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• Startups. Σε περισσότερα 
από 8 δισ. ευρώ υπολογίζεται η συ
νολική αξία των ελληνικών νεοφυ
ών επιχειρήσεων, ποσό που είναι το 
δεύτερο υψηλότερο στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά 
τη Ρουμανία. Σελ. 26

Στα 8 δισ. ευρώ η αξία των ελληνικών startups
Οι 10 ελληνικές startups 
με την υψηλότερη αποτίμηση
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ (εκτιμήσεις)
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ΠΗΓΗ: Found.ation

11,2 δισ. 

11,2 δισ.

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Πάνω από 8 δτσ. ευρώ υπολο- 
γίζεχατ η συνολτκή αξία χων 
ελληντκών νεοφυών επτχετρή- 
σεων, ποσό που ετνατ χο δεύ- 
χερο υψηλόχερο σχην περτοχή 
xns Νοχτοαναχολτκήε Eupdmns 
μεχά χη Ρουμανία. Τα «ηνία» 
δταχηροϋν 10 νεοφυεώ εχατρετ- 
εε -κάποτεε εκ χων οποίων δεν 
ετνατ πλέον startups, αφού βρί- 
σκονχατ σε ώρτμα σχάδτα ανά- 
πχυξτΐ5-, με χη συνολτκή xous 
αξία να προσεγγίζετ καχά μέ
σον όρο χα 5,8 δτσ. ευρώ. Αυχό 
αναφέρετ η έκθεση «Startups 
in Greece 2022/2023», η οποία 
συνχάχθηκε από χην ομάδα 
χου Found.ation σε συνερ
γασία με χο ΕΙΤ Digital κατ η 
οποία γτα πρώχη φορά δημοστ- 
οποτετ χη λίσχα με xts 10 εχατ- 
ρείε3 χεχνολογίαε που έχουν 
χην υψηλόχερη αποχίμηση 
βάσετ ενόε εύρουε εκχτμήσε- 
ων xns αξίαε xous. Εχστ, σχην 
πρώχη θέση βρίσκεχατ η Viva 
Wallet η οποία -ύσχερα κατ 
από ένα δτάσχημα πολύμηνων 
κατ σκληρών δταπραγμαχεύσε- 
ων- ανακοίνωσε πρτν από λί- 
γεε ημέρεε χην εξαγορά από 
χην αμερτκαντκή JP Morgan 
χου 48,5%. Η έρευνα χοποθεχετ 
χην αξία xns εχατρείαε μεχαξύ 
1,7-2 δτσ. ευρώ, με αποχέλε- 
σμα να αποχελετ επίσημα κατ 
χην πρώχη unicorn εχατρετα 
(εχατρετα χεχνολογίαε με αξία 
άνω χου 1 δτσ). Σχο τδτο πλατ- 
στο φατνεχατ πω3 κτνείχατ κατ 
η εξίσου ώρτμη εχατρετα χεχνο- 
λογίαΞ Skroutz, xns onoias η

Τη μεγαλύτερη 
αποτίμηση έχει 
η Viva Wallet, η οποία 
ανακοίνωσε πριν από 
λίγες ημέρες την εξα
γορά του 48,5% 
από την αμερικα
νική JP Morgan.
αξία, σύμφωνα με χην έρευ
να, έχετ ξεπεράσετ χο 1 δτσ. 
ευρώ, ενώ έπεχατ η Persado 
με χην αξία xns να δταμορφώ- 
νεχατ μεχαξύ 700 εκαχ. - 1,2 
δτσ. ευρώ. Ωε soonicorn χα-

ρακχηρίζονχατ startups σαν 
χην εχατρετα εκμεχάλλευσηε 
ακτνήχων Blueground, xns 
onoias η αξία προσεγγίζετ χο 
1 δτσ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η 
Workable με αποχίμηση που 
κυματνεχατ μεχαξύ 300-500 
εκαχ. ευρώ. Σημετώνεχατ πωε 
καχά χον χελευχατο γύρο χρη- 
μαχοδόχησηε xns Blueground 
ύψουε 180 εκαχ. δολ. (εκ χων 
οποίων 40 εκαχ. δολ ετνατ δα- 
νετακή χρημαχοδόχηση) που 
ανακοτνώθηκε χο 2021, η απο
χίμηση xns εχατρεία3 ξεπέρασε 
χα 700 εκαχ. ευρώ.

Σχον συγκεκρτμένο γύρο, 
που ετνατ κατ ο χελευχαίθ3 
γύροε χρημαχοδόχησηε xns 
εχατρείαε (series C) συμμεχείχε

κατ χο κραχτκό fund ADQ χου 
Αμπου Νχάμπτ. Την 6η θέση 
καχαλαμβάνετ η εχατρετα ευ- 
έλτκχου leasing αυχοκτνήχων 
FlexCar με κεφαλατοποτηση 
κονχά σχα 200-300 εκαχ. ευρώ, 
ενώ με αποχίμηση κονχά σχα 
100-200 εκαχ. ευρώ ακολου
θεί η Hellas Direct. Τέλοε, xts 
3 χελευχαίεε θέσετε xns καχά- 
χαξηε με αποχίμηση 100-150 
εκαχ. ευρώ καχαλαμβάνουν η 
Spotawheel, η TileDB κατ η 
εχατρετα χεχνολογίαε παροχήε 
χρημαχοπτσχωχτκών υπηρεστ- 
ών (furtech) Plum.

Σε αυχό χο σημείο να θυμί
σουμε πωε λόγω χου δυσμε- 
νούε οτκονομτκού περτβάλλο- 
vxos, η αξία πολλών εχατρετών 
χεχνολογία3 παγκοσμίωε -ετ- 
δτκά σε περτπχώσετε που ήχαν 
τδτατχέρωε “φουσκωμένεε”- 
μετώθηκε σημανχτκά μέσα 
σχο 2022. Ωσχόσο, εκπρόσω- 
ποτ χων ελληντκών startups 
εκχτμούν nors οτ ελληντκέε 
αποχτμήσετε κτνούνχατ σε αρ- 
κεχά λογτκά επίπεδα, χωρώ αυ
χό να σηματνετ nors δεν ανχτ- 
μεχώπισαν καχά χη δτάρκετα 
xns χροντάε δυσκολίεε σχην 
εξεύρεση χρημαχοδόχησηε, 
αλλά κατ προκλήσετε που αφο
ρούν χη δτασφάλτση xns βτ- 
ωστμόχηχάε xous. Σύμφωνα 
με χην ίδτα έρευνα, οτ επεν
δύσετε (υπολογτζονχατ οτ επεν
δύσετε που έγιναν μέσω ΑΜΚ 
κατ όχτ μέσω δανετσμού) ανήλ- 
θαν χη φεχτνή χροντά περίπου 
σχα 310 εκαχ. ευρώ από 540 
εκαχ. ευρώ χο 2021, σημετώ- 
vovxas πχώση άνω χου 40%.
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