Σε όλο τον σύγχρονο κόσμο οι επενδύσεις που γίνονται από τους Επιχειρηματικούς
Αγγέλους (ΕΑ), αποτελούν μια σημαντική πηγή όχι μόνο χρηματοδότησης αλλά,
διασύνδεσης και υποστήριξης σε καινοτόμες και νεοσύστατες εταιρείες στα πρώιμα
στάδια της ανάπτυξής τους. Το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (ΗΕΒΑΝ)
έχει δημιουργηθεί για να ενισχύσει την εφαρμογή ενός βιώσιμου δικτύου ΕΑ στην
συνολική λειτουργία του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Πριν πούμε για
το ΗΕΒΑΝ ας πούμε λίγα λόγια για τους ΕΑ.

Ποιοι είναι οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι (ΕΑ) και τι κάνουν;
Οι ΕΑ είναι μεμονωμένοι επενδυτές που επενδύουν τα δικά τους χρήματα και
προσφέρουν την τεχνογνωσία τους κυρίως σε μικρές ή νεοσύστατες εταιρείες,
σεβόμενοι έναν παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας, με την προσδοκία υψηλών
αποδόσεων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Αυτή η πηγή των
ιδιωτικών κεφαλαίων, οι επιχειρηματικές δεξιότητες και η δικτύωση έχουν γίνει
σημαντικοί παράμετροι έναρξης, λειτουργίας, ανάπτυξης και εξέλιξής των καινοτόμων
επιχειρήσεων. Το 2013 υπήρξαν περισσότεροι από 270.000 ΕΑ παγκοσμίως, ενώ
κατά το ίδιο έτος το ποσό που επενδύθηκε από τους ΕΑ μόνο στην Ευρώπη ήταν
5,5€ δις, ξεπερνώντας τις επενδύσεις Venture Capital αρχικού σταδίου. Οι ΕΑ
συνήθως επενδύουν σε πρώιμα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης
παρέχοντας παράλληλα την δικτύωση τους και περισσότερη καθοδήγηση
αποτελώντας έτσι σημαντική μεταβλητή αειφορίας. Δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες,
γρήγορης ανάπτυξης εταιρείες συμβάλουν στην δημιουργία θέσεων εργασίας και άρα
στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι επενδύσεις των ΕΑ είναι υψηλού κινδύνου και όσοι ιδιώτες ενδιαφέρονται θα
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτό. Ο λόγος που οι ΕΑ αναζητούν τέτοιου
είδους επενδύσεις είναι η προοπτική που έχουν αυτές, για εξαιρετική δυνητικά
απόδοση. Συνήθως όμως το βασικό κίνητρο είναι η αίσθηση προσφοράς στην
κοινότητα, η αγάπη για την επιχειρηματικότητα, ο ενθουσιασμός της συμμετοχής
στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχείρησης, η χαρά της συναναστροφής με
ταλαντούχους ανθρώπους και η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με άλλους
επενδυτές.
Οι ΕΑ είναι μεμονωμένοι επενδυτές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επενδύουν
μόνοι τους. Με την από κοινού επένδυση με άλλους ΕΑ (syndicated) στην ίδια
επένδυση, απολαμβάνουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως χαμηλότερος κίνδυνος,
μεγαλύτερη διαφοροποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

Το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN)
Το ΗΕΒΑΝ είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός φορέας που συστήθηκε για να
αντιμετωπίσει το κενό στο ελληνικό οικοσύστημα, της παροχής επαρκούς
χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας σε καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις στα
πρώιμα στάδιά τους. Σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο οι ΕΑ καλύπτουν αυτό το
κενό με ένταση τα τελευταία χρόνια, ενώ στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει
συστημική έλλειψη ενός επιτυχημένου και ορατού μοντέλου.

Οι αρχικές πρωτοβουλίες ίδρυσης ενός τέτοιου φορέα έχουν αναληφθεί από το 2012,
και η ίδρυση του έγινε το 2015.Το ΗΕΒΑΝ οραματίστηκε να δημιουργήσει μια εθνική
πλατφόρμα συνένωσης και συνεργασίας των ενδιαφερόμενων φορέων που
εστιάζονται στα αρχικά στάδια ζωής του ελληνικού καινοτομικού οικοσυστήματος.
Αν και το ίδιο δεν είναι ενεργός φορέας χρηματοδότησης, αποσκοπεί στην
υποστήριξη με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, του σχηματισμού και της
συνεργασίας τοπικών δικτύων ΕΑ, της υποκίνησης και στήριξης του ενεργού
δυναμικού ΕΑ και άλλων συναφών ενδιαφερόμενων μερών στην Ελλάδα, ώστε να
συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος υποστήριξης των
επενδύσεων που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
Μεταξύ άλλων θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους ιδιώτες
επενδυτές, υποστήριξης των στόχων του κλάδου των ΕΑ, τη διευκόλυνση της
δικτύωσης καθώς και τη διάδοση, της πιο πρόσφατης έρευνας και των βέλτιστων
πρακτικών.
Για τους επιχειρηματίες και τους φορείς υποστήριξης των start-ups (Θερμοκοιτίδες,
Επιταχυντές κ.α.) το ΗΕΒΑΝ χρησιμεύει ως σημείο πρόσβασης στην αναζήτησή τους
για επενδύσεις επόμενου σταδίου καθώς και συνεργάτης σε θέματα δικτύωσης και
υποστήριξης.
Το ΗΕΒΑΝ πιστεύει ακράδαντα στην δικτύωση με την διεθνή κοινότητα και αποτελεί
το ελληνικό εθνικό μέλος τόσο του ‘EBAN ’(European Trade Association for Business
Angels, Seed Funds, and other Early Stage Market) όσο και του ‘GBAN’(Global
Business Angels Network).

Η Ομάδα του ΗΕΒΑΝ .

