αφιέρωµα //

ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

Η Ελλάδα που παράγει,
καινοτοµεί και εξάγει είναι εδώ!

Μ

ετά από οκτώ χρόνια ύφεσης και στασιµότητας, κατά τα οποία η προσοχή όλων µας ήταν εστιασµένη στις υφεσιακές επιπτώσεις των µνηµονίων, είναι φυσικό να αναρωτιόµαστε εάν πράγµατι υπάρχουν ρεαλιστικές αναπτυξιακές προοπτικές και ποιες είναι αυτές.
Η απάντηση κατά την ταπεινή µας άποψη είναι ότι ναι. Ναι, υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάπτυξης.
Υπάρχει η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που καινοτοµεί, η Ελλάδα που εξάγει, η Ελλάδα που στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Μπορεί να ακούγεται σαν µονόδροµος, όµως είναι έτσι, και είναι µονόδροµος που οδηγεί σε µια αλλιώτικη, διαφορετική µέρα για το επιχειρείν.
Αυτός ο µονόδροµος για την επιστροφή σε τροχιά δυναµικής και διατηρήσιµης µεσοπρόθεσµα ανάπτυξης είναι η µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγµα, το οποίο θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις.
Μια Ελλάδα που ήδη έχει βάλει τις βάσεις για να συστήσει µέσα από τη δοµηµένη εξωστρέφεια τι σηµαίνει ελληνικό προϊόν και υπηρεσία µέσα από µια
ανταγωνιστική παραγωγή, που θα εδραιωθεί µε σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτοµία, στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση.
Μια Ελλάδα που µε ένα ευνοϊκό φορολογικό και διοικητικό περιβάλλον θα εµπνέει εµπιστοσύνη στους επενδυτές και θα ενθαρρύνει την ανάληψη νέων
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
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Η Ελλάδα αποτελεί
µια υποσχόµενη επένδυση

Η
Το 2018 είναι έτος
επιτάχυνσης, αύξησης
της απασχόλησης,
των επενδύσεων,
καθώς επίσης και
απεµπλοκής από τα
µνηµόνια.

επόµενη µέρα «µετά το
µνηµόνιο» είναι αυτή
που θα πρέπει να απασχολήσει τον πολιτικό,
οικονοµικό και θεσµικό
κόσµο, όπως προκύπτει
κατά κοινή οµολογία από
τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου του Ελληνο-αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου «Η Ώρα της
Ελληνικής Οικονοµίας | Αναµόρφωση της Οικονοµίας - Αναβίωση της Επιχειρηµατικότητας | Καινοτοµία - Τεχνολογία - Ηθική - Εξωστρέφεια». Και αυτό
γιατί η Ελλάδα είναι µια υποσχόµενη επένδυση!
Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισµό του, ο πρόεδρος του Ελληνο-αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου Σίµος Αναστασόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα χρόνια της κρίσης και οι αναποτελεσµατικές απόπειρες εξόδου από αυτήν, πέρα από
τις αυταπάτες, ανέδειξαν τις διαχρονικές παθογένειες της οικονοµίας. Χρειαζόµαστε αλλαγή παραγωγικού και αναπτυξιακού µοντέλου, µε έµφαση
στην εφαρµογή καινοτόµων και νέων τεχνολογιών,
αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηµατικής ηθικής και µε ενίσχυση της εξωστρέφειας. Για
να υπάρξουν επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις
εργασίας απαιτούνται και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα κάνουν την Ελλάδα ανταγωνιστική
και θα στείλουν τα κατάλληλα µηνύµατα στις αγορές. Καλώ, λοιπόν, τις υπεύθυνες πολιτικές, επιχειρηµατικές και κοινωνικές δυνάµεις να συµβάλουµε
στην αλλαγή νοοτροπίας σε επίπεδο κοινωνίας και
στην επίτευξη της ελάχιστης συναίνεσης του πολιτικού συστήµατος, ώστε να απενοχοποιηθεί και υποστηριχθεί το αναγκαίο µεταρρυθµιστικό έργο».
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά
την επίσηµη οµιλία του, και αφού χαιρέτισε µε ικανοποίηση την τεχνική συµφωνία µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσµών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θεωρούµε ότι έχει ανοίξει ο δρόµος για να
ολοκληρωθεί έγκαιρα το τρίτο πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής και να ανοίξει η συζήτηση για

