
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η συμμετοχική χρηματοδότηση αποτελεί ένα θέμα, το οποίο δεν έχει τύχει της 
ανάλογης με την πρακτική του αξία βιβλιογραφικής επεξεργασίας, κυρίως δε από 
τη σκοπιά της νομικής του διερεύνησης. Αυτό το γεγονός ίσως να οφείλεται και 
στην έλλειψη μίας συστηματικής κανονιστικής προσέγγισης αυτής της μορφής 
χρηματοδότησης από τους εθνικούς νομοθέτες, με εξαίρεση μικρό αριθμό κρα-
τών. Η Γαλλία συνιστά μία τέτοια εξαίρεση (αν και όχι τη μόνη), με αποτέλεσμα 
τουλάχιστον η γαλλική βιβλιογραφία για τη συμμετοχική χρηματοδότηση να ανα-
δεικνύεται εκτενέστερη, σε σχέση με αυτή που δημοσιεύεται σε άλλα κράτη. 

Από την άλλη πλευρά, η σχετική αγορά ευρίσκεται υπό συνθήκες ανάπτυξης, η 
δε ευρηματικότητα των φορέων της αγοράς εμφανίζεται αυξημένη, κατά τρόπο 
ώστε να συναντάται μία μεγάλη ποικιλία μοντέλων συμμετοχικής χρηματοδότη-
σης, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση. 

Αυτή η ανάπτυξη της αγοράς καταδεικνύει την αδυναμία των κανόνων του πα-
ραδοσιακού δικαίου να ανταποκριθούν επαρκώς στις αυξημένες προστατευτικές 
ανάγκες που δημιουργεί αυτή η μορφή χρηματοδότησης, η οποία χαρακτηρίζε-
ται ως «εναλλακτική». Από την άλλη πλευρά, οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει 
η συμμετοχική χρηματοδότηση, συνθέτουν ένα πεδίο τουλάχιστον έρευνας και 
συζήτησης, κατά πόσο η κανονιστική ρύθμισή της θα αναζητείται και σε ειδικούς 
κανόνες. Στον αντίποδα, κάποιοι διαβλέπουν στη συμμετοχική χρηματοδότηση 
ομοιότητες με άλλες ήδη ρυθμιζόμενες (και εποπτευόμενες) δραστηριότητες, ιδί-
ως του χρηματοοικονομικού τομέα. Επιλέγονται, συνεπώς, τα νομικά συστήματα 
κανόνων που διέπουν αυτές τις δραστηριότητες, ώστε να περιλάβουν στο πεδίο 
εφαρμογής τους, κάποιες φορές με παραλλαγές, τη συμμετοχική χρηματοδότηση.

Το πεδίο παραμένει πάντως ακόμη ανοικτό, ο δε νομικός προβληματισμός 
αναδεικνύεται έντονος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ανάπτυξης της αγοράς και 
ρυθμιστικής παρεμβατικότητας προς διαφορετικές κατευθύνσεις, τα κίνητρα για 
τη νομική ενασχόληση με τη συμμετοχική χρηματοδότηση φανερώνονται ως δε-
λεαστικά όχι μόνο για τον θεωρητικό του δικαίου, αλλά και για τον δικηγόρο που 
ασχολείται με θέματα κεφαλαιοδότησης στην πράξη.

Η έρευνα του νομικού όμως, αναπόφευκτα, θα έχει ως αφετηρία την πρακτική 
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της αγοράς, όπως αυτή εξελίσσεται. Αυτή η πρακτική, εξάλλου, φέρνει στο φως 
τα ειδικότερα νομικά ζητήματα που αναφύονται και που (οφείλει να) τείνει να 
επιλύσει ο νομοθέτης. Από την πρακτική της αγοράς θα φθάσει κανείς στην κανο-
νιστική αντιμετώπιση των κατ’ ιδίαν ζητημάτων που ανακύπτουν, καθώς και στην 
αξιολόγηση των ρυθμίσεων που επιχειρούν να τακτοποιήσουν αυτά τα ζητήματα, 
διαφυλάσσοντας –στο μέτρο του πρακτικά δυνατού– τα –συχνά αντιφατικά μετα-
ξύ τους– εμπλεκόμενα συμφέροντα. 

Η δομή του παρόντος έργου, επομένως, υπαγορεύεται από τον συγκεκριμένο 
τρόπο προσέγγισης της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ένα μεγάλο μέρος του 
αφιερώνεται στην καταγραφή του τρόπου δόμησης της χρηματοδότησης, σε 
αναφορά βέβαια με το εκάστοτε ισχύον νομικό καθεστώς, πριν ένα άλλο –ελα-
φρώς μεγαλύτερο σε έκταση μέρος– επιχειρήσει, μέσα από μία παρουσίαση της 
ελληνικής και της ενωσιακής σχετικής νομοθεσίας, την αξιολόγηση του νομικού 
συστήματος που θεσπίζεται.  

