδικασίες των φάσεων αυτών, στα τοπικά και 

διεθνή Χρηματιστήρια Αξιών.

■ Η ALPHA VENTURES Α.Ε.

Η Alpha Ventures ιδρύθηκε το 1990 και είναι η πρώτη ιδιωτική 

εταιρία Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Private Equity/Venture Capital) 

στην Ελλάδα. Είναι θυγατρική της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. και 

αποτελεί μέρος της επενδυτικής τραπεζικής του ομίλου Alpha. Το Μ.Κ. 

της εταιρίας ανέρχεται στα 14,7 εκατομμύρια Ευρώ και περιλαμβάνει 

δέκα συμμετοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο όμιλος της Alpha 

Τράπεζας Α.Ε. έχει ιδρύσει μια νέα επενδυτική εταιρία (Επενδυτικό 

Κεφάλαιο-Fund), το Alpha Equity Fund, την διαχείρηση (management) 

του οποίου την έχει η Alpha Ventures: Τα προοριζόμενα προς επένδυση 

από το Fund Κεφάλαια, ανέρχονται σε 44 εκατομμύρια Ευρώ.

Η επενδυτική προσέγγιση της Alpha Επενδυτικών Συμμετοχών 

Α.Ε.(Alpha Ventures), συνίσταται στο ότι το Venture Capital της μετέχει 

ως συνεταίρος, βεβαίως, αλλά με μειοψηφική μορφή στο μετοχικό 

κεφάλαιο των εταιριών στις οποίες επενδύουν ώστε η διοικητική ευθύνη 

και το αναπτυξιακό κίνητρο να παραμένει στην Επιχειρησιακή Ομάδα 

της Διοίκησης, ενώ το venture capital παρεμβαίνει, κυρίως, μέσω της
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αύξησης του Μ.Κ. της εταιρίας :και με την επενδυτική φιλοσοφία να 

παρεμβαίνει σε διοικητικές ομάδες επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες με 

όραμα και ικανότητα να εκπληρώσουν το επιχειρηματικό 

σχέδιο^ιιείηεεε plan).

Ο επενδυτικός ορίζοντας της Alpha Ventures είναι μακροπρόθεσμος 

και οριοθετείται σε μια περίοδο μεταξύ 3 και 5 ετών.

Γεωγραφικά, η εταιρία επικεντρώνεται στην Ελλάδα, Βαλκάνια, 

Κύπρο και Μ. Ανατολή. Κατά περίπτωση, όμως, δύναται να 

υποστηρίξει και επιχειρηματικές προσπάθειες στην Δ. Ευρώπη και 

Η.Π.Α.

Όπως και στην προηγούμενη εταιρία, της Εμπορικής Τράπεζας της 

Ελλάδος, τα διανεμόμενα μερίσματα από τις μετοχές, συνήθως 

επανεπενδύονται, η δε λήξη της συνεργασίας της venture capital 

(αποεπένδυση των ρευστών διαθεσίμων που επενδύθηκαν), η 

αποχώρηση της εταιρίας, από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση 

καθορίζεται από την αρχή μέσω ιδιωτικής συμφωνίας.

Οι εναλλακτικές λύσεις για τη ρευστοποίηση της επένδυσης , είναι οι

εξής:

■ Εισαγωγή της εταιρίας σε οργανωμένη αγορά κεφαλαίου.

■ Πώληση των μετοχών από την venture capital σε στρατηγικό 

επενδυτή.

■ Πώληση των μετοχών της στους αρχικούς μετόχους της εταιρίας 

(που χρηματοδοτήθηκε).

Συνήθως, όρος της εταιρίας είναι, στο να αντιπροσωπεύεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Όταν συμφωνηθούν όλοι οι όροι 

της επένδυσης, συνάπτεται ιδιωτικό συμφωνητικό και η έγκριση και η 

εκταμίευση, γίνονται άμεσα.
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η ως άνω Α.Ε. ,είναι θυγατρική εταιρία, με έδρα την Ελλάδα, 

της N.B.G. International Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο) . 

Η N.B.G. International με τη σειρά της, είναι θυγατρική της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Ε.Τ.Ε.Β.Α. (Εθνική Τράπεζα 

Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως). Η Εθνική Συμβουλευτική 

Εταιρία Επιχειρηματικών Συμμετοχών, έχει αναλάβει τη διαχείρηση της 

δραστηριότητας του venture capital του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος στην Ελλάδα και στην Ν.Α. Μεσόγειο, και παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δυο Funds, που έχουν ως μόνον μέτοχο 

τους εταιρίες του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα δυο αυτά Funds , είναι:

■ To N.B.G. GREEK FUND, με κεφάλαια 15 

δισεκατομμύρια δραχμές και επενδύει σε επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα η μαζί με Ελληνικές επιχειρήσεις στην Δ. 

Ευρώπη, και

■ To N.B.G. BALKAN FUND, με κεφάλαια ύψους 5 

δισεκατομμύρια δραχμές, και επενδύει κυρίως μαζί με 

Ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες της Βαλκανικής, 

Τουρκία και Αίγυπτο.

Ο σκοπός των Funds αυτών είναι, να ρευστοποιούν τις 

επιχειρηματικές του συμμετοχές μέσα σε έναν ορίζοντα από τρία έως και 

έξι χρόνια, είτε μέσω της εισαγωγής των εταιριών αυτών σε ένα 

χρηματιστήριο, είτε μέσω της πώλησης των συμμετοχών των σε 

στρατηγικούς επενδυτές ή στους κύριους μετόχους της

χρηματοδότηθείσας επιχείρησης (οι κλασσικοί, δηλαδή, τρόποι που 

χρησιμοποιούνται από όλα σχεδόν τα venture capitals).
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Η μητρική τους δε εταιρία, αναζητεί μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεις ταχέως αναπτυσσόμενες σε δυναμικούς 

κλάδους και αποδεδειγμένα ικανές ομάδες στελεχών (μέλη της διοίκησης 

επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα τμήμα της ιδιοκτησίας 

νέων ή υφισταμένων επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις της μητρικής εταιρίας, 

πραγματοποιούνται μέσω των ως άνω Funds, τα οποία ως σκοπό έχουν, 

να αποκτούν το μειοψηφικό πακέτο των μετοχών των επιχειρήσεων που 

χρηματοδοτούν, ούτως ώστε οι κύριοι μέτοχοι της εταιρίας που 

χρηματοδοτείται, να εξακολουθούν να ασκούν τη διοίκηση της 

επιχείρησης. Σπανιότερα συναντάται το φαινόμενο, η μητρική εταιρία 

των ανωτέρω Funds, να συνεπενδύει με κάποιο στρατηγικό επενδυτή ή 

άλλα venture capital funds, που η συνολική επένδυση και των δυο να 

αφορά πλειοψηφική συμμετοχή στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις.

Εφ όσον η Εθνική Συμβουλευτική Εταιρία Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών έχει πεισθεί για τις προοπτικές της προς χρηματοδότηση 

εταιρίας, ακολουθούν διαπραγματεύσεις με τους κύριους μετόχους της 

γύρω από το τίμημα, το ποσοστό και τους ειδικούς όρους συμμετοχής 

των funds και σε περίπτωση συμφωνίας οι κύριοι όροι αποτυπώνονται σε 

ένα Μνημόνιο Συνεργασίας(Τerm Sheet).

Οι εταιρίες, στις οποίες επενδύουν τα funds, δύναται να βρίσκονται, 

σε οποιοδήποτε στάδιο του επιχειρηματικού τους κύκλου, όπως 

νεοσύστατες, να χρειάζονται κεφάλαια ανάπτυξης, ή να βρίσκονται στη 

φάση προ της εισόδου των σε μια οργανωμένη κεφαλαιαγορά, όπως στο 

Χρηματιστήριο Αξιών.

Η μητρική εταιρία, μέσω των επενδυτικών φορέων που 

συμβουλεύει( τα δυο Funds),εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει, με ένα μέλος, χωρίς όμως να 

εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείρηση και διοίκηση της επιχείρησης,
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σεβόμενη την κρίση και την εμπειρία της Διοικητικής Ομάδος της 

επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι, η χρηματοδότηση μέσω του θεσμού του venture 

capital έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη τις περισσότερες 

εταιρίες που την αξιοποίησαν :όπως η Goody s, Γερμανός, και, ενώ για 

το εξωτερικό, γνωστά παραδείγματα εταιριών που χρηματοδοτήθηκαν με 

το σύστημα του venture capital, είναι οι Microsoft ,Amazon Com.Kai 

Yahoo.

Ας εξετάσουμε, για λίγο, τη δραστηριότητα των δυο 

προαναφερθέντων Funds.To «Greek Fund» έχει έδρα στην Κύπρο, η 

χρονική διάρκεια των επενδύσεων του κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7 ετών . 

Τον Δεκέμβριο του 2000 είχε επενδύσει σε 4 επιχειρήσεις στην Ελλάδα: 

1 αγροτική, 1 εμπορική(κινητής τηλεφωνίας), 1 είσπραξης επισφαλών 

απαιτήσεων (έναντι τραπεζών η εμπορικών επιχειρήσεων), 1 χημικής 

βιομηχανίας. Υπήρχε και 5η επιχείρηση, όπου η συμφωνία για τη 

χρηματοδότηση της ήταν περίπου στο στάδιο (φάση) της ολοκλήρωσης 

της.

To «Balkan Fund», έχει και αυτό έδρα στην Κύπρο, και έχει 

επενδύσει σε 1 Βουλγαρική εταιρία στον κλάδο ευρείας λιανικής 

πώλησης, με τη μορφή υπεραγοράς «Teach Yoyr 8ε1ί»(όπως το Praktiker 

στην Ελλάδα . Του δε «Greek Ρυηά»η μέση επένδυση, ανήρχετο στο 

ποσό περίπου των 750 εκατομμυρίων δραχμών στις επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτούσε και το μέγιστο ποσό που διετέθη ήταν της τάξης του 1,1 

δισεκατομμύρια δραχμές.

DANUBE FUND-VENTURE CAPITAL.

To Fund αυτό δημιουργήθηκε για να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές 

ευκαιρίες των μεταλασσόμενων οικονομιών της Ν.Α. Ευρώπης .To Fund 

επενδύει σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο του 

ιδιωτικού τομέα ή προς ιδιωτικοποίηση με τη συνεργασία ξένων
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χορηγών (sponsors) ή με συμπράξεις (joint-ventures), κυρίως στη 

Ρουμανία, αλλά επίσης και στη Μολδαβία, Αλβανία, Π.Γ.Δ Μακεδονίας, 

κλπ. Οι μειοψηφικές του συμμετοχές για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 

αρχίζουν από 0,5 έως 2,5 εκατομμύρια δολάρια(184 εκατομμύρια έως 

920 εκατομμύρια δραχμές). To Danube Fund έχει ως μετοχικό κεφάλαιο 

18,4 εκατομμύρια (6,8σις δρχ.) και ως μέτοχους του:την Alpha Τράπεζα, 

την Deutsche Bank, την E.B.R.D., το I.F.C. της Διεθνούς Τραπέζης για 

την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, άλλους θεσμικούς επενδυτές και 

μερικούς Έλληνες βιομηχάνους που δραστηριοποιούνται στην υψηλή 

τεχνολογία, και με ενδιαφέρον δραστηριοποίησης του στις χώρες που 

προαναφέρθηκαν. To Danube Fund, αλλά και ο Διαχειριστής του το 

«Southeastern Europe Management Ltd.», είναι εταιρίες που έχουν την 

έδρα τους στη Κύπρο. Η Διαχειρίστρια εταιρία έχει δυο Γραφεία στην 

Αθήνα και στο Βουκουρέστι, που ασχολούνται με τις επενδύσεις. Το 

Fund άρχισε τις εργασίες του νωρίς το 1997, έχοντας επενδύσει σε 11 

προγράμματα, με συνολικά εκταμιευμένα κεφάλαια, σε όλες τις 

επιχειρήσεις, ύψους 13,3 εκατομμυρίων δολαρίων(4,9 δισεκατομμύρια 

δραχμές).

Τα επενδυτικά κριτήρια και οι διαδικασίες , δεν διαφέρουν από αυτά 

των προηγούμενων ventures capitals, που αναφέρθηκαν ανωτέρω: όπως, 

η κατά προσέγγιση απόδοση της επένδυσης με διαφορετικά σενάρια, το 

ύψος, σε μετοχικό κεφάλαιο του επιχειρηματία που ζητεί την 

χρηματοδότηση στην επιχείρηση, το επιχειρηματικό του παρελθόν, ο 

ρυθμός ανάπτυξης και ο βαθμός κορεσμού του προϊόντος στην σχετική 

αγορά του, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

εταιρίας.

GLOBAL FINANCE -VENTURE CAPITAL.

H Global Finance είναι πρωτοπόρος Ελληνική ιδιωτική εταιρία 

venture capital, όπου παρέχει τις υπηρεσίες και κεφάλαια, που παρέχουν
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και τα προηγούμενα venture capitals, όπως παραπάνω έχει εκτεθεί. 

