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Ποια καινοτοµία;
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Η ανάγκη για διαρκή καινοτοµία



Η ανάγκη για δοµηµένη καινοτοµία



Η ∆ιαδικασία Venturing

Ιδέα για
Καινοτοµία

Οµάδα
Υλοποίησης

Ανάπτυξη
Στρατηγικής

Ανάπτυξη
Επιχειρηµατικού

Σχεδίου

Business
Planning

Υπολογισµός
Κινδύνου

Σχέδιο
Καινοτοµίας

∆ιαδικασία Εσωτερικού Venturing



Κεντρικά Ζητήµατα ∆ιαχείρισης
Επενδύσεων στην Καινοτοµία

Οργάνωση της Καινοτοµίας (∆ιαδικασίες Venturing)
∆ιαµόρφωση Επενδυτικών Έργων που να
εξυπηρετούν την καινοτοµία
Προσαρµογή της καινοτοµίας στις συνθήκες του
ανταγωνισµού και του περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις
∆ιεθνής Ανταγωνισµός
Ειδικές Κλαδικές Συνθήκες

Οργάνωση της Εταιρείας γύρω από το Επενδυτικό
Σχέδιο
Η Χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας



Ο ρόλος του Venture Capital

Χρηµατοδότηση της Καινοτοµίας
Χρηµατοδότηση Επενδυτικών Έργων Υψηλού
Ρίσκου
Ανάληψη Κινδύνου
Κάλυψη κενού «επιχειρηµατικής επένδυσης»

Αποτυχία κλασικών χρηµατοοικονοµικών µεθόδων
Shareholder Value vs Investment

Το Venture Capital είναι ένας µοχλός ανάπτυξης



Θετικές Συνέπειες του Venture Capital 
στην Ευρώπη
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Η δραστηριότητα των Venture Funds



Η Θέση της Ελλάδας



∆οµικά Προβλήµατα στην διάδοση
των Venture Capital Funds

Εµµονές σε παραδοσιακές
µεθόδους χρηµατοδότησης

Κεφαλαιαγορές
Αυξήσεις Κεφαλαίων
Χρήση Αποθεµατικών
Παραδοσιακά Τραπεζικά Προϊόντα

Ανασφάλεια συναλλαγών
Έλλειψη ενηµέρωσης



Σταθερές Αντιλήψεις

Τα Funds είναι:
Επιθετικά
Εξωθεσµικά (!)
∆εν σέβονται τις
επιχειρηµατικές αρχές
Μη δεκτικά σε ιδέες



Επιβιώνουν οι επενδύσεις;

Ν/Α68,4%62,7%48,6%Αποτυχία

Ν/Α21,8%32,1%Επιβίωση µε
στασιµότητα

Ν/Α

20,9%

9,4%12,8%Επιβίωση µε
Προοπτικές

Ν/Α10,7%7,1%6,5%Ιδιαίτερα
Επιτυχείς

3123.2191.8042.611Επενδύσεις

2.00415.10912.57698.098Σχέδια
Καινοτοµίας

ΚαναδάςΙαπωνίαΕ.Ε. (15)ΗΠΑ



Φορείς Προώθησης VC και στις
SME’s

Ευρωπαϊκή Ένωση
FP7
European Funding

Associations
EVCA
NVC

Κρατικοί Φορείς
ΤΑ.ΝΕ.Ο (Ελλάδα)

Ερευνητικά Κέντρα



Εισαγωγή στο
Venture Capital



Μορφές Venture Capital

Πρωταρχικό Κεφάλαιο ή Χρηµατοδότηση Σποράς
(Seed Capital). 
Αρχικό Κεφάλαιο ή Χρηµατοδότηση Εκκίνησης
(Start-Up Finance). 
Χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου ανάπτυξης
(Early-Stage Finance). 
Χρηµατοδότηση Ανάπτυξης ή Επέκτασης
(Development or Expansion Finance).  
Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση
(Bridge Finance). 
Κεφάλαιο Εξαγοράς Management 
(Management Buy-Out)
Χρηµατοδότηση Ανόρθωσης ή Στροφής
(Turn Around or Rescue Finance)
Χρηµατοδότηση Αντικατάστασης
(Replacement Finance)