Ωστόσο, η διαρκώς διογκούμενη ποικιλία των μοντέλων συμμετοχικής χρη-
ματοδότησης, αλλά και η διαφοροποίηση των τάσεων που ακολουθούνται για 
την κανονιστική αντιμετώπισή της, σε συνδυασμό, ειδικά για την Ελλάδα, με την 
έλλειψη επαρκούς εμπειρίας από την εφαρμογή του ισχύοντος καθεστώτος, αν 
και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για νομικές αναζητήσεις, ενέχουν τον κίνδυ-
νο ελλειπτικής –ή και λανθασμένης– αντιμετώπισης επιμέρους ζητημάτων, ιδίως 
και με δεδομένο ότι, πέρα από τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί ειδικά για τη 
συμμετοχική χρηματοδότηση, αυτή υπόκειται και σε πλειάδα άλλων αρχών και 
διατάξεων, από διάφορους τομείς του ιδιωτικού δικαίου. 

Το παρόν έργο, κατ’ ακολουθία, δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως μία πρώτη 
νομική προσέγγιση μίας σύνθετης δραστηριότητας, κάποιες δε απόψεις ή θέσεις 
που εκφράζονται, ενδέχεται να αμφισβητηθούν, ως προς την ορθότητα ή και την 
πληρότητά τους. Αναμφίβολα όμως, και μόνο το γεγονός ότι αυτές οι θέσεις θα 
προκαλέσουν συζήτηση μεταξύ των ερμηνευτών του δικαίου, προδιαγράφει την 
επιτυχία του στόχου τον οποίο έχουμε θέσει, ως συγγραφείς. 

Αθήνα, Μάιος 2019
Σπήλιος Αντ. Μούζουλας  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Αν και ο θεσμός της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) εκφράζει 
μία μορφή άντλησης κεφαλαίων από το κοινό, η οποία αναδείχθηκε τα τελευταία 
έτη, η ιδέα στην οποία θεμελιώνεται η εφαρμογή της, αναδεικνύεται μέσα από 
ιστορικά παραδείγματα1 που ανευρίσκει κανείς σε διάφορα χρονικά σημεία, με 
αφετηρία αρκετούς αιώνες πριν. Ειδικότερα, το έτος 1689, η μέθοδος του δανεί-
ου από μεγάλο αριθμό προσώπων, χρησιμοποιήθηκε από τον Pontchartrain, για 
τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά του Augsburg. Μερικά χρόνια αργότερα, το 
1719, ο John Law ίδρυσε τη «Διαρκή Εταιρία των Ινδιών», με δημόσια εγγραφή. Η 
εταιρία εξέδωσε μετοχές, οι οποίες απέφεραν έσοδα που πληρώθηκαν σε τραπε-
ζογραμμάτια της Βασιλικής Τράπεζας, η οποία και κατείχε ένα μεγάλο μέρος του 
κεφαλαίου αυτής της εταιρίας. Στον τομέα της τέχνης, ο Mozart προσέφευγε συχνά 
σε αναζήτηση χρημάτων από σχετικά μεγάλο αριθμό προσώπων, για τη χρηματο-
δότηση της οργάνωσης παραστάσεών του, ιδίως της παρουσίασης κοντσέρτων 
του, με αντάλλαγμα ένα ωραίο αντίγραφο που είχε παραχθεί υπό την επίβλεψή 
του. Στην Αγγλία, πολλά λογοτεχνικά έργα, μεταξύ των οποίων και κάποια της Jane 
Austin (1775-1817), δημοσιεύθηκαν με την ιδιωτική οικονομική συνδρομή διάφο-
ρων προσώπων, που, ύστερα από σχετική πρόσκληση για εγγραφή, δέχθηκαν να 
χρηματοδοτήσουν την έκδοση των βιβλίων, με αντάλλαγμα ένα αντίτυπό τους, 
όπου εκφράζονταν οι ευχαριστίες του συγγραφέα, ή με πρόσκληση σε σχετικές με 
την έκδοση εκδηλώσεις. Ομοίως, στις Η.Π.Α., νουβέλες του Mark Twain, μεταξύ των 
οποίων και ο Tom Sawyer, χρηματοδοτήθηκαν από το κοινό, ύστερα από σχετική 
πρόσκληση για εγγραφή. Εξάλλου, η κατασκευή του αγάλματος της Ελευθερίας στη 
Νέα Υόρκη, που ξεκίνησε το 1876, χρηματοδοτήθηκε επίσης από το κοινό, ύστερα 
από σχετική πρωτοβουλία του Joseph Pulitzer, ο οποίος ξεκίνησε μία εκστρατεία 
συγκέντρωσης χρημάτων, δια μέσου πρόσκλησης για εγγραφή που δημοσιεύθηκε 
στην εφημερίδα του New York World. Σε διάστημα πέντε μηνών συγκεντρώθηκαν 
101.091 δολάρια από 160.000 συμμετέχοντες στη χρηματοδότηση. Από αυτούς, πο-
σοστό άνω των τριών τετάρτων εισέφερε ποσό μικρότερο από ένα δολάριο. Η με-