Υποστηρίζει επιχειρήσεις με άριστες προοπτικές ανάπτυξης και με μια 

ανταγωνιστική και δυνατή «Ομάδα Διοικήσεως», που έχει αφιερωθεί 

στις απρόβλεπτες δραστηριότητες που ενέχουν και κίνδυνο (στο venture 

δηλαδή). Έχει διαχειριστεί και καθοδηγήσει επενδύσεις κοινοπρακτικές, 

πρόκειται για μια πολύ δυνατή εταιρία, ανεξάρτητη, με δυνατούς 

δεσμούς με τον Όμιλο Λάτση, που είναι πρωτοπόρος στο 

χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό τομέα στην Ελλάδα και ένας από τους 

μεγαλύτερους Ομίλους στον κόσμο. Στα μέσα του 2000, τα συνολικά 

Funds της Global Finance ανήρχοντο στο ύψος των 330 εκατομμυρίων 

δολαρίων (121,4 δις. Δρχ). Αυτό το ποσόν αντιπροσωπεύει μια αύξηση 

άνω του 100%, από το τέλος του έτους 1999. Επί του παρόντος, η 

εταιρία διατηρεί τρία γραφεία, στην Αθηνά, Σόφια και Βουκουρέστι, με 

συνολικό προσωπικό 30 ατόμων, από τους οποίους οι 15 είναι 

επαγγελματίες στο venture capital.

Δέκα από τις χρηματοδότη θείσες εταιρίες, που μέσω των Funds της, 

η Global Finance τις υποστήριξε και τις εισήγαγε στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, μεταξύ 1992 και 1998, είναι: Goodys, Ένδυση,Chipita, 

Babyland, Γερμανός, Γρηγόρης, Δωδώνη, Sea Farm, Μπουτάρης και 

Profile Systems.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ VENTURE CAPITAL Α.Ε.

Πρόκειται για venture capital που έχει επενδύσει περίπου 3 

δισεκατομμύρια δραχμές σε 4 κλάδους: υγείας, βαριάς βιομηχανίας, 

κατασκευές και παροχής υπηρεσιών. Η επένδυση έγινε σε 5 εταιρίες, τα 

δε ποσοστά επένδυσης ανήρχοντο αντιστοίχως σε7%,39%,6%, και 48%. 

Το όλο εγχείρημα της παραπάνω εταιρίας και στους 4 κλάδους, 

προτιμήθηκε όχι τόσο στην επικινδυνότητα στο να επενδύσει κανείς στις 

συγκεκριμένες εταιρίες, όσο στην προσδοκία για να εισαχθούν οι 

μετοχές τους στο χρηματιστήριο. Μετά την εισαγωγή της μετοχής των
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στο χρηματιστήριο, η εταιρία venture capital ρευστοποίησε τη 

συμμετοχή της στις εταιρίες αυτές για να επικαρπωθεί τα κεφαλαιακά 

κέρδη (υπεράξια).

«ΤΑΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προώθησε συγκεκριμένες 

δράσεις για τη ανάπτυξη της λεγάμενης «Νέας Οικονομίας», που 

αφορούν το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και 

το «Ταμείο Νέας Οικονομίας».

Βασικός μοχλός ανάπτυξης της Κοινωνίας Της Πληροφορίας στην 

Ελλάδα, είναι το παραπάνω πρόγραμμα, στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού 

ΙΤλαισίου Στήριξης που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. , και η εφαρμογή των 

δράσεων του υποστηρίζεται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

Όσον αφορά το Ταμείο Νέας Οικονομίας, αυτό στηρίζεται από 

έσοδα που προέρχονται από ιδιωτικοποιήσεις και άλλες πήγες: 

συγχρηματοδοτεί με κεφαλαία ύψους 150 δισεκατομμυρίων δραχμών τη 

δημιουργία επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital εταιριών), οι 

οποίες με τη σειρά τους θα επενδύσουν σε εταιρίες της «Νέας 

Οικονομίας», στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Η συμμετοχή του 

«Ταμείου» είναι μειοψηφική στο Μετοχικό Κεφαλαίο των προς 

χρηματοδότηση εταιριών, ενώ η διαχείρηση των κεφαλαίων αυτών, 

γίνεται με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
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Β) ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

1)ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Το 2002 υπήρξε μια σημαντική περίοδος προσαρμογής στην 

παρατεταμένη οικονομική επιβράδυνση. Ενώ το 2001 το συνολικό ποσό 

των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε εταιρίες εισφοράς κεφαλαίων σε μη 

εισηγμένες επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρώς σημειώνοντας τη δεύτερη 

καλύτερη επίδοσή του, το ίδιο αυτό έτος διαπιστώθηκε σημαντική 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τις χαμηλότερου επενδυτικού 

κινδύνου εξαγορές επιχειρήσεων, και παράλληλα το ενδιαφέρον 

εστιάστηκε στη συνέχιση της υλοποίησης επενδύσεων. Το γεγονός αυτό 

επιδείνωσε την κατάσταση όσον αφορά τις επενδύσεις σε κεφάλαια 

αρχικών σταδίων, και ιδίως τις επενδύσεις σε προλειτουργικά κεφάλαια

Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών -γεγονός που απεικονίζεται στον σημαντικό 

κατακερματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς. Το ίδιο συμπέρασμα μπορεί να 

διατυπωθεί και για τις υποψήφιες χώρες, όπου το επίπεδο των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι προδήλως ανεπαρκές.

Το κανονιστικό πλαίσιο στην Ε.Ε βελτιώθηκε αισθητά και τα 

φορολογικά ζητήματα εξακολουθούν να αποτελούν το αδύνατο σημείο 

του πλαισίου αυτού. Η συνεχώς αυξανόμενη συνειδητοποίηση της 

σημασίας που έχει η επιχειρηματικότητα τροφοδοτεί με πάρα πολλά 

ζητήματα την κοινοτική ατζέντα για τα επόμενα έτη. Η ίδια παρατήρηση 

ισχύει και για το τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, στον οποίο 

εκπονούνται σημαντικά μέτρα με προοπτική τον ορίζοντα 2010. 

Συστηματική υπήρξε και η παροχή χρηματοδοτήσεων του δημοσίου, 

καθότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των
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επιχειρηματικών κεφαλαίων αποδεικνύεται αποτελεσματική και 

επιτυχής.

Η πέμπτη έκθεση προόδου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων , που είναι και η πιο πρόσφατη του Σχεδίου Δράσης για τα 

Επιχειρηματικά Κεφάλαια και υποβάλλεται στο Συμβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλύπτει το έτος 2000 και, στο μέτρο του 

δυνατού τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2003. Περιλαμβάνει επίσης, 

συνολική αξιολόγηση ολόκληρης της περιόδου εφαρμογής του Σ.Δ.Ε.Κ 

(1998-2003) καθώς και ένα πλαίσιο για κάθε πιθανή μελλοντική δράση.

Από την έναρξη εφαρμογής του Σ.Δ.Ε.Κ το 1998, η θέσπιση 

κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο, αποτελεί πρώτιστη πολιτική προτεραιότητα. 

Αναγνωρίζεται έτσι, το γεγονός ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πρόοδο των ευρωπαϊκών αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι η 

ύπαρξη σύγχρονων και ευέλικτων νομικών και διοικητικών κανόνων που 

να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των φορέων παροχής επιχειρηματικών 

κεφαλαίων και των επιχειρήσεων.

Βαθμός ενσωμάτωσης της κοινοτικής νομοθεσίας που έχει ήδη 

εκδοθεί στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τράπεζε Ασφάλειι Κινητές

αξίες

Συστήματ

πληρωμώ'

Εταιρικέ

δίκαιο

Σύνολο

BE 10/11 23/24 8/10 2/2 15/15 58/62

DK 11/11 24/24 8/10 2/2 15/15 60/62

DE 11/11 23/24 8/10 2/2 15/15 59/62

EL 10/11 23/24 7/10 2/2 15/15 57/62

ES 11/11 23/24 8/10 2/2 15/15 59/62

FR 10/11 22/24 8/10 2/2 15/15 57/62
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ΙΕ 10/11 23/24 8/10 2/2 15/15 58/62

IT 10/11 24/24 8/10 2/2 15/15 59/62

LU 10/11 22/24 10/10 2/2 15/15 59/62

NL 11/11 23/24 8/10 2/2 15/15 59/62

AT 11/11 24/24 8/10 2/2 15/15 60/62

ΡΤ 10/11 24/24 8/10 2/2 15/15 59/62

FI 11/11 23/24 7/10 2/2 15/15 58/62

SE 10/11 23/24 8/10 2/2 15/15 58/62

UK 10/11 23/24 8/10 2/2 15/15 58/62

EU 94,5% 96,4% 80,0% 100% 100% 94,4%

Σεπτέμβριος 2003

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Μέτρα που περιλαμβάνονται στο Π.Δ.Χ. Υ. (Πρόγραμμα Δράσης via τις 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες).

Η εφαρμογή του Π.Δ.Χ.Υ προχωρεί με σταθερό ρυθμό και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2004, σύμφωνα με 

την επιθυμία του τελευταίου Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 

Βρυξελλών. Η ημερομηνία αυτή θα συμπέσει με την τελευταία 

συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη σημερινή σύνθεση και 

θα προσφέρει επαρκή χρόνο (κανονικά 18 μηνών) για την ενσωμάτωση 

των τελευταίων μέτρων στα εθνικά δίκαια πριν τα τέλη του 2005. 

Αφότου ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για τα τελευταία αυτά μέτρα 

του Π.Δ.Χ.Υ , η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να εστιαστεί λογικά 

στην κοινή εφαρμογή και στον κοινό έλεγχο αυτής της εφαρμογής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και στα νέα κράτη μέλη. Όσον αφορά
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ειδικότερα τα μέτρα του Σ.Δ.Ε.Κ που επίσης περιλαμβάνονται στο 

Π.Δ.Χ.Υ , η επιτευχθείσα πρόοδος είναι σημαντική.

Μέτρο: «Εκσυγχρονισμός των οδηγιών για τα ενημερωτικά δελτία 

προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή άντληση κεφαλαίων από τις 

εταιρίες» (π.χ. αρχική εισαγωγή στο χρηματιστήριο).

Η νέα οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου 

2003. Αφότου το κείμενο αυτό ενσωματωθεί στα εθνικά δίκαια, η 

άντληση κεφαλαίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ευκολότερη 

και λιγότερο δαπανηρή καθότι θα βασίζεται σε μια ενιαία έγκριση που 

θα χορηγεί η αρμοδία αρχή ενός κράτους μέλους.. Αυτό θα διευκολύνει 

τις αποχωρήσεις των επιχειρηματικών κεφαλαίων και την εισαγωγή των 

εταιριών στα χρηματιστήρια για εταιρίες υψηλού αναπτυξιακού 

δυναμικού.

Μέτρο: «Θέσπιση κανόνων προληπτικής εποπτείας που θα επιτρέπουν 

στους θεσμικούς επενδυτές να επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια».

Η οδηγία για τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία εκδόθηκε στις 

13 Μάίου 2003 . Αφότου ενσωματωθεί στα εθνικά δίκαια (εντός 24 

μηνών) η οδηγία αυτή θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στον κλάδο 

επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ως προς το θέμα αυτό, το τελευταίο Εαρινό 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε ρητώς από την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να εξετάσουν τα εμπόδια για τις επενδύσεις των 

συνταξιοδοτικών ταμείων στις αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων .Από 

την άλλη πλευρά, οι νέες οδηγίες για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α , οι οποίες 

εκδόθηκαν το 2001, έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί έως τον Αύγουστο 

2003.

Μέτρο: «Αξιολόγηση των υφιστάμενων λογιστικών και ελεγκτικών 

απαιτήσεων».

Εκτός από την ήδη πραγματοποιηθείσα έκδοση του κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των
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Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 19 Μαΐου 

2003 οδηγία που επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξαιρούν εν μέρει 

ορισμένες Μ.Μ.Ε από την εφαρμογή των κανόνων οικονομικής 

γνωστοποίησης. Εκσυγχρονίστηκαν επίσης η τέταρτη και η έβδομη 

λογιστική οδηγία. Από την άλλη πλευρά, έχοντας υπόψη τα πρόσφατα 

χρηματοοικονομικά σκάνδαλα, η Επιτροπή εξέδωσε στις 21 Μάιου 2003 

ανακοίνωση με την οποία δίδεται προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες 

δράσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο, προκειμένου να βελτιωθεί 

η ποιότητα αυτού του ελέγχου και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία των 

νόμιμων ελεγκτών.

Μέτρο: «Διάδοση των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης»

Για να αποφευχθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις από τα 

χρηματοοικονομικά σκάνδαλα που απασχόλησαν ευρέως τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, η Επιτροπή εξέδωσε στις 21 Μάιου 2003 

ανακοίνωση για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση. Η 

ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει επίσης ένα σχέδιο δράσης. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαβούλευσης που διεξάγεται για το σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή αναμένεται να προτείνει ειδικά μέτρα το Φθινόπωρο 2003. 

Μέτρα εκτός του Σ.Δ.Χ. Υ (Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοοικονομικές 

Υπηρεσίες).

Ορισμένη πρόοδος επιτεύχθηκε επίσης όσον αφορά τα νομοθετικά 

μέτρα του Σ.Δ.Ε.Κ που δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ.Χ.Υ.