Είδη Venture Capital 
(Ύψος Χρηµατοδότησης)

€ 10.000.000 – 50.000.000Κεφάλαιο Εξαγοράς Management

€ 1.000.000 – 2.000.000Χρηµατοδότηση µεταγενέστερου
σταδίου ανάπτυξης

€ 500.000 – 2.000.000Χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου
ανάπτυξης

€ 200.000 – 10.000.000Αρχικό Κεφάλαιο

€ 10.000 – 20.000Πρωταρχικό Κεφάλαιο

Ύψος ΚεφαλαίωνΜορφή Χρηµατοδότησης



Πώς λειτουργεί το Venture Capital

Aύξησης µετοχικού κεφαλαίου, κατά την
οποία έχει κατοχυρωθεί νοµικά η µη
συµµετοχή των υφισταµένων/ κύριων
µετόχων
Άλλα εργαλεία

Προνοµιούχες µετοχές
Μετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια



∆ιαδικασία

Μετα-επενδυτικές
δραστηριότητεςΣυµβόλαιοΕκτίµησηΠροεργασίαPooling

Σηµασία
Πρωτοβουλίας

Σηµασία
Business Plan

∆ιαπραγµάτευση



Η δοµή του Business Plan

Συνοπτική Παρουσίαση
Σύντοµη παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης

Προϊόν/υπηρεσία
Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, µε έµφαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

Οµάδα διοίκησης
Βιογραφικά και πληροφορίες για τους ανθρώπους πίσω από την επενδυτική πρόταση

Ανάλυση αγοράς και ανταγωνιστών
Μάρκετινγκ και πωλήσεις

Στρατηγική τιµολόγησης και προώθησης
∆ιάθεση και διακίνηση

Οργάνωση
Κατανοµή εργασιών ανά τµήµα

Πρόγραµµα υλοποίησης
Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και ορόσηµα

Ευκαιρίες και κίνδυνοι
Κίνδυνοι και οικονοµικές επιπτώσεις
Ανάλυση ευαισθησίας

Χρηµατοοικονοµικά
Απαιτούµενα κεφάλαια και χρήση κεφαλαίων
Προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα
Προβολές λογιστικών καταστάσεων

Πηγή: HELLENIC VENTURE CAPITAL ASSOCIATION



Break-Even Chart
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Ελληνική
Πραγµατικότητα



Success Stories



Κλάδοι που αντλούν κεφάλαια

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  ΣΕ VC (ΠΛΗΘΟΣ)
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Ιστορική Εξέλιξη Θεσµικού Πλαισίου

Ο θεσµός του επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε έµφαση στην
καινοτοµία εισήχθη στην Ελλάδα µόλις το 1988 και µε την
ψήφιση του νόµου 1775/88 ο οποίος προσδιόρισε το είδος
του κεφαλαίου υψηλού ρίσκου αλλά και τις µεθόδους
χρηµατοδότησης. 

Τροποποιήθηκε σε µικρό βαθµό στο άρθρο 8 µε τον νόµο
2166/1993 

Τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου µε την ψήφιση του
νόµου 2367/95 που µετονόµασε τις Εταιρείες
Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου σε Εταιρείες Κεφαλαίου
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) 



Ο Νόµος 2992/2002

Με τον νόµο 2992/2002 (βλέπε Παράρτηµα Α του παρόντος) 
εισήχθη στην Ελλάδα ο θεσµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ) τα οποία
τα διαχειρίζονται Ανώνυµες Εταιρείες (ΑΕ) ή Εταιρείες Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Βασικός σκοπός όλων
αυτών των εταιρειών είναι η χρηµατοδότηση νέο-ιδρυόµενων ή
µικροµεσαίων µη εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά
επιχειρήσεων µε συµµετοχή στο µετοχικό τους κεφάλαιο. Με
αυτό τον νόµο το Venture Capital απέκτησε και στην Ελλάδα
την λειτουργική του διάσταση όπως και στις Η.Π.Α., το
Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθιστώντας τα ΑΚΕΣ εν
δυνάµει µετόχους εταιρειών που αξιολογούν πρωτοπόρες
επενδυτικές προτάσεις, προσµετρούν το ρίσκο και το
επιµερίζουν µέσα σε µια συµφωνία που επιτρέπει στον φορέα
της καινοτοµίας να αναπτύξει το σχέδιό του. 