1. Βλ. ιδίως, C.-A. Robyn, Crowdfunding: la face obscure du rêve, Guide pratique, Edipro, 
Liège, 2017, 28-29, K. Boyer / A. Chevalier / J.-Y. Léger / Au. Sannajust, Le crowdfunding, Coll. 
Repères, La Découverte, Paris, 2016, 20.
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τέπειτα, ιδίως τα τελευταία έτη, ανάπτυξη του θεσμού της συμμετοχικής χρηματο-
δότησης συντελέστηκε με την εξέλιξη της τεχνολογίας, ακριβώς επειδή η τελευταία 
καθιστά τη συγκέντρωση χρημάτων περισσότερο αποτελεσματική. Υπό αυτή την 
οπτική γωνία, η «επανάσταση» στον τομέα της χρηματοδότησης σηματοδοτήθηκε 
από τη χρήση της τεχνολογίας ως μέσο διευκόλυνσης της εγγραφής μεγάλου αριθ-
μού προσώπων για τη διασφάλιση κεφαλαίων και όχι από την ίδια τη χρηματοδό-
τηση από το κοινό, η οποία, ως μέθοδος άντλησης κεφαλαίων, εφαρμοζόταν εδώ 
και εκατοντάδες χρόνια, όπως καταδεικνύουν τα ανωτέρω παραδείγματα2. 

2. Ο όρος συμμετοχική χρηματοδότηση, στην πράξη3, καλύπτει τη συγκέντρω-
ση, μικρού ύψους για καθέναν από τους μετέχοντες, εισφερόμενων κεφαλαίων, τα 
οποία ο χρηματοδοτούμενος φορέας προσβλέπει να προσφερθούν από μεγάλο 
αριθμό προσώπων, διά μέσου μίας ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας, ώστε 
να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση ενός σχεδίου ή μίας επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, ή για την εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών4. Ο ανωτέρω ορισμός, 
ωστόσο, θέτει το κέντρο βάρους στη χρηματοδοτική λειτουργία της συμμετοχικής 
χρηματοδότησης, που δεν συνιστά παρά το ένα σκέλος της, αντικειμενικού χαρα-
κτήρα. Η χρηματοδότηση όμως ενέχει και ένα υποκειμενικό στοιχείο, το οποίο εκ-
φράζεται με τον «συμμετοχικό» της χαρακτήρα. Ο τελευταίος υποδηλώνει τη διά-
σταση των ανθρώπινων σχέσεων, η οποία ενυπάρχει στην έννοια της συμμετοχικής 
χρηματοδότησης. Αυτή η διάσταση εκδηλώνεται από την έναρξη της διαδικασίας 
χρηματοδότησης, αφού ο πρωταρχικός παράγοντας για την άντληση κεφαλαίων 
από το κοινό είναι να πειστεί αυτό για την αξία του προτεινόμενου σχεδίου, ώστε 
να αποδεχθεί να συμμετάσχει μαζικά στην υλοποίησή του5. Η επιλογή του κοινού, 
στο οποίο ο φορέας που αναζητεί κεφάλαια θα απευθυνθεί, αναδεικνύεται, κάτω 

2. Robyn, ό. π., 30. 
3. Βλ. για μία γενική παρουσίαση των βασικών αρχών, με βάση τις οποίες παρέχεται η 

συμμετοχική χρηματοδότηση, A. Maalaoui / P. Conreaux (coord.), Crowdfunding, Les clés 
du fi nancement participatif, Actu’Gestion, Ellipses, Paris, 2014. 

4. E. Kirby / Sh. Worner, Crowd-funding: An infant industry growing fast, Staff Working 
Paper of the IOSCO Research Department, IOSCO, SWP3/2014, 8. Σε αυτή τη μελέτη ανα-
λύεται η αγορά της συμμετοχικής χρηματοδότησης, σε διεθνές επίπεδο, με αναφορές και 
στις ισχύουσες κατά περίπτωση εθνικές νομοθεσίες. Βλ. εξάλλου, γενικότερα, για τον ορι-
σμό της συμμετοχικής χρηματοδότησης στο επίπεδο του συγκριτικού δικαίου, καθώς και 
για τις τάσεις που εκφράζονται σε εθνικές νομοθεσίες σχετικά με αυτή τη μορφή χρηματο-
δότησης, ESMA, Securities and Markets Stakeholder Group, Position paper, Crowdfunding, 
10 April 2014, ESMA/2014/SMSG/010. 