Μέτρο: «Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τη αφερεγγυότητα και την 

πτώχευση».

Στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η πέμπτη και τελευταία 

συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του σχεδίου Best για την 

«αναδιάρθρωση πτώχευση και εκκίνηση» Η τελική έκθεση για αυτό το 

σχέδιο θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο 2003 και, με βάση τις εργασίες της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων, θα προτείνεται ένα σύνολο δεικτών για κάθε
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ένα από τα συζητηθέντα ζητήματα (έγκαιρη προειδοποίηση, νομικό 

σύστημα, νέα εκκίνηση, "στίγμα" λόγω πτώχευσης) και παράλληλα θα 

περιγράφεται μια στρατηγική για τη βελτίωση της κατάστασης, 

παραθέτοντας παραδείγματα των καλύτερων πρακτικών.

Μέτρο: «Μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας»

Μετά 30 χρόνια συζητήσεων, το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε 

στις 3 Μαί'ου 2003 σε πολιτική συμφωνία για τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας. Θεσπίστηκε κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ένα 

ενιαίο και κεντρικό κοινοτικό δικαστήριο που θα επιλύει τις διαφορές 

που ανακύπτουν σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα φορολογικά θέματα έχουν πρωταρχική σημασία για την 

ανάπτυξη των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αυτό ισχύει τόσο για 

τους φόρους εταιριών (στα μερίσματα , στα κέρδη κεφαλαίου και στα 

δικαιώματα αγοράς μετοχών). Επίσης, σημασία έχουν οι συνθήκες που 

διέπουν τα φορολογικά κίνητρα για την καινοτομία, την ερεύνα και 

ανάπτυξη. Ενώ οι συνολική εικόνα δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί 

ικανοποιητική, πρέπει να επισημανθεί η επίτευξη σημαντικής προόδου. 

Εξελίξεις στα κράτη μέλη

Καθώς η φορολογία σε μεγάλο βαθμό παραμένει στην αρμοδιότητα 

των κρατών μελών, οι φορείς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετωπίζουν 

ένα κατακερματισμένο σύστημα:: ανισότητα των πραγματικών

φορολογικών συντελεστών για τις εταιρίες, πολλές φορολογικές 

αναποτελεσματικότητες και υψηλό κόστος φορολογικής συμμόρφωσης. 

Επίσης, αποτελεί γενική διαπίστωση ότι η χρηματοδότηση με μετοχικά 

κεφάλαια τυγχάνει δυσμενέστερης μεταχείρισης από ότι η 

χρηματοδότηση μέσω δανειοληψίας. Οι διαφορές μεταξύ των
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φορολογικών καθεστώτων θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις 

διαφορετικές επιδόσεις των κρατών μελών στον τομέα των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, κάτι που αναγνωρίζεται σε αυξανόμενο 

βαθμό από τους φορείς χάραξης πολιτικής. Ειδικότερα, φαίνεται ότι είναι 

πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τόσο μια κατάλληλα σχεδιασμένη γενική 

φορολογική πολιτική όσο και τα ειδικά φορολογικά κίνητρα 

(συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων για ερεύνα, ανάπτυξη και 

καινοτομία) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο 

αυτό. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει κατάλληλα νομοθετικά 

μέτρα τα τελευταία χρόνια, τάση που συνεχίστηκε και το 

2003.(πίνακας 1).

Πίνακας 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Απαλλαγή Προϋποθέσεις

Βέλγιο Ναι 5%ή 1,2 εκατομμύρια Ευρώ και θυγατρικέ 

υποκείμενη στο φόρο..

Δανία Ναι 3 έτη , θυγατρική χωρίς χρηματοπιστωτικέ 

δραστηριότητα και υποκείμενη στο φόρο..

Γερμανία Ναι

Ελλάδα Όχι 35%

Ισπανία Ναι 5%για 1 έτος και θυγατρική μα επιχειρηματικέ 

δραστηριότητα

Γ αλλία Μειωμένος

συντελεστήί

20,2%

5% ή 23 εκατομμύρια Ευρώ και 2 έτη

Ιρλανδία Όχι 20% 25%
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Ιταλία Μειωμένος 

συντελεστήc 

19%

20% των δικαιωμάτων ψήφου. 10% επί ταη 

εισηγμένων και 3 οικονομικές καταστάσεις

Λουξεμβούργο Ναι 10% ή 1,2 εκατομμύρια Ευρώ για 1 έτος κα 

θυγατρική υποκείμενη στο φόρο.

Κάτω Χώρες Ναι 5% και θυγατρική υποκείμενη στο φόρο

Αυστρία Ναι 25% για 2 έτη και θυγατρικοί χωρίί 

χρηματοπιστωτική δραστηριότητα κα

υποκείμενη στο φόρο.

Πορτογαλία Όχι 30%

Φινλανδία Όχι 29%

Σουηδία Όχι 28%

Ηνωμένο

Βασίλειο

Ναι 10% για 1 έτος και η θυγατρική να είναι εταιρίο 

διεθνούς εμπορίου χωρίς χρηματοπιστωτικά 

δραστηριότητα.

Πηγή:

-EVCA: Taxation of Corparate Profits, Dividends and Capital gains in 

Europe

-Υπηρεσίες της Ευρώπης, από στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη.

Εξελίξεις σε κοινοτικό επίπεδο.

Οι φορολογικές πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο είναι 

απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Έχει 

διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις συχνά αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος 

συμμόρφωσης προς τις φορολογικές διατάξεις και διπλή διεθνή 

φορολόγηση στο πλαίσιο συναλλαγών εντός πολυεθνικών ομίλων 

εταιριών ή διασυνοριακών πράξεων (ροές μερισμάτων, πληρωμές τόκων
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και δικαιωμάτων, ελαφρύνσεις για ζημίες και για αναδιαρθρώσεις). Ο 

τελικός στόχος πρέπει να είναι η άρση όλων αυτών των εμποδίων.

Το φορολογικό πακέτο που εγκρίθηκε από το συμβούλιο ECOFIN κατά 

τη διάρκεια της συνόδου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2003 

περιλαμβάνει την οδηγία για το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται 

στις πληρωμές φόρων και δικαιωμάτων μεταξύ συνδεόμενων εταιριών 

και το οποίο θα ισχύει από την 1 Ιανουάριου 2004. Επίσης το πακέτο 

φορολογικών μέτρων περιλαμβάνει κώδικα δεοντολογίας για την 

φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. Στόχος είναι να διασφαλιστούν 

ισότιμοι όροι έτσι ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος φορολογικός 

ανταγωνισμός, που οδηγεί σε απώλειες φορολογικών εσόδων και 

στρεβλώνει τις ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις. Εξάλλου, η 

Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου με σκοπό τη 

βελτίωση και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 

μητρικών-θυγατρικών εταιριών. Προβλέπει την εξάλειψη της διπλής 

φορολογίας της διασυνοριακής πληρωμής μερισμάτων, η οποία θα 

οδηγήσει στη μείωση του διεθνούς κόστους κεφαλαίου.

Όσον αφορά τις ειδικές πρωτοβουλίες στον τομέα των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων, αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ιδέα 

της Επιτροπής για την ανάπτυξη της έννοιας της "φορολογίας σύμφωνα 

με τους κανόνες του κράτους καταγωγής" σε ένα πιλοτικό σχέδιο για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, μια 

επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να υπολογίζεται το σύνολο της 

φορολογικής της βάσης, συμπεριλαμβανομένων των ξένων θυγατρικών ή 

μονίμων εγκαταστάσεών της, σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους 

μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η επιχείρηση. Το σχέδιο αυτό 

αναμένεται να εξασφαλίσει ιδίως μια αισθητή μείωση του κόστους 

συμμόρφωσης προς τις φορολογικές διατάξεις για την διεθνοποίηση των 

Μ.Μ.Ε στην εσωτερική αγορά.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η ανακοίνωση για τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηματικά 

κεφάλαια αποδείχθηκε ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την 

ενθάρρυνση μιας δημόσιας παρέμβασης με τη μορφή μετοχικού 

κεφαλαίου σε περίπτωση αδυναμίας της αγοράς και, παράλληλα, για την 

προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η ευελιξία αυτού του μέσου και η 

καινοτόμος προσέγγιση του έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής τόσο από τις 

εθνικές αρχές όσο και από τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη 

έκαναν συχνή χρήση των καινοτόμων καθεστώτων επιχειρηματικών 

κεφαλαίων υπέρ των Μ.Μ.Ε που είναι εγκατεστημένες σε μειονεκτικές 

περιοχές ή δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας αιχμής ή των 

υπηρεσιών, ή στο πλαίσιο άλλων σχεδίων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η 

επιτυχία ενός αριθμού εταιρικών σχέσεων δημοσίου / ιδιωτικού τομέα, 

που ενθαρρύνθηκαν χάρη στην αρχή της ισοτιμίας, των εταίρων, οδήγησε 

σε επαναλαμβανόμενες επενδύσεις από ιδιώτες επενδυτές, που 

συμπλήρωσαν τις παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών. Επίσης, 

διευκόλυναν την πρόσληψη έμπειρων ανεξάρτητων διευθυντικών 

στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα, η αμοιβή των οποίων συνδέεται με την 

απόδοση της επένδυσης ή /και την επίδοση του σχετικού επενδυτικού 

ταμείου. Μεταξύ των καθεστώτων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 

ανακοίνωσης ήταν τα εξής: βρετανικό ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων 

και δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που επικεντρώνεται στη 

χορήγηση μετοχικών κεφαλαίων και οιονεί μετοχικών κεφαλαίων καθώς 

και μικροχρηματοδοτήσεων σε Μ.Μ.Ε . Το ελληνικό ΤΑΝΕΟ-Ταμείο 

Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας,, ταμείο που επενδύει σε άλλα ταμεία με 

σκοπό την παροχή χρηματοδότησης σε ταμεία επιχειρηματικών 

συμμετοχών που επενδύουν σε Μ.Μ.Ε και δραστηριοποιούνται σε τομείς
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επίσης «νέας οικονομίας» όπως οι τηλεπικοινωνίες και η βιοτεχνολογία. 

Το ιταλικό καθεστώς επιχειρηματικά κεφάλαια για την εκκίνηση 

καινοτόμων επιχειρήσεων, με στόχο την στήριξη καινοτόμων 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στη φάση της εκκίνησης τους, και το 

αυστριακό ταμείο συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των Μ.Μ.Ε του 

Burgenland και το καθεστώς επιχειρηματικών κεφαλαίων για το 

ομόσπονδο κράτος της Στυρίας.

Συμπερασματικά, ο κλάδος των επιχειρηματικών κεφαλαίων 

άλλαξε ριζικά την τελευταία πενταετία. Για να διατηρηθεί όμως αυτή η 

δυναμική που επιτεύχθηκε με βάση και την εμπειρία από την εφαρμογή 

του Σ.Δ.Ε.Κ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε συστάσεις όπως:

■ Περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου:Οι σχετικές 

ενέργειες θα πρέπει να έχουν διαρκή χαρακτήρα με βασικό στόχο 

να εξασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των φορέων παροχής 

επιχειρηματικών κεφαλαίων θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη 

διαπραγμάτευση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των νέων κανόνων 

(π.χ. στο πλαίσιο του κανονισμού για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων ή τους νέους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια 

στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Βασιλείας II).

Ένα συγκεκριμένο μέτρο που ζητήθηκε επανειλημμένα από τον κλάδο 

ήταν η ανάπτυξη της εναρμονισμένης νομικής υποδομής των 

ευρωπαϊκών ταμείων, για να εξασφαλιστεί η φορολογική διαφάνεια σε 

όλη την Ευρώπη. Στην ανακοίνωση COM(2003) 226 τελικό της 30 

Απριλίου 2003 με τίτλο «Επενδύοντας στην έρευνα: ένα σχέδιο 

δράσης για την Ευρώπη», η Επιτροπή είχε ήδη αναλάβει τη δέσμευση 

να εξετάσει το "την αξιολογική βάση και τις δυνατότητες" θέσπισης ενός 

τέτοιου μέτρου. Ακόμη και αν η δέσμευση αυτή αναλήφθηκε στο 

πλαίσιο της Ερευνάς και Ανάπτυξης, πρόκειται για ένα θέμα οριζοντίου
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ενδιαφέροντος που θα πρέπει να εξετάζεται σε όλες τις περιπτώσεις 

συμμετοχής επιχειρηματικών κεφαλαίων.

■ Προώθηση των μηχανισμών αποχώρησης:Ως προς το θέμα αυτό 

θα πρέπει να επανεξεταστούν η διάρθρωση και ο ρόλος των 

ειδικευμένων χρηματιστηρίων και των δευτερογενών 

χρηματιστηριακών αγορών για εταιρίες υψηλού αναπτυξιακού 

δυναμικού, καθώς και οι παράγοντες που προσδιορίζουν την 

προτίμηση των επενδυτών για εταιρίες που χρηματοδοτούνται από 

επιχειρηματικά κεφάλαια.