την αναδιάρθρωση του δηµοσίου χρέους, καθώς και
για το περιβάλλον όπου θα κινηθεί η Ελλάδα µετά
την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Όλους πρέπει
να µας απασχολήσει σοβαρά η επόµενη µέρα “µετά
το µνηµόνιο”. Οι προκλήσεις που θα κληθούµε να
αντιµετωπίσουµε τότε δεν είναι ούτε λίγες ούτε αµελητέες. Γιατί όποιος θεωρεί ότι τα τελευταία οκτώ
χρόνια ήταν µια παρένθεση που κλείνοντάς την θα
µπορέσουµε να επιστρέψουµε αµέριµνοι σε όσα µας
οδήγησαν στην κρίση λέει ψέµατα στον εαυτό του
και στους άλλους. “Πισωγύρισµα” σε ρυθµίσεις και
πρακτικές του παρελθόντος είναι ένα σενάριο που
πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Αν συµβεί κάτι
τέτοιο, θα είναι σαν να µην έχουµε διδαχτεί τίποτα
απολύτως από την πολυετή και επώδυνη περιπέτεια
των αλλεπάλληλων µνηµονίων. Η όποια χαλάρωση
της ξένης εποπτείας θα πρέπει να δώσει τη θέση της
σε ένα φιλόδοξο και αποφασιστικό –ελληνικής ιδιοκτησίας– πρόγραµµα που θα συνεχίζει το έργο».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ
κατά τον χαιρετισµό του αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της τεχνικής συµφωνίας, συνεχάρη γι’ αυτόν
τον λόγο την ελληνική κυβέρνηση και σηµείωσε
ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί δείγµα σκληρής δουλειάς. Στη συνέχεια τόνισε χαρακτηριστικά: «Το
2018 αποτελεί µια χρονιά καµπής για την Ελλάδα
αλλά και για τις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, µάλιστα πρόκειται για τη χρονιά στην οποία έχω συναντήσει τους περισσότερους επενδυτές από τότε
που βρίσκοµαι στην Ελλάδα». Κατά τη διάρκεια της
οµιλίας του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «καλό δείγµα
βελτίωσης των υποδοµών µέσω ιδιωτικών επενδύσεων», ενώ παράλληλα επισήµανε ότι η πρεσβεία
των ΗΠΑ στην Αθήνα δίνει τεράστια έµφαση στη
στήριξη των start-up εταιρειών. Κλείνοντας την οµιλία του, υπογράµµισε ότι «πιστεύουµε ότι η Ελλάδα αποτελεί µια υποσχόµενη επένδυση».
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιωάννης ∆ραγασάκης κατά τον χαιρετισµό του αναφέρθηκε στην
αλλαγή του κλίµατος που έχει παρατηρηθεί τελευταία, τονίζοντας ότι η ατζέντα µετά την τρίτη αξιολό-