5. Βλ. P. Conteau, Présenter son projet de crowdfunding in, R. Germon / A. Maalaoui, 
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από αυτό το πρίσμα, καίριας σημασίας. Η διάσταση των ανθρώπινων σχέσεων δια-
τηρείται δε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, αλλά και μετά το πέρας αυ-
τής, δια μέσου μίας διαδικασίας ενημέρωσης, ενδεχόμενα δε και συζητήσεων και 
ανταλλαγής απόψεων, για την πορεία, αρχικά της συγκέντρωσης των σκοπούμε-
νων κεφαλαίων και, στη συνέχεια, του ίδιου του επιδιωκόμενου σχεδίου6. Αυτή δε η 
επικοινωνία, η οποία μπορεί να έχει ξεκινήσει και πριν την έναρξη της συγκέντρω-
σης κεφαλαίων, δεν επιτελείται μόνο δια μέσου του διαδικτύου, ή των κοινωνικών 
δικτύων, αλλά μπορεί να διενεργείται και δια μέσου συναντήσεων ή εκδηλώσεων. 

3. Όπως έχει εύστοχα επισημανθεί, τελικά, δια μέσου της συμμετοχικής χρημα-
τοδότησης, το χρήμα, που χαρακτηρίζει τη χρηματοδότηση ως τέτοια, καθίσταται 
ένα στοιχείο το οποίο επιτυγχάνει τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμό προσώπων7. Το 
κεφαλαιοδοτικό στοιχείο συνιστά συνεπώς σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του 
προσωπικού στοιχείου. Ο συμμετοχικός χαρακτήρας, ως στοιχείο που διαχωρίζει 
εννοιολογικά αυτή τη χρηματοδότηση από άλλες ανάλογες δραστηριότητες, υποδη-
λώνει τη συναίσθηση, που μπορεί να είναι δικαιολογημένη ή όχι, ότι οι χρηματοδό-
τες υποστηρίζουν ένα σχέδιο, με την έννοια ότι συνεργάζονται για την επίτευξή του8. 
Προσδίδει συνεπώς στο όλο εγχείρημα της άντλησης κεφαλαίων μία προσωπική δι-
άσταση9. Παράλληλα, τονίζει τον αλληλέγγυο χαρακτήρα των διαφόρων φορέων και 
της πραγματικής οικονομίας10. Υπό αυτή την έννοια, ο όρος «συμμετοχική χρημα-
τοδότηση», που συνιστά μετάφραση του γαλλικού και του ισπανικού αντίστοιχου 
όρου, εμφανίζεται ακριβέστερος από εκείνον της «πληθοχρηματοδότησης»11, που 

Le crowdfunding in, A. Maalaoui A. / P. Conreaux (coord.), Crowdfunding, Les clés du 
fi nancement participatif, ό. π., 81.

6. Βλ., ειδικότερα για την επικοινωνία με το κοινό κατά τα διάφορα στάδια της συμμετο-
χικής χρηματοδότησης, V. Dutot, Communication et crowdfunding in, Maalaoui / Conreaux 
(coord.), Crowdfunding, Les clés du fi nancement participatif, ό. π., 93 επ. 

7. Au. Denaes / P. Conreaux, Perspectives et limites du crowdfunding in, Maalaoui / 
Conreaux (coord.), Crowdfunding, Les clés du fi nancement participatif, ό. π., 109. 

8. Βλ. B. François, Le fi nancement participatif par souscription de titres: étude en droit 
comparé in, Le Fur A.-V. (dir.), Le cadre juridique du crowdfunding, Analyses prospectives, 
Société de législation comparée, Paris, 2015, 170. 

9. Βλ. και E. Netter, Le fi nancement participatif in, Liber amicorum, Mélanges en 
l’honneur du Professeur Didier R. Martin, LGDJ / Lextenso éd., Paris, 2015, 484, ο οποίος 
αναφέρεται στην «ισχυρή προσωπική ανάμιξη» των προσώπων που εισφέρουν κεφάλαια, 
στο χρηματοδοτούμενο σχέδιο.

10. Boyer / Chevalier / Léger / Sannajust, ό. π., 4.
11. Εναλλακτικά, χρηματοδότηση από το πλήθος (fi nancement par la foule).
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αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου crowdfunding και που χρησιμοποιείται και 
στην πρόσφατη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής12. Ο πρώτος από 
τους ανωτέρω όρους εκφράζει και την αμοιβαιότητα μεταξύ των προσώπων που 
μετέχουν στη χρηματοδότηση εισφέροντας κεφάλαια, ενώ ο δεύτερος όρος αποτυ-
πώνει μόνο τον κεφαλαιοδοτικό χαρακτήρα της χρηματοδότησης. 

