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Ομιλία κου I. Δραπανιώτη, Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ  
στο 4th International Venture Capital Forum 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι μεγάλη τιμή για μένα, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ, να απευθύνω χαιρετισμό σε 
αυτή τη σημαντική εκδήλωση, η οποία παρά τη σύντομη ιστορία της, αποτελεί πλέον 
θεσμό για την επιχειρηματικότητα και τη νέα οικονομία στη χώρα μας. Είναι επίσης 
τιμή για μένα, ένα παιδί του ΣΕΒ, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, να συμμετέχει ως 
συνδιοργανωτής στην εκδήλωση αυτή.   
 
Το πρόσφατο δυσάρεστο παράδειγμα της Palco, στην ουσία υπογραμμίζει τη 
στρατηγική σημασία για τη χώρα μας των επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου καθώς 
και της στροφής στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, δεδομένου ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους εργασίας έχει 
αμβλυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η απάντηση λοιπόν στο παράδειγμα της 
Palco, είναι οι επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους και δυναμικούς κλάδους της 
οικονομίας και ιδιαίτερα στους επιχειρηματικούς τομείς εντάσεως γνώσης και 
τεχνολογίας –  συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης εξειδικευμένων τουριστικών 
υπηρεσιών ποιότητας. Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών αυτών 
τομέων, δημιουργεί σημαντικές ανάγκες για επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων. 
 
Η διαθεσιμότητα κεφαλαίων αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για τις 
πρωτοπόρες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ανήκουν σε δυναμικούς τομείς της 
οικονομίας. Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση μίας επιχείρησης από ιδιωτικά κεφάλαια, 
συντελεί όχι μόνο στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων αλλά και 
στο μοίρασμα του επιχειρηματικού ρίσκου, δημιουργώντας υπεραξία τόσο για τους 
παλαιούς όσο και για τους νέους μετόχους. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς τoμείς, οι ιδιωτικοί επενδυτικοί 
φορείς μπορούν να αποτελέσουν μία πολύτιμη πηγή όχι μόνο κεφαλαίων αλλά και 
προνομίων προστιθέμενης αξίας, με τη μορφή της παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Το τελευταίο αυτό σημείο, είναι πολύ σημαντικό για τις μΜΕ, για τις 
οποίες η πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι 
συχνά δυσχερής. Όσον αφορά τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, είναι αξιοσημείωτο 
ότι τα κεφάλαια που απαιτούνται για την παραγωγή και προώθηση ενός προϊόντος 
υψηλής τεχνολογίας στην αγορά, είναι πολλαπλάσια της αρχικής επένδυσης σε 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Συνεπώς, μπορεί να θεωρήσει κανείς, ότι η 
διαθεσιμότητα ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα για την 
επιτυχημένη διάχυση των νέων τεχνολογιών και για την εξάπλωση της λεγόμενης 
νέας οικονομίας.  
 
Όπως συζητήθηκε κατά την πρώτη μέρα του forum, η δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
ταχείας ανάπτυξης είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
επενδυτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα κεφάλαια που 
κατευθύνονται σε επιχειρήσεις εν λειτουργία, αν και χαρακτηρίζονται από μεσαίο 
βαθμό κινδύνου, έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τα κεφάλαια σποράς ή εκκίνησης, 
καθώς χρησιμεύουν στην αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων, στην επέκταση 
σε νέες αγορές, αλλά ενδεχομένως και στη ριζική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.    
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Οι ιδιωτικές επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου τροφοδοτούν, λοιπόν, την 
οικονομική ανάπτυξη, πρωταγωνιστώντας στη διαδικασία δημιουργίας πραγματικού 
οικονομικού πλούτου και τονώνοντας την επιχειρηματικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα. Αξιόλογη είναι και η συνεισφορά των ιδιωτικών κεφαλαίων για 
τη συγχρηματοδότηση έργων, σε συνδυασμό με δημόσια και κοινοτικά κεφάλαια. 
Εξάλλου, οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν καταλυτική επίδραση στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και στην προώθηση της απασχόλησης, συνεισφέροντας στην  
αντιμετώπιση της ανεργίας. Ο ΣΕΒ έχει ένα ιδιαίτερα ζωτικό ρόλο στα παραπάνω 
πλαίσια του επιχειρηματικού γίγνεσθαι της χώρας μας, συμμετέχοντας ενεργά στις 
συλλογικές  διαδικασίες που οδηγούν στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην προώθηση της απασχόλησης. 
 
Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα διαδραματίσουν ακόμη σημαντικότερο ρόλο μετά το 
πέρας των Ολυμπιακών αγώνων καθώς και την αναμενόμενη μείωση της ροής των 
κοινοτικών κονδυλίων προς την Ελλάδα. Δεδομένου ότι οι κοινοτικοί πόροι 
αποτελούν μία βασική πηγή χρηματοδότησης των αναπτυξιακών σχεδίων της χώρας 
μας, ο μελλοντικός περιορισμός τους εντείνει την ανάγκη εύρεσης νέων τρόπων 
χρηματοδότησης και νέων πηγών ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία θα βρεθεί λοιπόν 
ενώπιον μίας μεγάλης πρόκλησης, στην επιτυχημένη αντιμετώπιση της οποίας, τα 
ιδιωτικά κεφάλαια θα έχουν καθοριστικό ρόλο.      
 