γηση είναι σαφής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τρία
ζητήµατα θα συζητηθούν τις επόµενες ηµέρες, η τέταρτη αξιολόγηση, τα µέτρα για το χρέος και το τι θα
συµβεί στο µεταµνηµονιακό καθεστώς. Το 2018 είναι
έτος επιτάχυνσης, αύξησης της απασχόλησης, των
επενδύσεων, καθώς επίσης και απεµπλοκής από τα
µνηµόνια. Χρειαζόµαστε ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη, για να µειώσουµε την ανεργία,
για να δηµιουργήσουµε ευκαιρίες στους Έλληνες
επιστήµονες να επιστρέψουν στη χώρα, µειώνοντας
το χάσµα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Χρειαζόµαστε ριζικές αλλαγές οι οποίες θα διευκολύνουν την
ανάκαµψη της οικονοµίας µε όρους δικαιοσύνης».
Όσον αφορά την έξοδο στις αγορές, ο κ. ∆ραγασάκης σηµείωσε την επιτυχή έκδοση οµολόγου τον
Ιούλιο, καθώς και το πρόσφατο swap. «Θέλουµε
να έχουµε κλείσει όλες τις εκκρεµότητες έως τον
Μάιο-Ιούνιο» είπε χαρακτηριστικά. Σχετικά µε το
τραπεζικό σύστηµα, αναφέρθηκε στην ανάκαµψη
των καταθέσεων που έχει παρατηρηθεί (περίπου 1
δισ. τον µήνα), καθώς και στο ότι τα κόκκινα δάνεια
έχουν κορυφωθεί και πρόκειται µειωθούν από δω
και στο εξής. Αναφορικά µε τα stress tests, δήλωσε
ότι αναµένεται να επιβεβαιώσουν την κεφαλαιακή
ισχύ των τραπεζών και να επισηµάνουν την ανάγκη
µείωσης των κόκκινων δανείων.
Από το βήµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµίας & Ανάπτυξης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι σηµαντικό να γίνει σε
όλους κατανοητό ότι η ελληνική οικονοµία έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαµψης µε βασική κινητήρια
δύναµη τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, την υλοποίηση των συµφωνηµένων µεταρρυθµίσεων, την
εποικοδοµητική συνεργασία µε τους εταίρους µας
και τη βαθµιαία αλλά ουσιαστική αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης των πιστωτών, των αγορών και των επενδυτών στην ικανότητα της χώρας να ισορροπήσει και να αναπτυχθεί. Όλοι οι επιµέρους τοµείς
της οικονοµίας, από τον τουρισµό, τη βιοµηχανία,
τις εξαγωγές και τις ξένες άµεσες επενδύσεις µέχρι
τους κλάδους που µέχρι πρότινος υποφέρανε εξαιτίας της δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής λιτότητας, όπως είναι οι κατασκευές, το εµπόριο ή άλλες
υπηρεσίες, βρίσκονται όλοι τους σε φάση επανεκκίνησης». Κλείνοντας την οµιλία του, µεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στις ελληνοαµερικανικές εµπορικές
και επενδυτικές σχέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε
πολύ καλό δρόµο και τα περιθώρια ανάπτυξής τους
πραγµατικά είναι µεγάλα, επί τη ευκαιρία της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2018, όπου τιµώµενη χώρα θα είναι οι ΗΠΑ, προσφέροντας ασύγκριτες δυνατότητες προώθησης ελληνοαµερικανικών εξαγωγών και επενδύσεων.
Κατά την οµιλία του στο δείπνο που παρέθεσε
το Ελληνο-αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο, ο
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης µεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στο επιχειρείν, το οποίο, όπως τόνισε,
ταυτίστηκε µε το κράτος και ως εκ τούτου το κράτος
λειτούργησε πελατειακά απέναντι όχι µόνο στους
πολίτες αλλά και στην επιχειρηµατική κοινότητα.
Ο ίδιος σηµείωσε: «Η Ελλάδα είναι µία αναπτυγµένη χώρα. ∆εν µπορεί και δεν πρέπει να µετακινηθεί προς δραστηριότητες που βασίζονται σε φθηνά
και ανειδίκευτα εργατικά χέρια. Ο στόχος µας πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας, όχι όµως µε περαιτέρω µείωση του εργασιακού κόστους, όχι δηλαδή µε χαµένες γενιές
των 360 ευρώ».
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Ποιες είναι οι µεσαίες
και µικρές επιχειρήσεις (MµΕ)
που άντεξαν στην κρίση;

Ο
Χωρίς µια ρεαλιστική
αναγνώριση των
πλεονεκτηµάτων και
των αδυναµιών των
ΜµΕ απέναντι στον
διεθνή ανταγωνισµό,
τα όποια εργαλεία
χρηµατοδότησης
θα επαναλάβουν
γρήγορα ένα
κορεσµένο
παραγωγικό
υπόδειγµα.