4. Πρακτικά, η συμμετοχική χρηματοδότηση διενεργείται με ανοικτή πρόσκλη-
ση προς το κοινό για την άντληση κεφαλαίων, με σκοπό την εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένου σχεδίου. Συχνά αυτή η πρόταση εξωτερικεύεται δια μέσου του διαδι-
κτύου13 και με τη συνδρομή κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, LinkedIn) για 
τη συγκέντρωση των κεφαλαίων, παραμένει δε ανοικτή για καθορισμένη χρονική 
περίοδο. Αυτά τα δίκτυα αποκτούν μεγάλη σημασία για την επιτυχία της άντλησης 
κεφαλαίων, η δε εκμετάλλευσή τους επιτρέπει και την εξοικονόμηση κεφαλαίων, 
που αλλιώς θα χρησιμοποιούνταν για τη διάδοση του σχεδίου στο κοινό και την 
πρόσκληση για τη χρηματοδότησή του. Πράγματι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μπορούν να διαδραματίσουν έναν τέτοιο ρόλο διάδοσης14. Τα κεφάλαια, από την 
πλευρά τους, συγκεντρώνονται από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων προσώπων, 
που καταβάλλουν, κατά κανόνα, σχετικά μικρά ποσά15. Τα ηλεκτρονικά δίκτυα 
πληρωμών, όπως το PayPal, επιτρέπουν δε τη μεταφορά ποσών, ανά τον κόσμο, 
με τους ελάχιστους δυνατούς κανονιστικούς περιορισμούς16. Παράλληλα, η συμ-

12. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθο-
χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, COM(2018) 113 fi nal, 8.3.2018. Αυτή η πρόταση αποτέλε-
σε αντικείμενο πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο διάστημα από 25 
έως 28 Μαρτίου 2019. Βλ. σχετικά, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διοργανικός φάκε-
λος 2018/0048 (COD), αριθ. 7743/19, 3 Απριλίου 2019.

13. Βλ., ενδεικτικά, Netter, ό. π ., 482.
14. Βλ. και Robyn, ό. π., 23, Th. Granier, L’ordonnance no 2014-559 du 30 mai 2014 relative 

au fi nancement participatif, Bull. Joly Soc. 2014, 740 και G. Ferrarini / E. Macchiavello, 
Investment-based crowdfunding, Is MiFID II enough? In, D. B usch / D. Ferrarini, Regulation 
of the EU fi nancial markets, MiFID II and MiFIR, Oxford University Press, Oxford, 2017, 662. 
Adde, V. Perruchot – Triboulet, L’encadrement juridique du prêt opéré par le biais d’une 
plateforme de fi nancement participatif, Bull. Joly Soc. 2014, 757. 

15. European Commission, Unleashing the potential of crowdfunding in the European 
Union, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, COM(2014) 
172 fi nal, 27.3.2014, 3. 

16. V. Bessière / E. Stéphany, Le crowdfunding, Fondements et pratiques, 2e éd., De 
Boeck / Noto, Louvain-la-Neuve, 2017, 16.
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μετοχική χρηματοδότηση εκφράζει και τη βούληση για τη συνδρομή, από κοινού 
με άλλα πρόσωπα, στην προσπάθεια για την επίτευξη ενός σχεδίου, στοιχείο που 
προσδίδει στο όλο εγχείρημα και μία ανθρώπινη διάσταση17. Πρακτικά, ως χρημα-
τοδότες μετέχουν μεγάλος αριθμός προσώπων, με την καταβολή σχετικά μικρού 
ύψους ποσών, ενώ η εκμετάλλευση του διαδικτύου καθιστά μη απαραίτητη την 
παρεμβολή χρηματοοικονομικών ενδιάμεσων (fi nancial intermediaries). 