Εταιρείες ΕΚΕΣ (Funds)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΚΕΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ



Προσέγγιση ΕΚΕΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΚΕΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ & BUSINESS PLAN

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ



Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας
(Τ.Α.ΝΕ.Ο)

Ο οργανισµός Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε (Τ.Α.ΝΕ.Ο) συστήθηκε µε το άρθρο 28 του Ν. 
2843/2000 και σκοπό έχει την συγχρηµατοδότηση της ίδρυσης εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηµατικών
συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ. και Α.Κ.Ε.Σ.) οι οποίες θα αναλαµβάνουν να επενδύουν σε καινοτόµες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. 
Είναι ένα fund-of-funds στα πρότυπα αντίστοιχων, ευρωπαϊκών κυρίως, προσπαθειών. 
Τα επενδυτικά σχήµατα στα οποία θα συµµετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα πρέπει να επενδύουν σε
εταιρικά µερίδια περιορισµένης ευθύνης ή σε µετοχές ή σε µετατρέψιµες οµολογίες µικρών ή
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.Τα επενδυτικά αυτά σχήµατα θα πρέπει να επενδύουν κατ' ανώτατο
όριο 1.000.000 ευρώ ανά εταιρεία ανά γύρο χρηµατοδότησης και µέχρι 3.000.000 ευρώ ανά εταιρεία
συνολικά. 
Το Τ.Α.ΝΕ.Ο αναλαµβάνει µειοψηφικό ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών κεφαλαίου
επιχειρηµατικών συµµετοχών στις οποίες θα επενδύει. 
Κύρια κριτήρια για τη συµµετοχή του Τ.Α.ΝΕ.Ο. στις εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών
συµµετοχών είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα τους καθώς και η συµβολή των
χρηµατοδοτούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τοµέων νέας οικονοµίας. 
Ο θεσµός του Τ.Α.ΝΕ.Ο εξελίχθηκε περαιτέρω µε την ψήφιση του υπ’ αρίθµ. 2992/20-3-2002 νόµου
για την επιχειρηµατικότητα, το οποίο τροποποιεί τον προηγούµενο νόµο 2843/2000 θέτοντας ένα πιο
ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο



Ετήσιο Venture Capital Forum

Ένας θεσµός που συµβάλει τα τελευταία χρόνια στην
ανάπτυξη της αγοράς venture capital και στην διεπαφή
υποψηφίων επενδυτών µε την αγορά, είναι το ετήσιο
International Venture Capital Forum, το
Toδιοργανώνει το ΤΑ.ΝΕ.Ο σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Κέντρο Επενδύσεων. 
Oι επιχειρηµατίες µπορούν να καταθέσουν συγκεκριµένο
Business Plan και να λάβουν απαντήσεις από µια σειρά
εταιρειών VC. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και στα πλαίσια
του Forum κανονίζονται συναντήσεις µεταξύ των
ενδιαφεροµένων. 
Η προσπάθεια είναι σηµαντική καθώς παρέχεται στον
επιχειρηµατία η ευκαιρία να γνωρίσει τον κόσµο του VC αλλά
και να συζητήσει λεπτοµέρειες της ιδέας του.



Third Party Financing



Η λογική του TPF

Eίναι δυνατόν µια επένδυση αφενός µεν να συνδέεται άµεσα και
διακριτά µε µελλοντικές άµεσα µε την επένδυση συναρτηµένες
εξοικονοµήσεις κόστους και αφετέρου είναι δυνατόν οι
εξοικονοµήσεις της επένδυσης να συνδεθούν µε την
αποπληρωµή του κεφαλαίου στην πηγή του. 
Eφόσον από µια επένδυση θα προκύψουν εξοικονοµήσεις, 
οικονοµίες ή και ευθείες µειώσεις στις δαπάνες της εταιρείας
γιατί να µην χρησιµοποιηθούν αυτές ακριβώς οι εξοικονοµήσεις
στην αποπληρωµή του κεφαλαίου που απαιτήθηκε για την
επένδυση; 
Όπως αναφέρει ένα στέλεχος «το third party financing είναι η
πρώτη µέθοδος χρηµατοδότησης που δεν απαιτεί επιστροφή
του κεφαλαίου».



