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Μεγάλη ζήτηση για εξαγορά ολλανδικών νεοφυών επιχειρήσεων  
 
Το τελευταίο διάστημα αλλοδαπές εταιρείες επενδύουν μαζικά σε νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες 
ολλανδικές εταιρείες σε τέτοιο βαθμό, ώστε ειδικοί αναλυτές προειδοποιούν για κίνδυνο διαρροής 
εγκεφάλων από τη χώρα και για σοβαρή πιθανότητα οι πολλά υποσχόμενες νεοφυείς εταιρείες να 
εγκαταλείψουν την Ολλανδία. Πρόσφατα στοιχεία για το 2021 δείχνουν μεγάλη αύξηση ξένων 
επενδύσεων, ιδιαίτερα σε νέες ολλανδικές εταιρείες με καλές προοπτικές. Συγκεκριμένα, το 2021 
πραγματοποιήθηκαν 144 ξένες επενδύσεις σε ολλανδικές νεοφυείς επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που 
δεν έχουν υπερβεί τον τέταρτο γύρο χρηματοδότησης), συνολικού ύψους 1,15 δισ. ευρώ (αύξηση 
48%). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 65 ξένες επενδύσεις σε scale-ups (επιχειρήσεις που έχουν 
υπερβεί τον τέταρτο κύκλο χρηματοδότησής), ύψους 1,78 δισ. ευρώ (αύξηση 381%). Επίσης, το 
2021 υπήρξαν 487 εγχώριες επενδύσεις σε νεοφυείς επενδύσεις ύψους 0,69 δισ. ευρώ (αύξηση 
128%) και 124 εγχώριες επενδύσεις σε scale-ups επιχειρήσεις, ύψους 0,71 δισεκατομμυρίων ευρώ 
(αύξηση 33%). 
 
Κατά το ίδιο έτος, σημειώθηκαν πολύ λιγότερες εξαγορές ώριμων εταιρειών από μεγάλες εταιρείες 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Ο αριθμός των εγχώριων επενδύσεων στον τομέα αυτό 
μειώθηκε κατά 52%, καθώς πραγματοποιήθηκαν 140 επενδύσεις αξίας 2,1 δισ. ευρώ, ενώ επίσης 
πραγματοποιήθηκαν 28 ξένες επενδύσεις αξίας 1,7 δισ. ευρώ (μείωση 16%).  
 
Η Ολλανδία διαθέτει συγκριτικά πολλές εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που επενδύουν σε ώριμες 
εταιρείες, ωστόσο τα ολλανδικά κεφάλαια κατευθύνονται αραιά μόνο προς τις νεότερες εταιρείες. 
Οι ειδικοί επισημαίνουν ιδιαιτέρως την απουσία των ολλανδικών συνταξιοδοτικών ταμείων 
προκειμένου για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) σε εγχώριες νεοφυείς 
επιχειρήσεις και σε scale-ups. Τα ολλανδικά συνταξιοδοτικά ταμεία δικαιολογούνται αναφέροντας 
ότι τα προς επένδυση ποσά που διαθέτουν είναι πολύ μικρά και ότι δεν διαθέτουν τις γνώσεις για 
να επενδύσουν σε νεοφυείς εταιρείες - μια κατηγορία επενδύσεων που ενέχει ρίσκο. Μολονότι 
χρηματοδοτούν νεοφυείς επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες 
αυτές τις επενδύσεις. Ως εκ τούτου, για τις πολλά υποσχόμενες ολλανδικές νέες εταιρείες 
υπάρχουν φόβοι ότι θα εξαφανιστούν τελικά στο εξωτερικό, καθώς μάλιστα η εν λόγω αγορά είναι 
ουσιαστικά διεθνής.                                                                     
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