5. Η συμμετοχική χρηματοδότηση εξυπηρετεί ποικίλους τομείς δραστηριότη-
τας, που εκτείνονται από την τέχνη μέχρι την υλοποίηση ή την ανάπτυξη επιχει-
ρηματικών σχεδίων. Στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή τη μορφή χρηματοδότησης, 
σε όλες της τις εκφάνσεις, συνιστά ο κοινός, για όλα τα πρόσωπα που μετέχουν σε 
αυτή, στόχος, ο οποίος έγκειται στην επιτυχία του προωθούμενου κατά περίπτω-
ση σχεδίου18. Η διάθεση ανάμιξης των προσώπων που χρηματοδοτούν, στο επι-
διωκόμενο σχέδιο, από κοινού με τον φορέα που έχει εκπονήσει αυτό το σχέδιο, 
αναδεικνύεται πρωταρχικής σημασίας στη συμμετοχική χρηματοδότηση, η οποία 
δεν συνιστά απλά μία πράξη συγκέντρωσης κεφαλαίων, αλλά και έναν τρόπο συ-
νεργασίας μεγάλου αριθμού χρηστών του διαδικτύου για τη χρηματοδότηση ενός 
σχεδίου, την ενίσχυση, δια μέσου των κοινωνικών δικτύων, της καλής του υποδοχής 
και φήμης, καθώς και τη διευκόλυνση της εμπορικής του επιτυχίας, με μία ευρεία 
διάδοσή του δια μέσου του διαδικτύου19. Η συμμετοχική χρηματοδότηση, κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, επιτρέπει σε καθένα από τα πρόσωπα που σχηματίζουν το 
ευρύ κοινό, αφενός μεν να χρηματοδοτήσει ένα σχέδιο το οποίο εντάσσεται στην 
κοινότητά του και στο προσωπικό του οικοσύστημα και αφετέρου να αναμειχθεί 
άμεσα στην πραγμάτωσή του, επιβεβαιώνοντας, με την καταβολή ενός μικρού πο-
σού, την αναγνώριση και την υποστήριξή του20. Από την αντίστροφη σκοπιά, εκείνη 
των χρηματοδοτούμενων φορέων, καθιστά εφικτή την κινητοποίηση του κοινού ή, 
τουλάχιστον, μίας καθορισμένης κοινότητας21. Στο μέτρο μάλιστα που η συμμετο-
χική χρηματοδότηση εγγράφεται στο πλαίσιο της προώθησης σχεδίων κοινωνικού 
χαρακτήρα, ή, γενικότερα, σχεδίων που εξυπηρετούν ευρύτερα συμφέροντα, απο-
τελεί και εργαλείο για την υλοποίηση μίας περισσότερο κοινωνικής πολιτικής22. 

17. Ibid. 
18. Βλ. και Bessière / Stéphany, ό. π., 8.
19. Ibid.
20. Βλ. Α. Poissonnier / Β. Bès, Le fi nancement participatif, Un nouvel outil pour les 

entreprises, Eyrolles, Paris, 2016, 35.
21. Βλ. Poissonnier / Bès, ό. π., 37.
22. Αυτή την κοινωνική διάσταση της συμμετοχικής χρηματοδότησης αναλύουν διεξοδικό-

τερα οι Poissonnier / Bès, ό. π., 36-40, σε αναφορά και με την εφαρμογή μιας στρατηγικής κοι-
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6. Η συμμετοχική χρηματοδότηση προϋποθέτει πάντως την καταβολή κεφα-
λαίων, δηλαδή χρηματικών ποσών. Δεν είναι επομένως δυνατό η συμμετοχική 
χρηματοδότηση να πραγματοποιηθεί με εισφορές «σε είδος». Η αποδοχή της 
αντίθετης άποψης θα παραμόρφωνε την έννοια της συμμετοχικής χρηματοδό-
τησης, ακόμη και εάν η ανισότητα που θα προκαλείτο, εξαιτίας της διαφορετικής 
αποτίμησης των εισφορών σε είδος από εκείνων σε μετρητά, δεν είναι από μό-
νη της ικανή να άρει τον χαρακτήρα της χρηματοδότησης ως συμμετοχικής. Δεν 
αποκλείεται, ωστόσο, να αντληθούν κεφάλαια δια μέσου συμμετοχικής χρηματο-
δότησης και, παράλληλα, να εισφερθούν και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ως είδος, 
για την επίτευξη του σχεδίου. Αυτές οι τελευταίες εισφορές όμως κείνται εκτός 
του πλαισίου της συμμετοχικής χρηματοδότησης. Στο ίδιο πλαίσιο ιδεών, είναι 
δυνατό ορισμένοι να προσφέρουν στον χρηματοδοτούμενο φορέα υπηρεσίες, ή, 
γενικότερα, μη οικονομικές συνεισφορές, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη 
του σχεδίου, ως μορφή crowdsourcing. Ομοίως, δεν αποκλείεται το ίδιο πρόσωπο 
να καταβάλει ποσό στο πλαίσιο της συμμετοχικής χρηματοδότησης και, παράλ-
ληλα, να προβεί σε άλλες μη οικονομικές συνεισφορές, εκτός αυτού του πλαισίου. 
Εξάλλου, οι ανταλλαγές απόψεων και η προαγωγή ιδεών μεταξύ των προσώπων 
που μετέχουν στη συμμετοχική χρηματοδότηση, όπως αυτή οργανώνεται από την 
πλατφόρμα ή από κάποιον άλλον φορέα, λειτουργεί ως μορφή crowdsourcing. 