Μοντέλο Λειτουργίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κεφάλαιο

Εκτίµηση



Πηγές Κεφαλαίων µε TPF

Τραπεζικοί Οργανισµοί
Ειδικές Εταιρείες
Ο ίδιος ο προµηθευτής
Ο ίδιος ο λήπτης του κεφαλαίου (εσωτερική επένδυση)

Η µέθοδος TPF δεν αποκλείει την συνδυασµένη χρήση µε
επιδοτήσεις σε ενέργεια και σε εξοικονοµήσεις
(π.χ.φωτοβολταϊκό, βιοκλιµατισµοί κτλ)



Εφαρµογές TPF

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΡΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ



Η επέκταση του TPF
Το Third Party Financing έχει σχετικά µικρή ζωή καθώς εφαρµόζεται από
ενεργειακούς οργανισµούς και παρόχους συστηµάτων βιοµηχανίας στις Η.Π.Α. 
µόλις από την δεκαετία του ’80. Ωστόσο η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια είναι
ραγδαία, ειδικά σε κρατικά έργα αλλά και σε µεγάλες βιοµηχανίες που
επιθυµούν να ενταχθούν στα πλαίσια και τους περιβαλλοντικούς κανονισµούς. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το third party financing έχει κερδίσει έδαφος και
ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας κτιρίων (building 
energy performance). Έργα που έχουν καταγραφεί και έχουν χρηµατοδοτηθεί
περιλαµβάνουν από µεγάλα κρατικά έργα οικοδόµησης µέχρι και την αλλαγή
λαµπτήρων σε επιχειρήσεις που οδηγεί στην εξοικονόµηση ενέργειας.

Η ιστορία του TPF στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισµένη, κυρίως λόγω της
έλειψης προσανατολισµού στην εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας αλλά και
επειδή ακόµα δεν έχει διερευνηθεί επαρκών το νοµικό πλαίσιο σύναψης
τέτοιων συµβολαίων. Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις έχουν ακολουθήσει ένα
απλοποιηµένο µοντέλο TPF, απολογίζοντας σε συνεργασία µε προµηθευτές
τα οφέλη από µια επένδυση και συσχετίζοντας τις αποπληρωµές και τα
επιτόκια µε την παρεχόµενη εξοικονόµηση.



Γενικά Συµπεράσµατα



Γενικά Συµπεράσµατα

Το Venture Capital έχει ωριµάσει σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο
διαµορφώνοντας µια ευρεία αγορά κεφαλαίων, ανοιχτή και προσβάσιµη από κάθε
είδους επιχείρηση. Και στην Ελλάδα το θεσµικό πλαίσιο είναι πλέον ισχυρό ενώ οι
εταιρείες Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων αναπτύσσονται γοργά.
Η αγορά Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων διέπεται από ορισµένες αρχές και κανόνες ενώ
υπάρχουν βήµατα στην προσέγγιση υποψηφίων επενδυτών. Σηµαντικό ρόλο
διαδραµατίζει η ύπαρξη επιχειρηµατικών σχεδίων και η σύνταξη των κατάλληλων, 
ολοκληρωµένων και τεκµηριωµένων Business Plans.
Οι µικροµεσαίες και µεσαίες επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες στην προσέγγιση των
κεφαλαίων ενώ οι όροι σύµβασης θεωρούνται πολλές φορές δυσβάσταχτοι και
ακατάλληλοι. Ωστόσο η ευρωπαϊκή εµπειρία δείχνει ότι και µικρές επιχειρήσεις µπορούν
να αντλήσουν ακόµα και seed ή startup κεφάλαια εάν υπάρχει το σωστό management 
και ο κατάλληλος σχεδιασµός.
Το Third Party Financing αποτελεί ένα εξειδικευµένο εργαλείο χρηµατοδότησης
επενδύσεων στην εξοικονόµηση πόρων. Η χρήση του αφορά κυρίων ενεργειακές
επενδύσεις και υποστηρίζεται µε τελευταίους νόµους αλλά και ευρωπαϊκά προγράµµατα
µπορεί να εξελιχθεί σε σηµαντικό άξονα δράσης.