■ Γεφύρωση του κενού που υπάρχει στην πληροφόρηση μεταξύ 

των χρηματοδοτικών φορέων και των εταιριών και των 

επιχειρηματιών:θα πρέπει δηλαδή να δημιουργηθούν μηχανισμοί 

αντιστοίχησης σε περιφερειακό, εθνικό και πανευρωπαϊκό 

επίπεδο, ανάλογα με το μέγεθος, τη στρατηγική και τους στόχους 

των διαφόρων συμμετεχόντων

■ Ανάπτυξη ενός συστήματος βαθμολόγησης των ΜΜΕ,

συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής

βαθμολόγησης:ανάπτυξη δηλαδή, αξιόπιστων , βιώσιμων και 

αποδοτικών μεθόδων βαθμολόγησης, που θα μπορούν να 

εφαρμόζονται κυρίως σε δύσκολες περιπτώσεις όπως, νέες και 

καινοτόμες εταιρίες, χωρίς εμπειρία, χωρίς ιστορικό, με ελάχιστα 

περιουσιακά στοιχεία κ.λ.π.
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2)ΑΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 

ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ME TO VENTURE CAPITAL.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. (E.B.R.D.)

Η Τράπεζα ιδρύθηκε για να βοηθήσει την μετάβαση στην 

Οικονομία της Αγοράς των οικονομιών των πρώην σοσιαλιστικών 

χωρών και να προωθήσει την ιδιωτική και επιχειρηματική πρωτοβουλία 

στις χώρες της Α. και Κ. Ευρώπης και στις πρώην χώρες της Σοβιετικής 

Ένωσης, και εφόσον όλες αυτές οι χώρες θα εφαρμόζουν τις αρχές της 

πολυκομματικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού και το σύστημα της 

οικονομίας της αγοράς.

Η Τράπεζα χρηματοδοτεί, επίσης απευθείας, δραστηριότητες του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που αφορούν την αναδιάρθρωση και 

ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις της, επίσης, βοηθούν στο 

να οικοδομούνται και να ενδυναμώνονται οι θεσμοί. Τα κύρια είδη 

χρηματοδότησης της Τραπέζης είναι τα δάνεια, τοποθετήσεις σε 

μετοχές(όχι σε δημόσια πρόσφορα) και εγγυήσεις.

Προτεραιότητα στις δραστηριότητες της δίνει η Τράπεζα στη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που βρίσκονται στη φάση Start-Up 

(Κεφάλαιο εκκίνησης, ανάπτυξη προϊόντος η υπηρεσίας), και στην 

ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. Οι δυο αυτοί παράγοντες είναι ζωτικοί, για την 

μετάβαση στην οικονομία της αγοράς των χωρών της Α. και Κ. 

Ευρώπης. Η Τράπεζα, χρησιμοποιεί μια ποικιλία εργαλείων για να 

πετύχει τους σκοπούς της, μεταξύ των άλλων και τα venture capitals fund 

και την τεχνική βοήθεια. Οι δε επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο 

εταιριών, εάν τυγχάνουν της σωστής διαχειρίσεως δύνανται να έχουν
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ισχυρό αντίκτυπο στη διαδικασία της μετάβασης, στην οικονομία της 

αγοράς των προς χρηματοδότηση χωρών, επί το βέλτιστο και υπό την 

έννοια ότι θα δύναται να επιτυγχάνεται ευκολότερα η προσφορά από 

τους επενδυτές και την Τράπεζα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και να 

προωθούνται διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές και η διακυβέρνηση 

των εταιριών. Οι επενδύσεις επίσης της Τράπεζας στο Μ.Κ. εταιριών, 

επιφέρουν σημαντικές αποδόσεις ως ανταμοιβή της για τους υψηλούς 

κινδύνους που αναλαμβάνει.

Η E.B.R.D. χρηματοδοτεί μέσω ενδιαμέσων φορέων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικά προγράμματα. Πρόκειται για 

επιφανή πιστωτικά-χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία λαμβάνουν μέσο- 

μακροπρόθεσμη πίστη από την Τράπεζα και με τη σειρά τους την 

χορηγούν σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα συμμετέχει σε Funds, τα οποία με τη σειρά τους, 

επενδύουν σε ιδιωτικές μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη να 

αυξήσουν και να επεκτείνουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Τα 

Funds αυτά, επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη περιοχή η χώρα ή σε 

συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα, έχουν τοπικούς αντιπροσώπους ή και 

ίδια παρουσία και είναι υποκείμενα διαχειρίσεις από επαγγελματίες 

venture capitalists. Τα κυριότερα επενδυτικά κριτήρια των ventures 

αυτών, συνάδουν με την συνολική επενδυτική πολιτική της E.B.R.D. 

Αυτά τα Special Funds δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 18 της 

Συμφωνίας Ίδρυσης της E.B.R.D. και είναι υποκείμενα διαχείρισης 

σύμφωνα με τους Όρους και Κανονισμούς που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Στις 31-12-2000 , η E.B.R.D. 

διαχειριζόταν 11 επενδυτικά Spesial Funds και 3 σχετικά με την Τεχνική 

Συνεργασία, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:The Financial 

Intermediary Investment Special Fund, The Balkan Region Special Fund, 

The S.M.E. Finance Facility Special Fund, The E.B.R.D. Τα ανωτέρω
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επενδυτικά κεφάλαια, αφορούν παρεμβάσεις της Τράπεζας, με τη 

συνεργασία μεσαζόντων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, η παρεμβάσεις της 

στη Βαλκανική, ή χρηματοδοτικά μέτρα για τις Μ.Μ.Ε., τεχνικής 

συνεργασίας κλπ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Β.)

Η Ε.Ι.Β. ιδρύθηκε το 1958, από τη Συνθήκη της Ρώμης ,ως 

ανεξάρτητος Οργανισμός για την χρηματοδότηση επενδυτικών 

κεφαλαίων και την περαιτέρω Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μέσω της 

προώθησης της οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. Πρόκειται για 

ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα που έχει νομική αυτοδυναμία. Οι 

ιδρυτές της είναι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. , τα οποία έχουν όλα συμβάλλει 

στη σύνθεση του Μ.Κ. της.

Με τις χρηματοδοτικές πηγές που έχει στη διάθεση της, υποστηρίζει 

επενδυτικά σχέδια, τα οποία πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 

σκοπούς της Ε.Ε., και σε άλλες 120 χώρες ανά τον κόσμο. Τα σχέδια 

αυτά είναι μακροπρόθεσμα και εύρωστα.

Το Συμβούλιο των Διοικητών της Ε.Ι.Β., αποτελείται από τους 

υπουργούς των οικονομικών των χωρών μελών της Ε.Ε. Η Ε.Ι.Β. 

αναλαμβάνει projects, εφόσον αυτά είναι βιώσιμα ως προς 4 τομείς: Τον 

οικονομικό, τον τεχνικό, τον χρηματοδοτικό, και τον 

περιβαλλοντολογικό.

Η τράπεζα, μέσω των δανειστικών της εργασιών και της ικανότητας 

της να ελκύει χρηματοδοτικά κεφάλαια και από άλλες πήγες, κατ αυτόν 

τον τρόπο διευρύνει την ακτίνα των πιθανοτήτων χρηματοδότησης. 

Μέσω δε του δανεισμού της από τρίτα πρόσωπα, η τράπεζα συμβάλλει 

στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών με όλο τον χώρο της Ε.Ε.
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Ο μηχανισμός της χρηματοδοτικής ευρωστίας της Ε.Ι.Β., απορρέει 

από την οικονομική δύναμη και την υποχρέωση που αναλαμβάνουν για 

να χρηματοδοτήσουν, οι μέτοχοι της τράπεζας, από την ανεξαρτησία της 

επαγγελματικής της κρίσης και από τον βαθμό της επιτυχίας της στον 

τομέα της μακροπρόθεσμης δανειοδότησης: ο μηχανισμός αυτός, της 

επιτρέπει να δανείζεται με τους καλύτερους όρους στην αγορά 

κεφαλαίων και αυτό αντανακλά θετικά στους όρους δανεισμού της.

Η πολιτική της Ε.Ι.Β. , καθορίζεται σε στενό συντονισμό με τα 

κράτη μέλη της Ε.Ε. και των άλλων θεσμικών της οργάνων. Η τράπεζα, 

συνεργάζεται πολύ στενά, με τον επιχειρηματικό και τραπεζικό τομέα 

και με τους κυριότερους διεθνείς οργανισμούς, των οποίων είναι 

συναφείς οι δραστηριότητες με αυτές της Ε.Ι.Β.

Η Ε.Ι.Β. όπως προείπαμε συνεργάζεται και με άλλα θεσμικά όργανα 

της Ε.Ε. , όπως με το E.I.F. To E.I.F. ιδρύθηκε το 1994 και έχει 

μετόχους την Ε.Ι.Β. , την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ε.Ε. (μέσω του 

Κοινοτικού Προϋπολογισμού), και τα μέλη τραπεζικής κοινότητας της 

Ε.Ε. To E.I.F. είναι θυγατρική εταιρία της Ε.Ι.Β., ανήκει στον όμιλο της, 

και είναι ο δίαυλος άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων υψηλού 

επιχειρηματικού κινδύνου της μορφής venture capital στην Ε.Ε. Το 

E.I.F. ενεργεί ως το «Ταμείο των Ταμείων», με την έννοια ότι, 

συμμετέχει στο Μ.Κ. κεφαλαίων venture capital του ιδιωτικού η 

δημοσίου τομέα, με απώτερο σκοπό, την ενδυνάμωση της ικανότητας 

των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, να συμμετάσχουν με τη 

σειρά τους στο Μ.Κ. Μ.Μ.Ε., ειδικότερα αυτών που βρίσκονται στο 

στάδιο της ανάπτυξης των εργασιών, των επιχειρηματικών τους projects, 

κλπ.

Η Ε.Ι.Β. είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του E.I.F. , αλλά η τριμερής 

κατοχή του Μ.Κ. του από τρία πρόσωπα, υποβοηθάει στην ανάπτυξη της 

συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και της χρηματοδοτικής κοινότητας,
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ενδυναμώνοντας έτσι την καταλυτική επήρεια των δράσεων του Ομίλου 

της Ε.Ι.Β., για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Β. είναι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των 

Διευθυντών (του Δ.Σ.), προς τον οποίο αναφέρεται ο Πρόεδρος των 

Εκτελεστικών Διευθυντών, και διαχειριστής της E.I.F.

Ο σκοπός του E.I.F, είναι να υποστηρίζει τη μεγέθυνση των 

μικρότερων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ειδικότερα αυτών, που 

βρίσκονται στα πρώτα στάδια παραγωγής, και από τις επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν την καινοτομία και τεχνολογία στη παραγωγική τους 

διαδικασία: από αυτό το είδος των επιχειρήσεων, παρέχεται η υψηλότερη 

μεγέθυνση και δημιουργία απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Έτσι, η 

αγορά των κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, προσφέρει 

έναν τρόπο πολύ σημαντικό και ελκυστικό, για τη χρηματοδότηση της 

ανάπτυξης τους. To E.I.F. δρα ως καταλύτης, προσέλκυσης και άλλων 

επενδυτών στην αγορά του venture capital και κατ αυτόν τον τρόπο, 

διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη ενός τομέα 

που ευδοκιμεί, όπως αυτός του venture capital στην Ευρώπη.

To E.I.F. πραγματοποίησε την πρώτη του επένδυση, σύμφωνα με 

την «Ευκολία» E.T.F. Start-Up Facility, αναλαμβάνοντας, στις αρχές του 

1999, την υποχρέωση να συμμετάσχει σε μια εταιρία venture capital του 

Μονάχου με7,7 εκατομμύρια Ευρώ την Wellington Partners. Η εταιρία, 

κατόρθωσε να συγκεντρώσει κεφάλαια συνολικού ύψους 35,8 

εκατομμυρίων Ευρώ και επικεντρώνει τις επενδύσεις της σε εταιρίες, που 

βρίσκονται στη φάση «early stage», με τομείς δραστηριοτήτων: την 

υγειά, βιοτεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, προγράμματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και πολυμέσα.

To European Technology Facility Start-Up, το διαχειρίζεται το 

E.I.F., σύμφωνα με την Πρωτοβουλία για την Μεγέθυνση και 

Απασχόληση της Ε.Ε. Μέχρι και 190 εκατομμύρια Ευρώ έχουν διατεθεί,
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σύμφωνα με την «Ευκολία» αυτή, έως το τέλος του 2001, για επενδύσεις 

σε εξειδικευμένα venture capitals, που υποστήριξαν τις Μ.Μ.Ε. με 

υψηλή δυναμική μεγέθυνσης στην Ε.Ε.

Σημειώνεται, ότι η «Πρωτοβουλία για τη Μεγέθυνση και την 

Απασχόληση», που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών της 

Ε.Ε. την 19-5-1998, ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδοτικής 

βοήθειας προς τις Μ.Μ.Ε που καθιερώθηκε σε εφαρμογή της 

Πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ειδικού 

Συμβουλίου του Λουξεμβούργου, για την Απασχόληση. Μια πρώτη 

Συμφωνία Εκδόσεως Εγγυήσεως, σύμφωνα με την παραπάνω 

«Ευκολία», ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 1998 με μια Αυστριακή 

τράπεζα.