7. Αποβλέποντας σε μία συστηματική ταξινόμηση των διάφορων περιπτώσεων, 
μπορεί να διακρίνει κανείς τέσσερεις μορφές συμμετοχικής χρηματοδότησης23. Πρώ-
το, τη συμμετοχική χρηματοδότηση δια μέσου δωρεάς χωρίς αντάλλαγμα (donation 
crowdfunding). Δεύτερο, τη συμμετοχική χρηματοδότηση δια μέσου δωρεάς με 
αντάλλαγμα (reward-based crowdfunding)24. Τρίτο, τη συμμετοχική χρηματοδότη-
ση δια μέσου δανείου, με ή χωρίς τόκο (crowdlending). Τέταρτο, τη συμμετοχική 
χρηματοδότηση με την έκδοση χρηματοοικονομικών τίτλων, που εκδίδονται από 
εταιρία (crowd investing), ιδίως τίτλων που αντιπροσωπεύουν ίδια κεφάλαια (equity 
crowdfunding). Ως τέτοιοι χρηματοοικονομικοί τίτλοι νοούνται πάντως και οι ομο-

νωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις, παραθέτοντας και παράδειγμα επιχείρησης, η οποία έκα-
νε χρήση της συμμετοχικής χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενέργεια.

23. Ε. Macchiavello, Financial-return crowdfunding and regulatory approaches in the 
shadow banking, Fin Tech and collaborative fi nance era, ECFR 2017, vol. 14, 665, Bessière / 
Stéphany, ό. π., 7 in fi ne – 8.

24. Αυτή η μορφή συμμετοχικής χρηματοδότησης καλείται και «συμμετοχική χορηγία». 
Βλ. σχετικά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συμμετοχικής χρη-
ματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανακοίνωση, COM (2014) 172 fi nal, 27.3.2014, 4 και 5. 
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λογίες (bonds)25. Στη Γερμανία και την Αυστρία, συμβαίνει δε συχνά οι επενδυτές να 
λαμβάνουν «δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη» (profi t participation rights), χωρίς 
την απόκτηση τίτλων συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρίας26. Συχνά, αυτή η μορφή 
συμμετοχικής χρηματοδότησης (profi t – sharing / revenue – sharing crowdfunding 
model) υλοποιείται δια μέσου συμβατικών μέσων (π.χ. silent partnerships), που δεν 
θεωρούνται κινητές αξίες κατά την έννοια του εταιρικού δικαίου27. Εξάλλου, το λεγό-
μενο invoice trading crowdfunding συνιστά μορφή χρηματοδότησης (asset-based 
fi nancing) με οικονομική ανταμοιβή, στο πλαίσιο της οποίας επιχειρήσεις πωλούν μη 
εξοφληθέντα τιμολόγια (unpaid invoices) ή υφιστάμενες απαιτήσεις (receivables), 
μεμονωμένες ή σε δέσμη, σε μία ομάδα επενδυτών, δια μέσου μίας διαδυκτιακής 
πλατφόρμας28. Συνήθως, οι επενδυτές είναι θεσμοί (institutions) ή high net worth 
individuals και οι τιμές διαμορφώνονται δια μέσου online auctions29.

8. Η ανάπτυξη της συμμετοχικής χρηματοδότησης διέρχεται καταρχήν από το 
στάδιο της διαμόρφωσης του πεδίου στο οποίο αυτή η ανάπτυξη θα στηριχθεί (Ι). 
Mε βάση αυτό το πεδίο, στη συνέχεια, διαπλάθονται οι τάσεις για την κανονιστική 
αντιμετώπιση της συμμετοχικής χρηματοδότησης (ΙΙ). 

25. Θεωρητικά πάντως, ομολογίες είναι δυνατό να εκδοθούν και στο πλαίσιο συμμετοχι-
κής χρηματοδότησης δια μέσου δανείων, αυτή μάλιστα είναι η πρακτική που ακολουθείται 
στις Η.Π.Α., όπου τα δάνεια τα οποία παρέχονται, τιτλοποιούνται πρώτα και, στη συνέχεια, 
πωλούνται σε πελάτες της πλατφόρμας. Βλ. σχετικά, Ferrarini / Macchiavello, ό. π., 669 in 
fi ne -670, που επισημαίνουν ότι αυτή η πρακτική καθιστά το μοντέλο συμμετοχικής χρημα-
τοδότησης δια μέσου δανείων παρόμοιο με το μοντέλο συμμετοχικής επένδυσης και υπο-
βάλλει και τα δύο μοντέλα στην εποπτεία της Securities and Exchange Commission. Οι ίδιοι 
συγγραφείς τονίζουν εξάλλου ότι η αναλογία μεταξύ αυτών των δύο μοντέλων παραμένει 
ισχυρή, ακόμη και όταν το μοντέλο συμμετοχικής δανειοδότησης δεν απολήγει στην έκδο-
ση κινητών αξιών, αλλά οι επενδυτές αποκτούν, δια μέσου της πλατφόρμας, μέρος (slices) 
των δανείων, αλληλέγγυα. Με βάση αυτό το δεδομένο, τα δύο μοντέλα τυγχάνουν παρό-
μοιας κανονιστικής αντιμετώπισης, με την εφαρμογή σε αυτά κοινών κανόνων, αν και αυ-
τοί περιορίζουν τους επενδυτές οι οποίοι θα δύνανται να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις 
τους σε πλατφόρμα συμμετοχικής επένδυσης. Βλ. ibid., 670. 

