Δίκτυο Υποστήριξης
Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας
Social Entrepreneurship Supporting Network
Παναγιώτης Τουρναβίτης, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Ιστορική Αναδρομή
 Η εμπειρία της Τράπεζας από την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων
 Η εμπειρία της Αναπτυξιακής στην Υποστήριξη εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας
Συμπέρασμα:

 Η κοινωνική χρηματοοικονομική αποτελεί ουσιώδες στοιχείο
οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων

ενός

υποστηρικτικού

 Επί του παρόντος δεν υπάρχει αγορά κοινωνικής χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα, με
κύριες ελλείψεις την απουσία ενός κατάλληλου μέσου κοινωνικής χρηματοοικονομικής από
την πλευρά της προσφοράς, την έλλειψη επενδυτικής ετοιμότητας από την πλευρά της
ζήτησης και την έλλειψη ενδιάμεσων φορέων που μπορούν να γεφυρώσουν τη ζήτηση και
την προσφορά, προσφέροντας υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 Οι οργανώσεις του τρίτου τομέα, οι τράπεζες, η επιχειρηματική φιλανθρωπία και η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, αποτελούν τους πιο σχετικούς οδηγούς στην τόνωση της ανάπτυξης
μιας αγοράς κοινωνικής χρηματοοικονομικής στην Ελλάδα.
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Η αρχική Ομάδα
 Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ


Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

 Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA)


Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε)

 και την υποστήριξη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε) και της
Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.
Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του Social Enterprise Finance και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ταυτότητα Έργου
 Σκοπός του SES Net είναι η ίδρυση μιας τοπικής συνεργασίας για την
κοινωνική χρηματοοικονομική, η οποία, ξεκινώντας από την Καρδίτσα, έχει
ως στόχο την ανάπτυξη ενός κοινωνικού χρηματοοικονομικού εργαλείου με
σκοπό την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Ανάλογα με την επιτυχία του θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
 Το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής χρηματοοικονομικής θα μπορούσε να
λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ή ενθάρρυνση επενδύσεων
που θα πραγματοποιηθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ταυτότητα Έργου
 Η βασική αξία των φορέων που συνεργάζονται στο πεδίο της Κοινωνικής
Χρηματοοικονομικής είναι η ενδυνάμωση της αλλαγής και η ενθάρρυνση
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
μέσω
της
υποστήριξης
με
χρηματοοικονομικά εργαλεία και θεσμούς καινοτόμου χαρακτήρα.
Οι κύριοι στόχοι του SES Net είναι:
 Η ανάπτυξη ενός μοντέλου χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση των
Κοινωνικών Επιχειρήσεων κάθε μορφής.
 Η ανάπτυξη της προσφοράς χρηματοδότησης προς τις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις και
πιθανόν νέους που προτίθενται να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις.
 Η παρακίνηση υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών.
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Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΜΚΕ



Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 180 Μοίρες

Η ανάπτυξη ενός Ταμείου που θα λειτουργεί ως πάροχος εγγυήσεων και άλλων χρηματοοικονομικών
και υποστηρικτικών εργαλείων σε κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του τομέα της κοινωνικής
οικονομίας και που θα αποτελέσει μελλοντικά ανεξάρτητο πάροχο πιστώσεων συμβάλλοντας στη
βελτίωση και διατήρηση της βιωσιμότητάς τους στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020

Επενδυτική Στρατηγική & Στόχοι
Η επενδυτική στρατηγική και στόχοι του χρηματοοικονομικού εργαλείου είναι οι
παρακάτω:
 Η παροχή ρευστότητας στις κοινωνικές επιχειρήσεις,

 Η παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στις κοινωνικές
επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας,
 Η ενθάρρυνση των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων του τομέα της
κοινωνικής οικονομίας να επενδύσουν σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και κυρίως
σε εξοπλισμό,
 Η ενδυνάμωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων του τομέα της
κοινωνικής οικονομίας να ολοκληρώσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια (κάλυψη
logistics, προμηθειών, αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου),
 Η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων

Χρηματοοικονομικά προϊόντα
 Εγγυήσεις,
 Μικρο-χρηματοδοτήσεις,
 Quasi Equity, Πλατφόρμα Crowdfunding ,
 Υποστήριξη από Επιχορηγήσεις & Δωρεές

Κατηγορίες Επενδυτών Χρηματοδοτικοί Πόροι
 Θεσμικοί Επενδυτές (Συνεταιριστικές Τράπεζες, Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία,
Εταιρείες Ιδιωτικής Ασφάλισης],
 Ιδρύματα Κοινωφελούς Σκοπού και Φιλανθρωπικά - Ιδιώτες Επενδυτές,

 Περιφερειακή, Εθνική και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση (Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία) σχετιζόμενη με τους στόχους του Ταμείου,
 Αναπτυξιακές Εταιρείες και άλλοι σχετικοί φορείς,

 Επιχειρηματικοί Άγγελοι, Επιχειρηματικά Κεφάλαια, Επιχειρηματική
Φιλανθρωπία,
 Δωρεές / Επιχορηγήσεις,
 Αμοιβές από επιχειρησιακή δραστηριότητα και παρεχόμενες υπηρεσίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
 Αξιολόγηση Κοινωνικού Αντικτύπου (απευθείας από το SES Net Fund),
 Υποστήριξη Επενδυτικής Ετοιμότητας (απευθείας, αρχικά μέσω των
συμμετεχόντων Συνεταιριστικών Τραπεζών),
 Κοινωνική Λογιστική - Κοινωνική Αναφορά (απευθείας),
 Εκπαίδευση (απευθείας και με εξωτερική ανάθεση),
 Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας (εξωτερική ανάθεση),
 Επιχειρηματικό Σχέδιο (απευθείας, αρχικά μέσω των συμμετεχόντων
Συνεταιριστικών Τραπεζών),
 Δικτύωση (απευθείας).

Χρονοδιάγραμμα
 1η Φάση
 Ολοκληρώνεται με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας (05.2015)

 2η Φάση
 Η 2η Φάση θα τρέξει για 15 μήνες έως τον Αύγουστο 2016.
Θα επικεντρωθεί κυρίως στο να κάνει πιο αναλυτική την επενδυτική στρατηγική, να συμφωνήσει
στη διοικητική/διαχειριστική δομή, στις υποχρεώσεις και στα οφέλη των επενδυτών, στους κανόνες
διαχείρισης και διαδικασιών καθώς και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση διευθετήσεων για
το χρηματοοικονομικό εργαλείο, συμπεριλαμβάνοντας τους απαιτούμενους συμβολαιακούς
διακανονισμούς για την καταχώριση του χρηματοοικονομικού εργαλείου, για εύρεση κεφαλαίων
(fundraising), για επενδύσεις, δανεισμό ή προσημειώσεις και για τη διαχειριστική λειτουργία, τη
συγγραφή των νομικών κειμένων που απαιτούνται για την ίδρυση ενός φορέα κοινωνικής
χρηματοοικονομικής και των σχετικών μηχανισμών λειτουργίας του.

 3η Φάση
 Είναι η φάση που αναμένεται να ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία του χρηματοοικονομικού
εργαλείου (Q4 2016)

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

