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60 εκατ. ευρώ για
ελληνικές start-ups
Σε μια πολύ θετική εξέλιξη
όσον αφορά το οικοσύστημα
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
ελληνικό καθεστώς ύψους 60
εκατ. ευρώ για τη στήριξη των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του
κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Το καθεστώς απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραμμένες στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece»,
έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους έως 31 Δεκεμβρίου
2020 και το αντικείμενό τους
εμπίπτει σε θεματικούς τομείς
συμβατούς με τη Στρατηγική
Έρευνας και Τεχνολογίας για
την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3)
της Ελλάδας. Το μέτρο αφορά
όλους τους τομείς πλην του
χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας και των
κλάδων της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας. Η κρατική
στήριξη θα δοθεί υπό μορφή
άμεσων επιχορηγήσεων (μη
επιστρεπτέας ενίσχυσης), με
στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου
κίνησης για τις πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την
πανδημία. Το ποσό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο
80% των δαπανών κεφαλαίου
κίνησης για το έτος αναφοράς
2019 ή 2020. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πρόσκληση συνάδει με τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό
να στηριχθεί η οικονομία κατά
τη διάρκεια της τρέχουσας

έξαρσης της νόσου Covid-19.
Ειδικότερα, η δημόσια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
θα κυμαίνεται από 5.000 έως
100.000 ευρώ.
Πρόκειται για μια σημαντική
κίνηση στήριξης στις μικρότερες επιχειρήσεις του ελληνικού
start-up οικοσυστήματος, για
το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί πως καταγράφεται σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με μελέτη του
Marathon Venture Capital,
ενός εκ των πλέον ενεργών
επενδυτικών fund στη χώρα
μας.
Ειδικότερα, όπως αναδεικνύει
η μελέτη «Η βιομηχανία των
ελληνικών start-ups σε αριθμούς», η οποία εξετάζει την
εξέλιξη της start-up σκηνής
την τελευταία δεκαετία (20102020), 608 ελληνικές start-ups
έλαβαν συνολική χρηματοδότηση ύψους 6 δισ. δολαρίων
μέσω 927 επενδυτικών γύρων
από 790 επενδυτές την εξεταζόμενη περίοδο.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν 84
εξαγορές, ενώ υπήρξαν και 8
εισαγωγές σε χρηματιστήριο
των νεοφυών επιχειρήσεων
με έντονο το ελληνικό στοιχείο - η μελέτη του Marathon
Venture Capital περιλαμβάνει
τόσο start-ups που ξεκίνησαν
από την Ελλάδα όσο και εγχειρήματα που είχαν ιδρυτή
κάποιον Έλληνα.
Όσο για την καλύτερη χρονιά,
δεν ήταν άλλη από το 2020,
όπου η πανδημική κρίση δεν
φάνηκε να ανακόπτει την επενδυτική δραστηριότητα, χρηματοδοτώντας το ελληνικό οικοσύστημα με 1,18 δισ. δολάρια
συνολικά, ποσό κατά 23 φορές
υψηλότερο από τα μόλις 51
εκατ. δολάρια του 2010.
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H στήλη Βusiness Good News αποτελεί
συνεργασία της Direction Business Network με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων
Ελλάδος και δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση στα newsletters Βusiness
Today και Retail Today. Στόχος της
πρωτοβουλίας είναι να αναδεικνύονται
οι επιχειρηματικές ειδήσεις με θετικό
και αισιόδοξο πρόσημο από την εγχώρια
και διεθνή πραγματικότητα.

FT: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ DIALECTICA
Στη λίστα των Financial Times με
τις 1.000 Ταχύτερα Αναπτυσσόμενες Εταιρείες στην Ευρώπη για
το 2021 περιλαμβάνεται η ελληνική
start-up Dialectica. Συγκεκριμένα,
η εταιρεία βρίσκεται στη θέση 301
της λίστας. H Dialectica, που έχει
καταφέρει να καθιερωθεί ως μία
από τις κορυφαίες εταιρείες στον
κλάδο των Information Services
(primary research) παγκοσμίως,
ανακοίνωσε πρόσφατα την επέκταση της στη Νέα Υόρκη, μετά την
επιτυχημένη είσοδό της στο Μόντρεαλ. Στη λίστα FT1000, η οποία
συντάσσεται από τους Financial
Times και τη Statista, συγκαταλέγονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες
που πέτυχαν το υψηλότερο αθροιστικό ετήσιο ποσοστό αύξησης
τζίρου μεταξύ 2016 και 2019, ενώ
αξιολογήθηκε ο υψηλός ρυθμός
βιώσιμης και οργανικής ανάπτυξης.
Η Dialectica, που ιδρύθηκε το 2015,
με γραφεία στην Αθήνα και το Λονδίνο, απασχολεί περισσότερους από
320 εργαζομένους. Από την ίδρυσή
της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει
συμβάλει στην ολοκλήρωση επιχειρηματικών συμφωνιών ύψους πάνω
από 180 δισ. ευρώ, ενώ στόχος της
για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι να
αποκτήσει ισχυρή παρουσία σε όλα
τα μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα,
απασχολώντας περισσότερους από
1.000 εργαζομένους παγκοσμίως.
Σημειώνεται πως το 2020 η εταιρεία
αναδείχθηκε “Best Workplace”.
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