Τον Οκτώβριο του 1999, υπογράφηκε στο Παρίσι η Συμφωνία 

Διαχείρισης του E.T..F., μεταξύ τουΕ.Ι.Ε. και την Ε.Ι.Β. Η Ε.Ι.Β. 

συγκέντρωσε κεφάλαια ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ, για να 

διατεθούν στην «Ευκολία» E.T.F.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση από το E.T.F., δίνεται στα 

προγράμματα S.M.E. Start-Ups, αλλά, μπορούν να χρηματοδοτηθούν και 

καινοτομικές εταιρίες , μέσω διαθέσεως κεφαλαίων για την ανάπτυξη 

τους, ειδικότερα σε εταιρίες όπου βρίσκονται σε περιφέρειες όπου έχει 

καθιερωθεί λιγότερο ο θεσμός του venture capital. Οι δραστηριότητες 

E.T.F. λαμβάνουν τη μορφή εξαγοράς μειοψηφικών τμημάτων του 

μετοχικού κεφαλαίου εταιριών (το μέγιστο ποσοστό είναι 25%), που 

κυμαίνονται από 5 εκατομμύρια Ευρώ έως 10 εκατομμύρια Ευρώ.

Έως τον Οκτώβριο του 1999, είχαν εκταμιευθεί 85 εκατομμύρια 

Ευρώ από τα 125 εκατομμύρια Ευρώ, που προορίζονταν ως πρώτο μέρος 

για τους παραπάνω σκοπούς του Ταμείου. Κεφάλαια τα οποία 

επενδύθηκαν σε 19 venture capital funds, τα οποία funds κατείχαν 

συνολικά κεφάλαια, ύψους 1 δισεκατομμυρίου Ευρώ. Υπολογίστηκε δε,
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ότι, τα funds που θα επωφελούντο από το E.T.Facility, θα επένδυαν, με 

τη σειρά τους, σε περισσότερες από 1000 Μ.Μ.Ε. κατά τη συνολική 

διάρκεια της επενδυτικής τους περιόδου.

Από τον Σεπτέμβριο του 2000, το Διοικητικό Συμβούλιο του E.I.F., 

έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του Ταμείου σε 10 εγχειρήματα venture 

capital, συνολικής αξίας 186 εκατομμυρίων Ευρώ και σε 11 εγχειρήματα 

που έχουν σχέση με Εγγυήσεις, συνολικής αξίας 206 εκατομμυρίων 

Ευρώ. Στις 19 Δεκεμβρίου 2000, το E.I.F. υπέγραψε με την Επιτροπή , 

τη δέσμευση του, ύψους 16,5 εκατομμυρίων Ευρώ, για το εγχείρημα 

V.FC.I. (Κεφάλαιο Υψηλού Επιχειρηματικού Κινδύνου για τις 

«Δημιουργικές Βιομηχανίες», που δραστηριοποιήθηκε ως το πρώτο 

Ευρωπαϊκό Fund στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, δηλαδή: σε 

εταιρίες που κατέχουν Δικαιώματα Ιδιοκτησίας επί τεχνών, όπου 

διάφορα έργα πρέπει να παρουσιασθούν ή να εκτελεσθούν, όπως η 

λαϊκή και κλασσική μουσική. Το Ταμείο, επίσης, θα υποστηρίξει τον 

αθλητισμό, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τα νέα μέσα.

Την 20-12-2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Μ.Α.Ρ., που 

σκοπό έχει την ενδυνάμωση του E.T.F. Start-Up Scheme και τον 

αναπροσανατολισμό του, για τη συμμετοχή του στα Seed-Capitals και 

στα «Επωαζόμενα Επιχειρηματικά Σχέδια», ως και στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων του Ταμείου προς τον τομέα της έκδοσης εγγυήσεων 

για μικρού μεγέθους πιστώσεις, εγγυήσεις για κεφάλαια που 

συμμετέχουν στο Μ.Κ. εταιριών και εγγυήσεις προς Μ.Μ.Ε. που 

επενδύουν στο πεδίο των I.C.T. (Τεχνολογίες σχετικές με Πληροφορία 

και Επικοινωνία).

Μεταξύ Μαρτίου και Μάιου του 2001, το Ταμείο επένδυσε στη 

Σκοτία , Σουηδία και Γερμανία σε τρεις εταιρίες venture capital, τις 

:Scottish Eguity Partners ii, Swedestart Manageement A.B. και 

‘Heigelberg Innovation’, κεφάλαια, αντιστοίχως 20 εκατομμυρίων Ευρώ,
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80 εκατομμυρίων SEK και 20 εκατομμυρίων Ευρώ. Η Σκοτσέζικη 

εταιρία venture capital, επενδύει σε προγράμματα διαδικτύου, ασύρματες 

εφαρμογές, τεχνολογίες ημιαγωγών, οπτικοηλεκτρονική, κλπ. Η δεύτερη 

επένδυσε σε 2 εταιρίες venture capital, τις Swedestart Tech Fund και 

Swede start Life Science Fund,που επικεντρώνονται στις τεχνολογίες της 

Πληροφορίας, Επικοινωνιών και στις Επιστήμες, που έχουν σχέση με τη 

ζωή του ανθρώπου, σε εταιρίες, όπου βρίσκονται στη φάση «Start-Up» 

και «Early Stage». Σκοπεύουν δε, να συνεργασθούν με τα κυριότερα 

πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Ιδρύματα της περιοχής 

και να υποστηρίξουν νέες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους 

περισσότερο προωθημένους τομείς της τεχνολογίας και των επιστήμων. 

Η τρίτη εταιρία venture capital, το ίδιο και αυτή, υποστηρίζει νέες 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε προωθημένους τομείς της επιστήμης 

και της τεχνολογίας, συνεργαζόμενη στενά με δημόσια και ιδιωτικά 

ερευνητικά ιδρύματα, συνεισφέροντας στον περαιτέρω Ευρωπαϊκό και 

Περιφερειακό ανταγωνισμό, στις σπουδαιότερες τεχνολογικές 

εφαρμογές. Το 80% των συνολικών της επενδύσεων, αποτελείται από 

τοποθετήσεις κεφαλαίων στο Μ.Κ. βιοιατρικών εταιριών (θεραπευτική, 

ιατρική τεχνολογία, κλπ.).

Γενικά, στα πλαίσια της δραστηριότητας του στα V.C.F’s, οι 

εργασίες του E.I.F έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση κεφαλαίων, με 

σκοπό τη χρηματοδότηση της μεγέθυνσης. Το Ταμείο δεν επενδύει απ 

ευθείας σε υποψήφιες προς ενίσχυση εταιρίες, αλλά τοποθετεί τα ρευστά 

του διαθέσιμα, αποκλειστικά, σε εξειδικευμένα V.C.F.’s, παρέχοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, κεφάλαια, για τη συμμετοχή τους στο εταιρικό 

κεφάλαιο των υποψηφίων προς ενίσχυση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, 

όπως επίσης, παρέχει και άλλες μορφές κεφαλαίων , που εμπεριέχει η 

τοποθέτηση τους, υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ζημίας, αφού θα έχουν ήδη 

επενδυθεί.
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■ To E.I.F. κατευθύνει τις εργασίες του, σε επιχειρήσεις που 

έχουν τις πιθανότητες μεγέθυνσης: υποστηρίζει και ενισχύει 

τις μικρότερες εταιρίες με δυναμική υψηλής μεγέθυνσης και 

δημιουργίας θέσεων εργασίας.

■ To E.I.F. ενεργοποιείται σε όλη την περιοχή της Ε.Ε. και στις 

περιοχές των Υπό Ένταξη Χωρών: Τα κεφάλαια του 

κατευθύνονται σε V.C.F.’s όλης της Ε.Ε. που κατευθύνουν τα 

κεφάλαια τους σε Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις.

■ To E.I.F. ενισχύει τις επαγγελματικές Ομάδες Διαχείρισης, 

διότι αναγνωρίζει, ότι η επιτυχία απαιτεί μια επαγγελματική 

προσέγγιση των θεμάτων με τα οποία θα πρέπει να 

ασχολούνται οι Ομάδες Διαχειρίσεις. Εν προκειμένω, ο 

παράγων «επιτυχία», είναι συνυφασμένος με την στρατηγική 

πολιτική, που ακολουθεί η Ομάδα Διαχείρισης του V.C.F., 

στη τοποθέτηση των κεφαλαίων του και στην πολιτική 

διασποράς του κινδύνου που ακολουθεί η Ομάδα.

■ Το Ταμείο ενθαρρύνει τη δέσμευση, από ένα ευρύ φάσμα 

επενδυτών, ιδιαίτερα ιδιωτών, να επενδύουν τα κεφάλαια 

τους, στα V.C.F. και αυτό με τη σειρά του, συμμετέχει 

μειοψηφικά στο κεφάλαιο των V.C.F. Με αυτό τον τρόπο, 

διαδραματίζει ρόλο καταλυτικό στην αγορά των Venture 

Capital Funds.

■ To E.I.F. επιζητεί το εμπορικό κέρδος: η προσέγγιση του σε 

κάθε τοποθέτηση κεφαλαίων του, συνάδει με την αγοραία 

απόδοση των κεφαλαίων, σε συνάρτηση με την γενική 

παρουσίαση και οικονομική επιφάνεια του V.C.F., στο οποίο 

τοποθετεί τα ρευστά του διαθέσιμα.
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■ Τοποθετεί τα διαθέσιμα του στα ν.Ο.Ρ.’ε,με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι υπόλοιποι επενδυτές, 

και

■ Ενθαρρύνει και εφαρμόζει τις καλύτερες πρακτικές στην 

αγορά, ως προς το θέμα της τοποθέτησης των κεφαλαίων του.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (I.F.C.)

Η Διεθνής Χρηματοδοτική Εταιρία η Οργανισμός, γεννήθηκε το 

1956. Για αρκετά χρόνια η I.B.R.D. (Διεθνής Τράπεζα), υποστήριζε τη 

δημιουργία μιας νέας διαφορετικής οντότητας που θα την συμπλήρωνε: 

πράγματι, η I.B.R.D. χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη 

μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο δανείζοντας κεφάλαια στα Κράτη μέλη 

της. Αλλά ήταν αναγκαίο, να δημιουργηθεί ένα Χρηματοδοτικό Ίδρυμα , 

που θα διέθετε επενδύσεις περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας των φτωχών χωρών.

Οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες και εμπορικοί χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί, έδειξαν πολύ μικρό ενδιαφέρον να παρέμβουν στην Αφρική, 

Ασία, Λατινική Αμερική η στην Μέση Ανατολή. Οι επιχειρηματίες των 

περιοχών αυτών κατείχαν πολύ λίγους χρηματοδοτικούς πόρους στο 

εσωτερικό της χώρας τους και λιγότερους ακόμα από το εξωτερικό. 

Είχαν την ανάγκη ενός καταλύτη, ο οποίος ήταν ο I.F.C., και ο οποίος θα 

ήταν ιδιοκτησία των κυβερνήσεων, αλλά θα δρούσε σαν μια εταιρία, η 

οποία θα ασχολούνταν και με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Θα 

έκανε, ότι έκανε και η I.B.R.D. για του δημοσίου τομέως τα επενδυτικά 

προγράμματα. To I.F.C. θα συμμετείχε στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, θα 

παρείχε την τεχνική εμπειρία με το να αξιολογεί τις προτάσεις ιδιωτικών 

επενδύσεων, θα αναλάμβανε, εξ ίσου με την I.B.R.D., τους κινδύνους
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της αγοράς για τα δάνεια που θα χορηγούσε, και θα συνέβαλε στην 

απομάκρυνση των μεγαλύτερων εμποδίων στις νέες ιδιωτικές επενδύσεις 

που ήσαν αναγκαίες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, θα 

ενθάρρυνε τον σχηματισμό του κεφαλαίου στο εσωτερικό της κάθε 

χώρας που ήταν αναγκαίο, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα 

προκαλούσε την αύξηση των εσόδων από ξένο συνάλλαγμα στις χώρες 

αυτές, ως και των άμεσων φορών επί των εισοδημάτων των 

επιχειρήσεων και θα προκαλούσε τη μεταφορά της γνώσεως και της 

τεχνολογίας από τον Βορρά στο Νότο.

Η ιδέα έλαβε την πρώτη της επίσημη υποστήριξη, τον Μάρτιο του 

1951, από την Έκθεση του Συμβουλευτικού Οργάνου Αναπτυξιακής 

Πολιτικής των Η.Π.Α., στο οποίο προίστατο ο Nelson Rockefeller.

Ημερομηνίες Σταθμοί στην Ιστορία του I.F.C.:

■ 1955 :Σύνταξη του Καταστατικού του.

■ 1956: Έναρξη εργασιών με 31 αρχικα μέλη.

■ 1962: Πρώτη επένδυση στο εταιρικό κεφάλαιο Ισπανικής 

εταιρίας (Fabrica Espanola Magentos S.A.).

■ 1975:Πρώτη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων για 

επενδυτικά σχέδια στη Βραζιλία και Κορέα.

■ 1984:Πρώτος παθητικός δανεισμός του I.F.C. στις 

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές.

■ 1989:Εισήχθησαν για πρώτη φορά, οι Διαδικασίες 

Περιβαλλοντολογιών Επιθεωρήσεων των projects.

