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Πως η Αξία µιας Εταιρίας Startup Γίνεται 
Ελκυστική προς Επενδυτές 
 
 
Η πολυετής κρίση της Ελληνικής οικονοµίας έχει δηµιουργήσει τον τελευταίο 
καιρό ένα αξιοσηµείωτο ρεύµα καινοτόµων και εξωστρεφών κινήσεων 
επιχειρηµατικότητας µέσω της σύστασης νέων εταιριών – startups. Οι νέες 
αυτές επιχειρηµατικές κινήσεις βασίζονται κυρίως σε µια ανταγωνιστική ιδέα 
προϊόντος ή υπηρεσίας που χαρακτηρίζεται από την προοπτική να 
εφαρµοσθεί επιχειρηµατικά µε υψηλές πιθανότητες επιτυχίας όχι µόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στη διεθνή αγορά. 
 
Καθώς σήµερα υποψήφιοι επιχειρηµατίες µε καινούριες ιδέες αναζητούν 
κεφάλαια εντός και εκτός Ελλάδας, σε αγορές όπως η Βόρεια Αµερική και η 
∆υτική Ευρώπη, είναι σηµαντική παράµετρος η προσδοκώµενη αξία του 
startup να καθίσταται όσο το δυνατό πιο ελκυστική απέναντι σε υποψήφιους 
angels επενδυτές. 
 
Σύµφωνα µε διεθνείς έρευνες στις κεφαλαιαγορές των Η.Π.Α., ιστορικά η αξία 
µιας εταιρίας startup που προορίζεται µε υψηλές πιθανότητες για τουλάχιστον 
2 στάδια επιτυχούς χρηµατοδότησης κυµαίνεται µεταξύ 1-3 εκατοµµυρίων 
δολαρίων. Η προοπτική στην αγορά των startups που προχωρούν µε 
πρόσθετους γύρους χρηµατοδότησης είναι η αξία αυτή να πολλαπλασιασθεί 
κατά 10 ή ακόµα και 30 φορές βάσει των στοιχείων πράξεων αγοραπωλησιών 
στην αµερικανική αγορά τα τελευταία αρκετά έτη. 
 
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που µπορούν να καταστήσουν ακόµη πιο 
ελκυστική την αποτίµηση ενός startup βάσει της διεθνούς εµπειρίας είναι οι 
ακόλουθοι: 
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--  Οι ικανότητες και η συνολική εµπειρία της διοικητικής οµάδας της εταιρίας 
startup. Στην περίπτωση αυτήν, παράγοντες που βαρύνουν ιδιαίτερα στη 
διαµόρφωση της εταιρικής αξίας είναι η εµπειρία και η ικανότητα του 
ιθύνοντος νου ή του ιδρυτικού µέλους της εταιρίας startup. 
 

--  Το µέγεθος της στοχευόµενης αγοράς από την οποία θα αντλούνται τα 
προσδοκώµενα έσοδα του startup. 
 

--  Ο βαθµός του ανταγωνισµού που υπάρχει στη στοχευόµενη αγορά, πιθανά 
ή µη υπαρκτά εµπόδια εισόδου, θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας κλπ. 
 

--  Τα κανάλια πωλήσεων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν και η 
αποτελεσµατικότητα αυτών. 
 

--  Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το startup: Βρίσκεται στο στάδιο σύλληψης 
της ιδέας ή στο στάδιο µερικής εφαρµογής του επιχειρηµατικού µοντέλου στην 
πραγµατική αγορά; 
 

--  Ποιες είναι οι ανάγκες χρηµατοδότησης του startup; 
 
Για παράδειγµα, αν ο ιδρυτής ενός startup διαθέτει πλούσια προϋπηρεσία και 
εµπειρία σε ανάλογο επιχειρηµατικό αντικείµενο τότε η προσδιοριζόµενη αξία 
του startup µπορεί να είναι υψηλότερη. Επίσης αν η στοχευόµενη αγορά είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη, είναι πλήρως εποπτευόµενη όσον αφορά στο ζήτηµα της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή πατέντας και επίσης ο ανταγωνισµός δεν είναι τόσο 
ισχυρός, τότε επίσης η επίδραση αυτών των παραγόντων στην αξία του 
startup θα είναι θετική. Εξίσου θετική επίδραση θα έχει το γεγονός ότι 
υπάρχουν οργανωµένα κανάλια πωλήσεων και τέλος, όσο µικρότερες είναι οι 
ανάγκες χρηµατοδότησης ενός startup τόσο ελκυστικότερο καθίσταται αυτό 
και τόσο µεγαλύτερη είναι η αξία του. 
 
 

Νικόλαος Γεωργιάδης 
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H VRS παρέχει δείγµατα ανάλυσης και εκτίµησης εταιρικής αξίας σε 
εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και σε startups που επιζητούν εξωστρέφεια 

σε επενδυτικά κεφάλαια 
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Η VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS (VRS) είναι µια ανεξάρτητη εταιρία 
που παρέχει αναλυτική εταιρική έρευνα, ποιοτική αποτίµηση και συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις και / ή άλλες οντότητες. 

Οι υπηρεσίες της VRS περιλαµβάνουν αποτιµήσεις άυλων στοιχείων, 
επιχειρηµατικών µονάδων και παγίων στοιχείων. Η κύρια επιχειρηµατική 
δραστηριότητα της VRS εστιάζεται στην παροχή ανεξάρτητης εταιρικής έρευνας 
και ανάλυσης στους θεσµικούς και ιδιώτες πελάτες / συνδροµητές. 

Η VRS δεν είναι χρηµατιστηριακή εταιρία και δεν διενεργεί συναλλαγές σε 
αξιόγραφα κάθε είδους. Η VRS δεν είναι επενδυτική τράπεζα και δεν λειτουργεί 
ως ανάδοχος για οποιαδήποτε µορφή αξιόγραφων. 

Η πληροφόρηση που περιλαµβάνεται στο παρόν έγγραφο βασίζεται σε δεδοµένα 
που έχουν ληφθεί από αναγνωρισµένες στατιστικές υπηρεσίες, δηµοσιευµένες 
αναφορές ή πληροφορίες, ή άλλες πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Ωστόσο, η 
πληροφόρηση αυτή δεν έχει εξακριβωθεί από τη VRS και η VRS δεν παραθέτει 
δηλώσεις για την ακρίβεια και την πληρότητά της. Απόψεις, εκτιµήσεις και 
δηλώσεις υποκειµενικές σε φύση που δηλώνονται στην έρευνά της, 
αντιπροσωπεύουν την κρίση της VRS κατά το χρόνο δηµοσίευσης των 
αναλύσεών της και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση και 
παρέχονται σε πνεύµα καλής θελήσεως και χωρίς νοµική ευθύνη. 

Επιπρόσθετα, µπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι οικονοµικές, τεχνικές και 
ποσοτικές απόψεις, εκτιµήσεις και δηλώσεις δεν βρίσκονται σε συµφωνία. Η 
πληροφόρηση αλλά και οποιαδήποτε δηλωθείσα άποψη δεν αποτελούν 
προσφορά για πώληση ή πρόταση για προσφορά πώλησης οποιωνδήποτε 
µετοχών, δικαιωµάτων προτίµησης, µετατρέψιµων αξιόγραφων ή δικαιωµάτων 
προαίρεσης των «καλυπτόµενων εταιριών» σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

 
 

 

 
 
 
 


