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Πάνω από 1 δισ επένδυσαν τα venture capitals στην Ελλάδα

Περισσότερες
από 130 επενδύσεις

σε ελληνικές επιχειρήσεις
από τις αρχές της δεκαετίας

του 1990 έχουν πραγματοποιηθεί
από τις εταιρείες επιχειρηματικών
κεφαλαίων venture capital και
private equity οπότε και ξεκίνησε

η συγκεκριμένη αγορά στην
Ελλάδα Σύμφωνα με στοιχεία της
Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών
Επιχειρηματικών Κεφαλαίων που

παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο του
διήμερου συνεδρίου Equity
Investment Forum που ξεκίνησε
χθες τις εργασίες του στην Αθήνα
το συνολικό ποσό που διοχετεύθηκε

μέσω αυτών των επενδύσεων

ξεπέρασε το 1 δισ ευρώ συμβάλλοντας

στη δημιουργία 50.000 νέων
θέσεων εργασίας

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της
Ενωσης και διευθύνων σύμβουλος
της Attica Ventures Γιάννης Παπαδόπουλος

οι ελληνικές εταιρείες
venture capital επενδύουν κύρια
στην ανάπτυξη και μεγέθυνση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά
και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις
οι οποίες έχουν προοπτικές Σημαντική

δραστηριότητα υπάρχει και
για επενδύσεις σε private equity
που αφορούν κύρια στην εξαγορά
επιχειρήσεων Σύμφωνα με τον κ
Παπαδόπουλο τα οφέλη που έχουν

οι εταιρείες από τη συμμετοχή των
venture capitals εστιάζονται στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας
και στην ανάπτυξη των εξαγωγών
μέσα από τη γρηγορότερη προσέγγιση

αγορών αλλά και στην
αύξηση των θέσεων εργασίας το
90 αύξησαν τις θέσεις εργασίας
τους

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μάλιστα ανέφερε
ως παράδειγμα τη Μ Βρετανία
όπου το 18 του εργατικού δυναμικού

έχει δουλειά χάρη στα
venture capitals ενώ σε όσες εταιρείες

επένδυσαν τα venture capital
οι πωλήσεις τους αναπτύχθηκαν

με ρυθμούς της τάξης του 21 Εκτός

από τη δυναμική που δίνουν
στις εταιρείες ιδιαίτερη στήριξη
παρέχεται σε επίπεδο συμβουλευτικό

καθώς το 90 των επιχειρήσεων
επικοινωνεί εβδομαδιαία με

τα στελέχη των venture capitals
Να σημειωθεί πως το συνέδριο

συνδιοργανώνεται από το Χρηματιστήριο

Αθηνών τον Οργανισμό
Enterprise Greece την Ένωση
Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών

Κεφαλαίων HVCA το
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας

ΤΑΝΕΟ Α.Ε και το Δίκτυο
Πράξη συντονιστή του Enterprise
Europe Network Hellas
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