■ 1996:Τα μέλη του έφθασαν τα 170 με τις χώρες St. Kitts & 

Nevis και Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

■ 1999: Ορίστηκε Μεσολαβητής, υπεύθυνος για την 

εφαρμογή και συμμόρφωση στις πάσης φύσης 

θεσμοθετημένες Διαδικασίες, και για τη βελτίωση της
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ευθύνης του I.F.C. έναντι των τοπικών κοινωνιών που 

επηρεάζονται από τα επενδυτικά έργα.

■ 2000:0ι εγκρίσεις για επενδύσεις στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα υπερβαίνουν το 45% του συνόλου (προς Μ.Μ.Ε 

Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Χρηματιστήρια, 

Συνταξιοδοτικά ταμεία και Ιδρύματα που χορηγούν 

μικροδανεια.)

Σήμερα, οι χώρες μέλη του I.F.C. είναι 175, πρέπει να είναι μέλη της 

I.B.R.D. και πρέπει να έχουν συνυπογράψει τα Άρθρα για την Συμφωνία 

Ίδρυσης του I.F.C. Σκοπός και αποστολή του I.F.C. είναι να προάγει την 

ανάπτυξη της αειφόρου ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, υποβοηθώντας στη μείωση της φτώχειας 

και στην βελτίωση της ζωής των πληθυσμών τους.

To I.F.C. αναλαμβάνει στο σύνολο του τον κίνδυνο που του 

αναλογεί, μαζί με τους τυχόν συνεταίρους του, για τα επενδυτικά σχέδια 

που αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος τους: η παρουσία του είναι 

ευεργετική για το project από πολιτική άποψη, γιατί οι αλλοδαποί 

συνεταίροι-επενδυτές του I.F.C, επιζητούν την σύμπραξη μαζί του, διότι 

γνωρίζουν τις άριστες σχέσεις που ο I.F.C. διατηρεί με τις κυβερνήσεις 

των αναπτυσσόμενων χωρών. Η θέση του I.F.C. ως ενός ανεξάρτητου 

διεθνούς οργανισμού, διασφαλίζει τους αλλοδαπούς επενδυτές και τις 

χώρες υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων ότι το I.F.C. βρίσκεται στην 

θέση να παρέχει επιπρόσθετες διευκολύνσεις με το να συμβάλλει στην 

ευόδωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών 

υποδοχής με τις προς ενίσχυση εταιρίες και χορηγούς τους.

Η πρόσβαση των εταιριών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές έχει ως 

αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας τους στις 

ελεύθερες αγορές και στις ανοικτές οικονομίες. Το χρηματοδοτικό 

προϊόν «Equity Finance» (η venture capital) είναι ένα από τα πέντε
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χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει Ο I.F.C. στα ιδιωτικού τομέως 

επενδυτικά σχέδια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

To I.F.C. παρέχει δάνεια τα οποία υπό όρους και προϋπόθεσης 

μπορούν να μετατρέπονται σε εταιρικό κεφάλαιο των υπό ενίσχυση 

επιχειρήσεων, ως επίσης ο ίδιος μηχανισμός, μπορεί να έχει εφαρμογή 

για δάνεια επιχειρήσεων που εξασφαλίζεται η αποπληρωμή τους από 

Τίτλους βεβαίας ρευστοποίησης και βεβαίων αποδόσεων. Τα ανωτέρω 

δάνεια, προτού μετατραπούν σε εταιρικό κεφάλαιο (Venture Capital), 

επιβάλλουν ένα πρόγραμμα σταθερών αποπληρωμών.

Ο διεθνής αυτός Οργανισμός συμμετέχει στο εταιρικό προνομιούχο 

κεφάλαιο επιχειρήσεων (και σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για 

εγχείρημα Venture Capital) ως και σε ομόλογα που αποδίδουν, συνήθως, 

σταθερό εισόδημα και απαιτούν ελαστικότερα προγράμματα 

αποπληρωμής των τοκομεριδίων και τμηματικής εξόφλησης του 

κεφαλαίου τους. Οι επενδύσεις του τύπου αυτού, παρέχονται από το 

I.F.C. όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της υγιούς και 

εύρωστης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Έτσι, ο διεθνής αυτός οργανισμός (I.F.C.), δεν συμμετέχει μόνο στο 

κεφάλαιο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε άλλα 

πρόσωπα, όπως σε χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε εταιρίες ενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, και σε αμοιβαία κεφάλαια στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

To I.F.C.είναι ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής και συνήθως διατηρεί 

τοποθετημένα κεφάλαια του στις εταιρίες για περίοδο 8 έως 15 έτη. Όταν 

επέρχεται ο χρόνος της πώλησης-ρευστοποίησης της επένδυσης, ο 

Οργανισμός προτιμά να πωλεί τις μετοχές του μέσω των οργανωμένων 

κεφαλαιαγορών του εσωτερικού(της χώρας υποδοχής της αρχικής 

επένδυσης), συνήθως με Δημόσια Προσφορά, κατά τρόπο που θα 

επωφεληθεί η ενισχυθείσα εταιρία. Ο διεθνής οργανισμός, για να 

βεβαιωθεί ότι θα συμμετάσχουν και άλλοι ιδιώτες επενδυτές στο project,
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συνήθως εγγράφεται μεταξύ 5% και 15% στο εταιρικό κεφάλαιο της 

εταιρίας, που πραγματοποιεί το επενδυτικό σχέδιο: δεν είναι ποτέ ο 

μέτοχος πλειοψηφίας, σε καμία περίπτωση, και ποτέ δεν κατέχει 

περισσότερο από ποσοστό 35% του εταιρικού κεφαλαίου. Τα 

κατατιθέμενα κεφάλαια, συνάδουν με τις ανάγκες του προς ενίσχυση 

project, και σύμφωνα με τα ποσοστά αποδόσεων που έχουν προβλεφθεί 

ότι θα πραγματοποιηθούν. To I.F.C. δεν λαμβάνει μέρος σε κανέναν 

ενεργό ρόλο της εταιρίας ως προς την διαχείρηση της: διακινδυνεύει τα 

κεφάλαια που τοποθετεί και δεν δέχεται κρατικές εγγυήσεις επί των 

κεφαλαίων που επενδύει. Βεβαίως για να μπορεί να ακολουθεί και να 

εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις των εθνικών νομοθεσιών, 

όσον αφορά θέματα ιδιοκτησιακά, επί των εταιρικών μεριδίων, οι 

μετοχές-εταιρικά μερίδια που κατέχονται από το I.F.C. τυγχάνουν της 

μεταχειρίσεις ως εάν να επρόκειτο για κεφάλαια του εσωτερικού(που δεν 

είχαν ποτέ εισαχθεί) η ως εάν να επρόκειτο για μετοχές τοπικών 

επιχειρήσεων.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του I.F.C., στις αναδυόμενες αγορές, 

αντιπροσωπεύει μια δέσμευση ύψους 1 δισεκατομμυρίου USD σε 

περίπου 100 Funds, από τα οποία το 80% αφορούν τοποθέτηση σε 

εταιρικά κεφάλαια επιχειρήσεων. To I.F.C. κατέχει συμμετοχές σε 

εταιρικά κεφάλαια περίπου 25 εταιριών που διαχειρίζονται Venture 

Capital Funds, και την διαχείρηση από πλευράς Οργανισμού των funds 

αυτών την έχει αναλάβει από 1-1-2001 ο Τομέας «Private Eguity & 

Investment Funds Department», που αποτελείται από μια μικρή ομάδα 

εξειδικευμένων επαγγελματιών του είδους. Η παραπάνω Διεύθυνση του 

I.F.C. έχει καταστεί το Κέντρο των ειδικών για την επιλογή και την 

δόμηση νέων Venture Capital Funds, με υψηλό βαθμό 

προσαρμοστικότητας και κάνοντας χρήση των καλύτερων μεθόδων και 

πρακτικών της αγοράς.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ TOY VENTURE CAPITAL 

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών μπορούν να 

αποτελέσουν αναπτυξιακό μοχλό, γιατί υπερβαίνουν τις κλασικές 

προϋποθέσεις της χρηματοδότησης του τραπεζικού τομέα, όπως 

εγγυήσεις, τόκους, κλπ. Άρα, παίζει ρόλο καταλυτικό στην γρήγορη 

ανάπτυξη των εταιριών, κυρίως των Μ.Μ.Ε.

Πράγματι, οι εταιρίες Venture Capital επιτελούν έργο κοινωνικό, 

διευκολύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και υποκινώντας 

την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό υπαρχουσών, βοηθώντας , έτσι, 

στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και στη καταπολέμηση της 

ανεργίας. Τα αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι στις Η.Π.Α. οι 

περισσότερο αναπτυσσόμενες εταιρίες συντελούν στην ανάπτυξη των 

περισσότερων θέσεων εργασίας. Χαρακτηριστικά, το 4% από τις 

αναπτυσσόμενες εταιρίες, δημιούργησαν το 70% των νέων θέσεων 

εργασίας. Αντίστοιχη έρευνα στην Γαλλία, έδειξε ότι οι επιχειρήσεις, 

που χρηματοδοτήθηκαν από Venture Capitalists, πέτυχαν 34% αύξηση 

στις θέσεις εργασίας, 42% αύξηση στις πώλησης και 80% αύξηση στις 

εξαγωγές, όπως και διπλασιασμό των επενδύσεων στο διάστημα 1987- 

1991.

Για την αναπτυσσόμενη επιχείρηση, στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής της προσπάθειας για την επίτευξη του σκοπού της, ο 

χρηματοοικονομικός κίνδυνος παραμονεύει, εξ αιτίας του υψηλού 

κόστους του τραπεζικού δανεισμού. Η χρηματοδότηση, όμως, μέσω μιας
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εταιρίας Venture Capital επιτρέπει από έναν τρίτο (τον Venture 

Capitalist) και όχι από την ίδια τη χρηματοδοτούμενη εταιρία, τον έλεγχο 

της σχέσης των Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια. Δίνεται, έτσι, η 

δυνατότητα στην επιχείρηση να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες 

επενδύσεις ανάπτυξης της και εκσυγχρονισμού της, χωρίς την επαύξηση 

του χρηματοδοτικού κινδύνου, λόγω υπερβολικού (μη απαιτούμενού η 

και ζημιογόνου, να αποβεί τελικώς) δανεισμού της.

Συγχρόνως, η συμμετοχή του Venture Capitalist στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο μιας επιχείρησης της προσθέτει αξία μέσω των εμπειριών, των 

επαφών, καθώς επίσης, και της οικονομικής, εμπορικής και διοικητικής 

τεχνογνωσίας που της προσφέρει. Η επιχείρηση υποστηρίζεται ενεργά 

στο marketing και στο στρατηγικό της σχεδίασμά, στις πωλήσεις της, 

στον οικονομικό προγραμματισμό και έλεγχο, στη μεταφορά 

τεχνογνωσία και στην εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. Πρέπει 

να σημειωθεί, επίσης, και το αυξημένο κύρος της εταιρίας που 

συνεπάγεται η συμμετοχή θεσμικού επενδυτή: ιδιαίτερα σημαντικό σε 

εταιρίες που ετοιμάζεται η εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, γιατί η 

παρουσία του, συντελεί στη βελτίωση των στοιχείων του Ισολογισμού 

και στη συστηματική αύξηση της κερδοφορίας και της άξιας της 

επιχείρησης.

Τώρα, όσον αφορά το μέλλον των Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 

Συμμετοχών στην Ελλάδα, πιστεύω ότι ο βαθμός διείσδυσης του 

παραμένει ακόμη χαμηλός, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Για 

αυτόν εξ άλλου τον λόγο ο κλάδος παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, τα 

τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1997 και το 1998, στην 

Ελλάδα αντλήθηκαν νέα κεφάλαια για επενδύσεις, ύψους 56 

εκατομμυρίων Ευρώ και 70 εκατομμυρίων Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 

0,28% και 0,34% επί του συνόλου στην Ευρώπη αντιστοίχως,
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κατατάσσοντας την στην 14 θέση σε σύνολο 17 χωρών(πηγή: E.V.C.A. 

Yearbook 1999).

Οι βασικότεροι λόγοι για την καθυστέρηση της ανάπτυξης του 

κλάδου, εντοπίζονται στα υψηλά επιτόκια που προσέφεραν στο 

παρελθόν οι επενδύσεις μηδενικού ρίσκου (ομόλογα, Ε.Γ.Ε.Δ. κλπ), στην 

απουσία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και στη απουσία υψηλού 

βαθμού ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς. Οι προοπτικές ανάπτυξης του 

κλάδου στην Ελλάδα, εμφανίζονται θετικές, εξ αιτίας του ιδιαίτερα 

χαμηλού βαθμού διείσδυσης στη χώρα που αναμένεται να προσεγγίσει 

τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μεγάλη πτώση των επιτοκίων, θα οδηγήσει 

στην αναζήτηση εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων υψηλότερου, 

όμως κινδύνου. To Venture Capital ως εναλλακτική επενδυτική 

πρόταση, δίνει την ευκαιρία υψηλών αποδόσεων, όπως δείχνουν οι 

διεθνείς στατιστικές. Η ανάπτυξη και η θεσμική ενίσχυση της 

κεφαλαιαγοράς στην χώρα, θα συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη του 

κλάδου Venture Capital στην Ελλάδα, με τη δημιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων για τη ρευστοποίηση των επενδύσεων. Ο κλάδος των 

Μ.Μ.Ε. που αποτελεί αγορά-στόχο των Venture Capitalists, αναμένεται 

να αποκτήσει μεγαλύτερη εξοικείωση με τον νέο θεσμό, γιατί πέραν της 

χρηματοδοτικής του διευκόλυνσης προς τις Μ.Μ.Ε. αυτές επωφελούνται 

και από την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και 

στρατηγικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών.