Αν και όλοι συμμερίζονται τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την 
οικονομική ανάπτυξη, εντούτοις τα ιδιωτικά κεφάλαια δεν κάνουν τόσο «αισθητή» 
την παρουσία τους όσο θα θέλαμε στην ελληνική οικονομία : o ρυθμός των ιδιωτικών 
επενδύσεων είναι σχετικά χαμηλός και οι εισροές ξένων κεφαλαίων για την 
πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία είναι μικρές. Είναι 
χαρακτηριστικό το ότι η χώρα μας κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ 22 
ευρωπαϊκών χωρών ως προς την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, λόγω της 
γραφειοκρατίας, των ακατάλληλων υποδομών, της υψηλής φορολογίας αλλά και του 
κρατικού παρεμβατισμού, όπως έχει τονίσει ο ΣΕΒ.  
 
Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις σε καίρια θέματα  
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης  όπως η καινοτομία, οι επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη, καθώς και το ποσοστό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
υψηλής τεχνολογίας. Οι δαπάνες της χώρας μας σε δραστηριότητες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, αν και έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ανέρχονται μόλις 
στο 0.68% του ΑΕΠ. Εντούτοις, πάνω από το 70% των δαπανών αυτών προέρχονται 
από το δημόσιο τομέα, ενώ ο ιδιωτικός τομέας συνεισφέρει μόλις το 24% - τη στιγμή 
που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος. Το γεγονός αυτό, εκφράζει την 
αδυναμία σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή και την ανεπαρκή εμπορική 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι στην ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια αγορά, η ανταγωνιστικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη 
και υιοθέτηση καινοτομιών, οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να προσπαθήσουν για 
την υπέρβαση των ορίων και των εγγενών δυσκολιών του περιβάλλοντός τους, 
επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και διαφοροποιώντας τις δραστηριότητές τους 
επεκτεινόμενες σε νέους τομείς.  

Βεβαίως, αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις 
μΜΕ (5η ετήσια έκθεση 2002), κατά τα έτη 1995-1997 και 1999, ο ρυθμός 
δημιουργίας επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 11%, ενώ ο ρυθμός εξόδου 
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(κλεισίματος) στο 7.8%. Συνεπώς, κατά τα προαναφερθέντα έτη, προκύπτει μία 
καθαρή αύξηση στον αριθμό των νέων ελληνικών επιχειρήσεων. Τα ποσοστά αυτά,  
αντανακλούν μία δημιουργική ανασύνθεση του πληθυσμού των μΜΕ στην Ελλάδα, 
αφήνοντας περιθώρια αισιοδοξίας. 

Όπως επανειλημμένως έχει υποστηρίξει ο ΣΕΒ, είναι απαραίτητο να δοθεί το 
απαιτούμενο βάρος στη δρομολόγηση διαρθρωτικών αλλαγών, για την 
απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων των επιχειρήσεων  και την τόνωση των 
ιδιωτικών επενδύσεων. Καίρια θέση στις διαρθρωτικές αυτές αλλαγές, κατέχει η 
μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος, τόσο 
στο στάδιο της επένδυσης, όσο και της λειτουργίας μίας επιχείρησης. Η απλούστευση 
του νομοθετικού πλαισίου και του διοικητικού πλέγματος, καθώς και η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα, θα επιτρέψει την ίδρυση νέων εταιρειών 
και θα διευκολύνει τη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων.  
 
Επίσης, η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της επιχειρηματικής δράσης και η 
θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τους επενδυτές, αποτελούν πρώτης τάξεως μέτρα 
για την τόνωση των επενδύσεων. Η εφαρμογή των αρχών της εταιρικής 
διακυβέρνησης είναι επίσης σημαντική, καθώς μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη 
επίτευξη της διαφάνειας των αγορών - και για αυτό το λόγο υποστηρίζεται ένθερμα 
από τους επενδυτικούς φορείς.   
 
Έστω και αν η χώρα μας δεν κατέχει ιδιαίτερα ενθαρρυντικές θέσεις σε πολλούς 
δείκτες της Ε.Ε. και σε διεθνείς μελέτες ανταγωνιστικότητας,  δεν παύουμε να 
αισιοδοξούμε ως βασικοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και η διασφάλιση της ανάπτυξης, μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
στρατηγικών που θα αφήσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία να ευδοκιμήσει σε ένα 
ελεύθερο πλαίσιο κανόνων, οδηγώντας έτσι στην απελευθέρωση των δημιουργικών 
δυνάμεων των επιχειρήσεων και στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων.  Είναι 
λοιπόν στο χέρι μας, να αξιοποιήσουμε τόσο τους παρόντες υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης όσο και το συγκριτικό γεω-οικονομικό πλεονέκτημα της χώρας μας, η 
οποία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, αποτελώντας έναν 
επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό πόλο. 
 
Χαιρετίζω ξανά την εκδήλωση αυτή και εύχομαι να αποτελέσει αφορμή να 
ταιριάξουν οι ανάγκες και οι στόχοι των επιχειρηματιών από τη μία και των 
επενδυτών από την άλλη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ωραίες, δυναμικές και 
κερδοφόρες επιτυχημένες ιστορίες.   
 
  
 
 
 