ι µεσαίες και µικρές
επιχειρήσεις (ΜµΕ)
αποτελούν σηµαντικό
πυλώνα της παραγωγικής διαδικασίας.
Μπορούν να έχουν
κεντρικό ρόλο στον
παραγωγικό µετασχηµατισµό και στη
δηµιουργία δουλειών. ∆εν λειτουργούν όµως σε µια
κλειστή οικονοµία. Ο ανταγωνισµός δεν προέρχεται µόνο από τη διπλανή πόλη αλλά από τη µεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εµπορίου και επιχειρηµατικότητας στον κόσµο, δηλαδή την Ε.Ε.
Αναπόφευκτα, η συζήτηση για τις ΜµΕ περνάει µέσα από τη βελτίωση των χαρακτηριστικών
τους, τουλάχιστον απέναντι στον ευρωπαϊκό ανταγωνισµό. Σήµερα στην Ευρώπη ο αριθµός, η απασχόληση και η παραγόµενη προστιθέµενη αξία των
ΜµΕ βρίσκονται ήδη σε ανάκαµψη, επιστρέφοντας
στα προ κρίσης επίπεδα, µε στοιχεία της πρόσφατης ετήσιας συνόδου της Ε.Ε. για τις ΜµΕ στην Εσθονία. Εξαίρεση παραµένει η Ελλάδα, η οποία υπολείπεται στους τρεις δείκτες ταυτόχρονα.
Αυτόν τον καιρό είναι σε επεξεργασία το εθνικό
αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας, όµως η αναπτυξιακή
διάσταση των ΜµΕ υστερεί στον δηµόσιο διάλογο.
Χωρίς µια ρεαλιστική αναγνώριση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών τους απέναντι στον διεθνή
ανταγωνισµό, τα όποια εργαλεία χρηµατοδότησης
(ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράµµατα, τραπεζικός δανεισµός κ.λπ.) θα επαναλάβουν γρήγορα ένα κορεσµένο παραγωγικό υπόδειγµα που δεν µπορεί να επιβιώσει δίχως συνεχείς ενέσεις δηµόσιου χρήµατος.
Το κενό στη χάραξη µιας αναπτυξιακής πολιτικής για τις δυναµικές ΜµΕ προσπαθεί να καλύψει ο
ΣΕΒ. Η εκπροσώπησή τους στον δηµόσιο διάλογο
µε όρους παραγωγικής µεγέθυνσης και εξειδικευµένων προτάσεων πολιτικής αποτελεί ουσιαστική
ανάγκη και πρόκληση, µια και το 70% των µελών
του είναι ΜµΕ.
Σε στρατηγική συνεργασία µε την ΕΥ έχει καταγραφεί το επιχειρηµατικό τοπίο των ΜµΕ για
πρώτη φορά µέσα στην κρίση, συγκρίνοντάς το µε
τις επιδόσεις της Ε.Ε. Η ανάλυση ΣΕΒ-ΕΥ έδειξε
ότι οι 676.700 µεσαίες - µικρές - πολύ µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα συνεισφέρουν στο 87% του
εργατικού δυναµικού των επιχειρήσεων, δηµιουρ-