Όπως συνέβη στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1970, στη Ευρώπη τη 

δεκαετία του 1980, έτσι και στη Ελλάδα παρατηρείται σταδιακή 

μετάβαση από την παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση σε εταιρικά 

σχήματα διοίκησης περισσότερο ανοικτά, που προϋποθέτουν 

αναδιοργάνωση και αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 

επιχειρήσεων αυτών. Η επιτυχία για τη εφαρμογή των παραπάνω
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σχημάτων, υποστηρίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, από τον θεσμό 

του Venture Capital.

Επιπλέον, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

ανταγωνισθούν εκτός Ελλάδος, στη διεθνή αγορά και κατά συνέπεια με 

τους διεθνείς όρους και προϋπόθεσης διέρχονται (οι ελληνικές αυτές 

επιχειρήσεις) φάση αναδιοργάνωσης, που ως συνέπεια έχει τη πώληση 

θυγατρικών τους εταιριών η την απόσχιση κλάδων από την ίδια 

επιχείρηση και σύσταση νέας ανεξάρτητης εταιρίας. Η χρηματοδότηση, 

λοιπόν, και η διαχείρηση όλων αυτών των εγχειρημάτων, παρέχονται 

στις ελληνικές επιχειρήσεις από τις εταιρίες Venture Capital.

Η ύπαρξη και η λειτουργία του Ε.Κ.Υ.Κ έχει σημαντικές άμεσες και 

έμμεσες επιδράσεις στο οικονομικό γίγνεσθαι. Οι άμεσες επιδράσεις 

συνίστανται στην στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις 

επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ και στις διαδρασεις που προκαλούν οι εταιρίες που 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Κ.Υ.Κ με την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα τόσο στο μικροοικονομικό επίπεδο όσο και στο 

μακροοικονομικό. Οι έμμεσες επιδράσεις, που συχνά είναι και 

σημαντικότερες, αναφέρονται στις επιπτώσεις που έχει η επιχειρηματική 

δράση των επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ σε γενικότερα στοιχεία της οικονομικής 

δραστηριότητας (τεχνολογική οργάνωση, αντιμετώπιση του 

επιχειρηματικού κινδύνου, αντιμετώπιση στις μετοχικές επενδύσεις, 

τρόπος μικροοικονομικής οργάνωσης κλπ). Τόσο οι άμεσες όσο και οι 

έμμεσες επιδράσεις του Ε.Κ.Υ.Κ αναφέρονται σε τρεις γενικές 

κατηγορίες: στη μορφή της μικροοικονομικής οργάνωσης και στις 

συνακόλουθες αποδόσεις, στις μακροοικονομικές επιδόσεις και δομές 

και στα γενικά διαρθρωτικά ζητήματα.

□ Επιπτώσεις της λειτουργίας και ανάπτυξης του Ε.Κ.Υ.Κ στη 

μικροοικονομική οργάνωση και στις επιδόσεις.

■ Άμεσες επιδράσεις:
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Αρχίζοντας από τις άμεσες επιδράσεις , παρατηρούμε ότι η 

χρηματοδότηση του Ε.Κ.Υ.Κ συνεπάγεται μια πολύ πιο 

«επαγγελματική» οργάνωση των επιχειρήσεων από το μέσο όρο. Οι 

επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ συνοδεύονται συχνά από ενεργητική υποστήριξη 

από την πλευρά των επενδυτών, η οποία έχει ως σκοπό τη βέλτιστη 

δυνατή αξιοποίηση του δυναμισμού και των πλεονεκτημάτων των 

εταιριών που χρηματοδοτούνται. Βοηθά δηλαδή τις εταιρίες που δεν 

έχουν ακόμη καθιερωθεί με την προσφορά αυτού ακριβώς που τους 

λείπει: της κατάλληλης οργανωτικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας. 

Το Ε.Κ.Υ.Κ λειτουργεί με τον τρόπο αυτό ως μηχανισμός επιλογής και 

στήριξης των δυναμικότερων ευκαιριών.

Οι χρηματοδοτήσεις Ε.Κ.Υ.Κ σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 

συνδέονται κατά κανόνα με αλλαγή του «επιπέδου λειτουργίας» τους. Οι 

δομές που επιβάλλονται στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις είναι 

«ορθολογικευμένες», και ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας των 

επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ είναι η αριστοποίηση των δομών των 

επιχειρήσεων.

Οι χρηματοδοτήσεις «στροφής», οι εξαγορές των επιχειρήσεων από 

στελέχη συνδυάζονται σχεδόν πάντα με ριζική αλλαγή της οργάνωσης 

και των στρατηγικών τους. Η λειτουργία των εταιριών παροχής Ε.Κ.Υ.Κ 

είναι πολύ περισσότερο «τεχνική» παρά απλώς χρηματοδοτική.

Η ανάπτυξη του Ε.Κ.Υ.Κ σημαίνει επίσης πως ορισμένα τολμηρά 

επιχειρηματικά σχέδια, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν καν 

να πραγματοποιηθούν, αποκτούν και τεχνική στήριξη και δυνατότητες 

σοβαρής ανταμοιβής. Ο δυναμισμός βρίσκει με το Ε.Κ.Υ.Κ μια διέξοδο 

που όχι μόνο δεν τον παραμορφώνει, αλλά και τον επιβραβεύει χωρίς την 

ανάγκη παρεμβάσεων

■ Έμμεσες επιδράσεις:
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Οι έμμεσες επιδράσεις στην επιχειρηματική νοοτροπία, με την 

ενίσχυση της ανάληψης κινδύνου, τη στήριξη σε μετοχικά δάνεια και 

χρησιμοποίηση ειδικευμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορούν να πάρουν σημαντικές 

διαστάσεις, παρά την περιορισμένη ποσοτική συμβολή τους, καθώς το 

Ε.Κ.Υ.Κ μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανανέωσης στο επίπεδο της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς.

Όσο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν την 

πλειοψηφία των επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ, το Ε.ΚΥΚ προσφέρει σε αυτές 

έναν καινούργιο ρόλο: από ουραγοί της οικονομικής δραστηριότητας 

λόγω του μικρού μεγέθους τους, γίνονται πρωτοπόρες χάρη στην 

ευελιξία τους. Αν και το Ε.Κ.Υ.Κ δεν αφορά παρά έναν πολύ 

περιορισμένο αριθμό Μ.Μ.Ε, οι αλλαγές που επιφέρει έχουν ουσιαστική 

σημασία γιατί θέτει νέα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Ένα άλλο στοιχείο που ενισχύεται με την ύπαρξη του Ε.Κ.Υ.Κ, είναι 

η βελτίωση της σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Άλλωστε, με τις 

επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ οι επιχειρηματίες μαθαίνουν να συνυπάρχουν με 

μετόχους-χρηματοδότες και το Ε.Κ.Υ.Κ επιτελεί σημαντική λειτουργία 

ως εγγυητής, διανοίγοντας το δρόμο στις νέες δυναμικές επιχειρήσεις 

που αναζητούν κεφάλαια, τόσο από τον τραπεζικό χώρο, όσο και από την 

κεφαλαιαγορά.

Από πλευράς τραπεζικού συστήματος, η ύπαρξη σημαντικής αγοράς 

Ε.Κ.Υ.Κ προσφέρει, όπως είδαμε, τη δυνατότητα εμβάθυνσης του 

χρηματοπιστωτικού χώρου και δη της κεφαλαιαγοράς. Συγχρόνως, οι 

τραπεζοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να προβαίνουν σε 

χρηματοδοτήσεις σε νέες δυναμικές και συχνά τεχνολογικές επιχειρήσεις 

με μειωμένο επίπεδο κινδύνου, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις που στηρίζει 

το Ε.Κ.Υ.Κ.
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□ Οι επιπτώσεις της λειτουργίας του Ε.Κ.Υ.Κ στην οικονομία από τη 

μακροοικονομική πλευρά.

Δυο είναι οι βασικές «μακρό» -επιδράσεις του Ε.Κ.Υ.Κ στην οικονομία: 

Αφ ενός, το Ε.Κ.Υ.Κ λειτουργεί ως μοχλός οικονομικής ανανέωσης. 

Η λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται τόσο από την επιβράβευση της 

ανάληψης επιχειρηματικού κινδύνου, όσο και από την ενίσχυση των 

χρηματοδοτήσεων υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι 

επιδράσεις του Ε.Κ.Υ.Κ, τόσο στη σφαίρα της παραγωγής όσο και στο 

χρηματοπιστωτικό κύκλωμα, είναι κυρίως έμμεσες, και προέρχονται από 

το συμπροσδιορισμό του επιχειρηματικού και χρηματοδοτικού κλίματος.

Αφ έτερου, το Ε.Κ.Υ.Κ έχει συχνά θεωρηθεί, και όχι άδικα, ως μια 

επιτυχημένη μέθοδος προαγωγής των τεχνολογικών δραστηριοτήτων, 

γεγονός σημαντικό δεδομένης της αυξανόμενης βαρύτητας της 

τεχνολογίας στον καθορισμό της οικονομικής ισχύος.

Οι επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ αφορούν σε μεγάλο ποσοστό επενδύσεις σε 

τεχνολογικούς κλάδους, είτε σε «θεμελιώδη τεχνολογία» είτε, 

συνηθέστερα, στην ειδικευμένη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Ακόμη 

και το ποσοστό των επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ που δεν αφορά τομείς 

παραδοσιακά «προηγμένης τεχνολογίας», συχνότατα ενσωματώνει 

τεχνολογία υπό την ευρεία έννοια: ενσωματώνει την εφαρμογή νέων 

γνώσεων και την ανάπτυξη νέων μεθόδων στη σύλληψη, στην 

παραγωγή, στην προώθηση και την εμπορία ενός προϊόντος.

Η υψηλή αυτή «τεχνολογική περιεκτικότητα» των επενδύσεων 

Ε.Κ.Υ.Κ επιδρά θετικά στην οικονομία με τέσσερις τρόπους:

■ Πρώτον, αυξάνει τις τεχνολογικές επενδύσεις της οικονομίας και βοηθά 

στη μετάβαση από τα απλά βιομηχανικά προϊόντα στα τεχνολογικά 

συνθετότερα προϊόντα τα οποία συνιστούν και την εμπορική δύναμη της 

οικονομίας και προσδιορίζουν τα περιθώρια ανάπτυξης.
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■ Δεύτερον, η ύπαρξη τεχνολογικών επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ δημιουργεί 

εξωτερικές οικονομίες στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις οι οποίες 

ενσωματώνουν και αυτές σημαντική τεχνολογία. Τα προϊόντα δηλαδή 

των επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ , που συχνά καλύπτουν εξειδικευμένες 

ανάγκες των επιχειρήσεων που λειτουργούν, καθιστούν τη 

δραστηριότητα των τελευταίων ευχερέστερη η και αποδοτικότερη.

■ Τρίτον, η λειτουργία μιας αγοράς Ε.Κ.Υ.Κ ευνοεί τη δυνατότητα 

αυτόνομης ανάπτυξης ορισμένων τεχνολογικών «προγραμμάτων» και 

έτσι δίνεται η δυνατότητα μιας ορθολογικότερης συνολικής κατανομής 

της «ερευνάς και ανάπτυξης». Το γεγονός αυτό επαληθεύεται από το ότι 

σημαντικός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων αφ’ ενός στηρίζουν το 

Ε.Κ.Υ.Κ με τη προοπτική να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα των 

χρηματοδοτούμενων εταιριών στο μέλλον, και αφ ετέρου υποστηρίζουν 

τη δημιουργία spin-offs από την ίδια την ερευνητική και τεχνολογική 

τους δραστηριότητα μέσω της υποστήριξης εταιριών Ε.Κ.Υ.Κ. Αυτή η 

κατανομή του τεχνολογικού έργου επιτρέπει τόσο στις μεγάλες 

επιχειρήσεις όσο και στις επιχειρήσεις που στηρίζει το Ε.ΚΥΚ να 

εξειδικευθούν στις τεχνολογικές δραστηριότητες όπου διατηρούν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, και άρα να αριστοποιήσουν, σε 

συναθροιστικό επίπεδο, τις τεχνολογικές και οικονομικές τους επιδόσεις.