26. ESMA, Investment-based crowdfunding, Insights from regulators in the EU, 
ESMA/2015/856 Ann 1, 13 May 2015, 5.

27. European Commission, Crowdfunding in the EU Capital Market Union, Commission 
Staff Working Document, SWD(2016) 154 fi nal, 32.

28. Ibid., 8 και 33.
29. Ibid., 33.

MOUZOULAS SEL.indd   19MOUZOULAS SEL i dd 19 6/3/19   2:38 PM6/3/19 2 38 PM



20

Ι.  Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ-
ΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
9. Η αγορά της συμμετοχικής χρηματοδότησης παραμένει σχετικά μικρή σε μέ-

γεθος, είναι όμως ταχέως αναπτυσσόμενη30. Με βάση σχετικά πρόσφατα στατι-
στικά στοιχεία31, το συνολικό ύψος κεφαλαίων που αντλήθηκαν από συμμετοχική 
χρηματοδότηση για το έτος 2015, ανέρχεται στα 34,4 δις δολάρια. Από αυτά, τα 25 
δις αντλήθηκαν από συμμετοχική χρηματοδότηση δια μέσου δανείων32, τα 5,5 από 
συμμετοχική χρηματοδότηση δια μέσου δωρεάς και τα 2,5 από συμμετοχική επέν-
δυση με την έκδοση μετοχών. Σε τοπικό επίπεδο33, η βόρεια Αμερική αντιπροσω-
πεύει 17,2 δις, η Ασία 10,5 δις, η Ευρώπη 6,4 δις, η Ωκεανία 68,6 δις, η Νότια Αμερική 
85,7 δις και η Αφρική 24,1 δις. Οι Η.Π.Α,, από μόνες τους, αντιπροσωπεύουν 2,1 δις, 
χωρίς σε αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται τα κεφάλαια που αντλούνται από την 
συμμετοχική χρηματοδότηση δια μέσου δανείων34. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά 
δε ότι, με βάση το πλέον αισιόδοξο (best-case) σενάριο, που λαμβάνει ως δεδο-
μένο ότι τα κράτη θα εφαρμόσουν, για τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον 
συγκεκριμένο τομέα, τις συστάσεις στις οποίες προβαίνει, το ποσό των αντλούμε-
νων κεφαλαίων από συμμετοχική χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 96 δις35 το έτος 
202036. Άλλες προβλέψεις ανεβάζουν το ύψος των κεφαλαίων που αναμένονται να 
αντληθούν από τη συμμετοχική χρηματοδότηση, μέχρι το έτος 2025, σε 300 δις37. 

10. Σήμερα, το κυρίαρχο μοντέλο συμμετοχικής χρηματοδότησης είναι δια μέ-
σου δανείων, καλύπτει δε, στην Ευρώπη και χωρίς να περιλαμβάνεται το Ηνωμένο 

30. European Commission, Crowdfunding in the EU Capital Market Union, ό. π., 30 in 
fi ne.

31. Massolution, Crowdfunding industry report 2015, Jan. 12th 2016.
32. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει ποσοστό 71% του ανωτέρω συνολικού ποσού. Ωστό-

σο, σημειώνεται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
χρηματοδότησης δια μέσου δανείων με τη μορφή του peer-to-peer (P2P) / Marketplace 
lending, δεν θεωρούν ότι εντάσσονται στη συμμετοχική χρηματοδότηση. Ακόμη όμως και 
υπό αυτή την οπτική γωνία, το ποσό των 10 δις που υπολείπεται, ήδη αναδεικνύεται ως ση-
μαντικό. 

33. Βλ., για μία στατιστική ανάλυση των επιμέρους αγορών, ανά γεωγραφική ζώνη, αλ-
λά και στο επίπεδο των αγορών διαφόρων κρατών, Boyer / Chevalier / Léger / Sannajust, 
ό. π., 21-26.

34. CrowdExpert.com 2015 industry statistics.
35. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει και τη συμμετοχική χρηματοδότηση δια μέσου δανείων.
36. CrowdExpert.com 2015 industry statistics.
37. CFX Alternative Investing Crowdfunding Statistics, Jan. 12th 2016.
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