∆ρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, διευθυντής του Τοµέα
Βιοµηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και ∆ικτύων του ΣΕΒ
γούν 19,3% προστιθέµενη αξία στο ΑΕΠ και παράγουν το 44,2% των εξαγωγών. Στο πλήθος περιλαµβάνεται ο µεγάλος αριθµός των περίπου 170.000 αυτοαπασχολουµένων χωρίς προσωπικό που ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Οι ΜµΕ παραµένουν µεν σηµαντικές στον παραγωγικό ιστό της χώρας, όµως η σηµαντική απόκλιση από ευρωπαϊκές πρακτικές είναι περιοριστικός παράγοντας στην οικονοµική ανάπτυξη. ∆ύο ενδεικτικά χαρακτηριστικά αναδεικνύουν αυτή την
απόσταση ανταγωνιστικότητας.
Το πρώτο στοιχείο είναι η πολύ χαµηλή παραγωγικότητα των ελληνικών ΜµΕ, η οποία κυµαίνεται στο 50% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Τα αίτια
µπορούν να αναζητηθούν (και) στο πολύ µικρό µέγεθος, όπου σήµερα απασχολούνται µόλις 2 άτοµα
κατά µέσο όρο σε κάθε πολύ µικρή επιχείρηση.
Η ευελιξία που ελπίζαµε ότι θα παρείχε το πολύ
µικρό µέγεθος τελικά δεν καταφέρνει να µετασχηµατιστεί σε απόδοση. Έτσι, οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (96,9% του συνόλου) παράγουν περίπου το
9,3% του ΑΕΠ, δηλαδή µια δυσχερή αναλογία 10
προς 1. Σε αντιπαραβολή, οι µικρές και οι µεσαίες
επιχειρήσεις (3,1% του συνόλου) παράγουν περίπου
το 10% του ΑΕΠ, δηλαδή µια αναλογία 1 προς 3,5.
Το δεύτερο µειονέκτηµα ανταγωνιστικότητας
είναι ο εξαιρετικά περιορισµένος αριθµός µεσαίων
επιχειρήσεων. Παραδοσιακά αυτές έχουν τις καλύτερες προοπτικές επιβίωσης, δηµιουργούν σταθερότερες θέσεις εργασίας, καινοτοµούν, εξάγουν κ.λπ.
Οι µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
είναι µόνο το 3,1% έναντι του 7% στην Ε.Ε. (µέσος
όρος). Η σύγκλιση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο θα
σήµαινε περίπου 26.000 περισσότερες µεσαίες επιχειρήσεις, ικανότερες να αντέξουν την κρίση, να
επιταχύνουν την ανάπτυξη και να δηµιουργήσουν
νέες δουλειές.
Τα χαρακτηριστικά αυτά, συνδυασµένα µε εµπόδια όπως η υπερφορολόγηση, η γραφειοκρατία
και ο αθέµιτος ανταγωνισµός, εξέλιξαν τις ΜµΕ σε
«τροφοδότη» της ανεργίας µε 600.000 (25%) λιγότερες θέσεις εργασίας το 2008-2014.
Παρ’ όλα αυτά, µέσα στην κρίση αναδεικνύεται ένα προφίλ ΜµΕ που αντέχουν και ενισχύουν
τις δυνατότητες ανάκαµψης και παραγωγικής µεγέθυνσής τους. Σύµφωνα µε την EY, o επιχειρήσεις
αυτές παρουσιάζουν ένα ή/και περισσότερα από τα
παρακάτω χαρακτηριστικά.