■ Τέταρτον, η λειτουργία μιας αγοράς Ε.Κ.Υ.Κ δημιουργεί μια χρήσιμη 

δίοδο για τη στήριξη των τεχνολογικών επενδύσεων και για τη 

αξιοποίηση της τεχνολογικής εφευρετικότητας, Ο δυναμισμός των 

επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ, αλλά και οι υψηλές δυνητικές απολαβές μπορούν 

να προσελκύσουν ανθρώπους και ιδέες και να αξιοποιήσουν ένα 

δυναμικό που υπό άλλες συνθήκες θα παρέμενε λανθάνον ή 

υποχρησιμοποιούμενο. Το Ε.Κ.Υ.Κ λειτουργεί ως «μοχλός»: οι ιστορίες 

μιας «χρυσής» επιτυχίας σε τεχνολογική επένδυση Ε.Κ.Υ.Κ μπορούν να 

δημιουργήσουν ευνοϊκό κλίμα και κίνητρα για τις εν γενεί τεχνολογικές
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επενδύσεις. Στην περίπτωση που το Ε.Κ.Υ.Κ δεν αφορά τεχνολογικά 

προηγμένες επενδύσεις σχετίζεται σχεδόν πάντα, όπως είδαμε, με την 

εκμετάλλευση δυσκαμψιών της προσφοράς. Και στην περίπτωση αυτή 

υπάρχουν θετικές επιδράσεις από το Ε.Κ.Υ.Κ, μέσω της βελτίωσης της 

κατανομής κεφαλαίων στις εναλλακτικές χρήσεις ανάλογα με τις 

αποδόσεις, άρα ανάλογα με την ένταση των επιθυμιών των ενδιαμέσων 

και τελικών καταναλωτών. Με άλλα λόγια, βοηθά στη σωστότερη και 

πληρέστερη ανταπόκριση της προσφοράς στις επιθυμίες και τις ανάγκες 

της ζήτησης.

□ Η συμβολή του Ε.Κ.Υ.Κ στην ανάπτυξη.

Πέρα από την ποιοτικής μορφής εκτίμηση των επιπτώσεων του 

Ε.Κ.Υ.Κ, μια πρόχειρη ανάγνωση των στοιχείων αναφορικά με τις 

άμεσες επιπτώσεις του δίνουν έναν απολογισμό σαφώς ανώτερο από 

αυτόν των «μέσων» επενδύσεων.

Μια έκθεση του G.A.O. συμπληρώνει ότι το 61% των επιχειρήσεων 

που στήριξε το Ε.Κ.Υ.Κ παρήγαγαν προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα 

που αύξαναν την παραγωγικότητα και ενίσχυαν την τεχνολογική 

περιεκτικότητα.

Αν και υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία αναφορικά με την ποσοτική 

συμβολή των επενδύσεων Ε.Κ.Υ.Κ στο οικονομικό γίγνεσθαι, μπορούμε 

να υποστηρίξουμε ότι οι επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ έχουν μεγαλύτερες 

πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις και θετικότερες επιδράσεις στην εξέλιξη 

της παραγωγικότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης από τις «μέσες» 

επενδύσεις. Όσο δε, αφορά τη διαφορική τους συμβολή στις έμμεσες 

επιδράσεις, θα πρέπει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις να είναι ακόμη 

μεγαλύτερη.

□ Η σημασία του Ε.Κ.Υ.Κ στα διαρθρωτικά ζητήματα

Οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στο χώρο της χρηματοδότησης 

δίνουν την ευκαιρία για μια αξιολόγηση του ρόλου που θα μπορούσε να

121



παίξει το Ε.Κ.Υ.Κ στη μορφή που υιοθετείται για την χρηματοδότηση 

των επιχειρηματικών σχεδίων .

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η ανάπτυξη της ευρείας κατοχής 

μετοχών ήταν ένας γενικός στόχος με ένθερμους υποστηρικτές τις 

αγγλοσαξονικές χώρες. Από την Μαύρη Δευτέρα του 1987 όμως και 

μετά, έγινε αντιληπτό πως η κατοχή μετοχών από μεγάλο αριθμό 

μικρομετόχων είχε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά για τα 

οποία είχε δημιουργηθεί: η σύνδεση του μικρομετόχου με τη μετοχή του 

είναι πολύ μικρή, καθώς δεν έχει την παραμικρή δυνατότητα συμμετοχής 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται αδιάφορος 

για τις μετοχές και ακόμη ότι η αντιμετώπιση των επενδύσεων που έχει, 

βασίζεται στην «κοινή αίσθηση» παρά στην χρηματοοικονομική 

κατάσταση και στις προοπτικές των επιχειρήσεων. Η ιστορία των 

χρηματιστηρίων έδειξε ότι τελικά οι μικρό μέτοχοι είναι

αποσταθεροποιητικά στοιχεία λόγω της μικρής σύνδεσης τους με τις 

επιχειρήσεις.

Το Ε.Κ.Υ.Κ λοιπόν είναι πολύ καλά τοποθετημένο για να 

αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Η συμμετοχή σε μια επένδυση 

Ε.Κ.Υ.Κ σημαίνει επαφή του επενδυτή με την εταιρία, σημαίνει 

μακροχρόνια δέσμευση και προσπάθεια εξορθολογισμού της 

οικονομικής συμπεριφοράς. Ο πολλαπλασιασμός άρα των αμοιβαίων 

κεφαλαίων άμεσων επενδύσεων όπως των εταιριών παροχής Ε.Κ.Υ.Κ 

κατατείνει προς μια υγιέστερη σύνδεση του χρηματοδότη με το 

χρηματοδοτούμενο, που δεν έχει ούτε την εμμεσότητα και την 

αναποτελεσματικότητα μιας τραπεζικής κατάθεσης που μετατρέπεται σε 

δάνειο, ούτε την αστάθεια και τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των 

επενδύσεων σε εισηγμένες μετοχές.

□ Το Ε.Κ.Υ.Κ δεν είναι πανάκεια
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■ Οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι η εικόνα του Ε.Κ.Υ.Κ

που περιγράψαμε πιο πάνω, απέχει από την πραγματικότητα. Στις 

κριτικές αυτές πρέπει να δώσουμε κάποια βάση: Είναι αλήθεια ότι 

το Ε.Κ.Υ.Κ χαρακτηρίζεται από ορισμένους «μύθους». Έτσι χωρίς 

να θέλουμε να μειώσουμε την εκτίμηση μας για τη σημασία του 

Ε.Κ.Υ.Κ σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να μη υπογραμμίσουμε 

ορισμένους ενδοιασμούς αναφορικά με το Ε.Κ.Υ.Κ.

■ Πρώτον, οι συνεισφορές του Ε.Κ.Υ.Κ στην οικονομία μπορούν να 

είναι αρνητικές: ο κόσμος του Ε.Κ.Υ.Κ είναι ένας κόσμος με τα δικά του 

συμφέροντα, τα οποία προωθεί με διαφόρους μηχανισμούς πίεσης. Τα 

συμφέροντα αυτά δεν συμπίπτουν αναγκαστικά με τα συμφέροντα μιας 

οικονομίας. Συχνά, επενδύσεις Ε.Κ.Υ.Κ έχουν πετύχει και έχουν 

αποδειχθεί προσοδοφόρες, ενώ η επίδραση τους στην οικονομία ήταν 

αρνητική: π.χ. η υποστήριξη των εταιριών που κατασκεύαζαν hardware 

ανάγνωσης δισκετών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην Αμερική της 

προηγούμενης δεκαετίας, ήταν τόσο μεγάλη, λόγω της επιθετικής 

επενδυτικής δραστηριότητας των εταιριών παροχής Ε.Κ.Υ.Κ, που 

σύντομα ο χώρος υπερκορέσθηκε, και μπήκε σε μια περίοδο κρίσης, από 

την οποία λίγες εταιρίες επέζησαν και συγχρόνως σπαταλήθηκαν άσκοπα 

πόροι σε ανθρώπινο, χρηματικό και τεχνολογικό κεφάλαιο.

■ Δεύτερον, υπάρχει εσωτερική αντίφαση μεταξύ των απαιτήσεων 

για αποδοτικότητα των εταιριών παροχής Ε.Κ.Υ.Κ και της μακροχρόνιας 

προοπτικής. Η ανάγκη για αποτελέσματα που θα ανταμείψουν τον υψηλό 

βαθμό κινδύνου και τα έξοδα διοίκησης και τεχνικής στήριξης , σε 

συνδυασμό με την εικόνα που είναι υποχρεωμένο να έχει προς τα έξω 

ένα fund Ε.Κ.Υ.Κ, βρίσκονται σε αντίθεση με την πολύ μακρά περίοδο 

ωρίμανσης των επενδύσεων.

■ Τρίτον, υπάρχει συχνά περιορισμένη παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών με σκοπό τα κεφαλαιακά κέρδη. Παρατηρείται ότι σε αρκετά
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funds γίνεται μονάχα η διαχείρηση του χαρτοφυλακίου, με υποτυπώδη 

παρακολούθηση των επενδύσεων και με πολύ περιορισμένη την τεχνική 

υποστήριξη. Επίσης, η πρόσφατη ανάπτυξη του Ε.Κ.Υ.Κ είχε ως 

αποτέλεσμα την είσοδο πολλών στελεχών, τα οποία δεν είναι πάντοτε 

ειδικευμένα στο χώρο του Ε.Κ.Υ.Κ, πράγμα που προκάλεσε αρκετά 

μεγάλες αποκλίσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

■ Τέταρτον, σε πολλές χώρες το Ε.Κ.Υ.Κ πάσχει από μια κακή 

εικόνα στους επιχειρηματικούς κύκλους. Το Ε.Κ.Υ.Κ είναι θύμα των 

ιδίων του των λαθών απέναντι στους επιχειρηματίες: απαιτήσεις στο 

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, άστοχες επεμβάσεις στη διοίκηση των 

χρηματοδοτούμενων, βεβιασμένες αλλαγές των διευθυντικών ομάδων, 

υπερβολικές απαιτήσεις, αναζήτηση κερδών «σκληρή» για την 

επιχείρηση -η διάσταση συμφερόντων μεταξύ επιχειρηματιών και 

εταιριών παροχής Ε.Κ.Υ.Κ γίνεται ορισμένες φορές πολύ εμφανής. Έτσι. 

Οι επιχειρηματίες προσπαθούν συχνά να εξαντλούν όλες τις άλλες 

δυνατότητες χρηματοδότησης πριν να καταφύγουν στο Ε.Κ.Υ.Κ, 

ορισμένες φορές δικαίως , αλλά συνήθως αδίκως. Το πρόβλημα άλλωστε 

είναι αναπόφευκτο. Ο στόχος του χορηγού του Ε.Κ.Υ.Κ δεν είναι η 

καταξίωση ενός επιχειρηματία, αλλά η επιτυχία μιας επένδυσης. Και για 

την επίτευξη αυτού του σκοπού χρειάζονται και ορισμένες σκληρές για 

τη επιχείρηση αποφάσεις.

■ Πέμπτον, το Ε.Κ.Υ.Κ δεν συνιστά ποσοτικά σημαντική πηγή 

χρηματοδότησης ενδύσεων. Όσες και να είναι οι πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις του και η δευτερογενής σημασία του, η ποσοτικά μικρή 

παρουσία του αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αξιολόγηση του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, με τη διατύπωση αυτή των επιφυλάξεων 

σχετικά με το Ε.Κ.Υ.Κ κλείνει η μακροοικονομική ανάλυση των 

επιπτώσεων του στην οικονομία. Θα ήταν άδικο η τελευταία εντύπωση
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για το χρηματοδοτικό σχήμα αυτό να είναι αρνητική. Το Ε.Κ.Υ.Κ είναι 

ένα αξιόλογο σχήμα, με πολλαπλά θετικά χαρακτηριστικά. Καλύπτει 

ιδιάζουσες ανάγκες με τρόπο που σχεδόν κανένα άλλο σχήμα δεν μπορεί 

να προσφέρει και οι οποίες επιφυλάξεις διατυπώνονται είναι χρήσιμες 

στο βαθμό που μας επιτρέπουν να μη χάνουμε την αίσθηση της 

πραγματικότητας στην εξέταση μας. Με την παροχή δε του κατάλληλου 

θεσμικού πλαισίου και την επιλογή του ορθού πλέγματος 

διευκολύνσεων, το Ε.Κ.Υ.Κ μπορεί να καταστεί ακόμη ουσιαστικότερος 

και ποσοτικά σημαντικότερος συντελεστής της ανάπτυξης.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

E.B.R.D, =European Bank for Reconstruction and Development 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη)

E.F.I. =European Financial Institution (Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά 

Ιδρύματα)

Ε.Ι.Β. ^European Investment Bank (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)

E.I.F. ^European Investment Fund (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων)

E.V.C.A. ^European Venture Capital Association

I.B.R.D, international Bank for Reconstruction and Development 

(Διεθνής Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη)

I.F.C. international Finance Corporation (Διεθνής Χρηματοδοτική

Εταιρία)

Μ.Β.Ο. =Management Buy-Out

M.B.I, =Management Bay-In

ΟΣΕΚΑ = Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες.

ΠΔΧΥ = Πρόγραμμα Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες.

ΣΔΕΚ =Σχέδιο Δράσης για Επιχειρηματικά Κεφάλαια.
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Β) ΞΕΝΗ

1 )Ιστοσελίδα της E.B.R.D. www.ebrd.org 

2)Ιστοσελίδα της Global Finance, www.globalfmance.gr

3)Ιστοσελίδα της Ε.Ι.Β. www.eib.org

4)Ιστοσελίδα του I.F.C. www.ifc.org

5)Ιστοσελίδα της E.I.F. www.eif.org
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