1. ∆ιαθέτουν τέτοιο µέγεθος που δίνει ανθεκτικότητα
και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές. Τέτοιες µεσαίες
επιχειρήσεις αύξησαν τα περιθώρια κέρδους κατά
35% µέσο όρο, µε βελτίωση των εξαγωγών τους κατά
40% (από 4 δισ. στα 5,6 δισ. ευρώ). Σε αντίθεση, οι
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις είχαν πτώση
κερδών κατά 50%, παραµένοντας κυρίως εισαγωγείς.
2. Εστιάζουν σε δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας.
Ειδικά οι µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να τετραπλασιάσουν την παραγωγικότητά
τους (προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο) µέσα στην
κρίση. Επίσης, οι ΜµΕ µε δραστηριότητες υψηλότερης έντασης τεχνολογίας και γνώσης δηµιούργησαν νέες δουλειές κατά 20%.
3. Συνδυάζουν το µέγεθος µε συνεχή βελτίωση της
απόδοσης, ακόµα και µέσα στην κρίση. Ανεξαρτήτως κλάδου, τέτοιες ΜµΕ αύξησαν την ανταγωνιστικότητά τους. Σε όρους προστιθέµενης αξίας, οι
µεσαίες επιχειρήσεις είναι κατά 40% περισσότερο
αποδοτικές από τις µικρές και κατά 178% από τις
πολύ µικρές.
4. Αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα ή διαδικασίες.
Οι επιδόσεις των ΜµΕ στον ευρωπαϊκό δείκτη καινοτοµίας (European Innovation Scoreboard) είναι
πλέον παραπλήσιες του ευρωπαϊκού µέσου όρου
(29,6 έναντι 30,6).
5. Αναγνωρίζουν τα οφέλη των B2B πωλήσεων έναντι των απευθείας πωλήσεων σε καταναλωτές (B2C).
Συµµετέχουν σε παραγωγικά δίκτυα µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ποσοστό άνω του µέσου ευρωπαϊκού όρου (12,4% έναντι 10,3%).
6. Ανταποκρίνονται άµεσα σε ευκαιρίες της αγοράς,
όπως οι µετατοπίσεις τουριστικών ρευµάτων και εµπορευµατικών συναλλαγών (logistics).
Ο ΣΕΒ θεωρεί αναγκαία τη µετατόπιση της δηµόσιας συζήτησης, µε έµφαση στα παραγωγικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν τις αντοχές και προωθούν τη µεγέθυνση των ΜµΕ, µε εξειδικευµένες
προτάσεις πολιτικής βάσει διεθνών καλών πρακτικών. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η ανάδειξη των χαρακτηριστικών που µπορούν να στηρίξουν την επιβίωση του συνόλου των ΜµΕ στην Ελλάδα.
Για να έρθουν αυτές οι πολιτικές στον κεντρικό
δηµόσιο διάλογο, ο ΣΕΒ θα διοργανώσει επιχειρηµατικό συνέδριο για τις ΜµΕ την 21η Φεβρουαρίου
2018. Αντικείµενο του συνεδρίου θα είναι οι προϋποθέσεις επιβίωσης, αλλά, κυρίως, ένας οδικός χάρτης
µε διαδροµές ταχύτερης παραγωγικής µεγέθυνσης.

Η προσπάθειά µας αναγνωρίζεται:

GR1711728100 NOV_ADV024_NOV_2017

NOV_ADV017_Oct2016/GR1610533204

Στη Νovartis εµπνεόμαστε από τους ασθενείς.
Επενδύουµε στην επιστηµονική καινοτοµία µε κλινικές µελέτες
και προγράµµατα πρώιµης πρόσβασης.
Υλοποιούµε εκστρατείες πρόληψης & ενηµέρωσης κοινού
για σηµαντικά νοσήµατα και για τα δικαιώματα των ασθενών.
Βρισκόμαστε στο πλευρό των ενώσεων ασθενών σε όλη την Ελλάδα.
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Οι τράπεζες στηρίζουν
την καινοτοµία και τις startups

Τ
Το σύστηµα
προσαρµόζεται στις
σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις και
«συστήνεται» εκ νέου
µέσω της στήριξης
της νεοφυούς
επιχειρηµατικότητας.

ο πρώτο σύµπτωµα της κρίσης
κατά πολλούς ήταν η παύση της
χρηµατοδότησης από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο
αυτό δεν είναι µια καθολική αλήθεια. Το ίδιο διάστηµα που οι τράπεζες επέδειξαν αδυναµία να χρηµατοδοτήσουν µε τους
ρυθµούς του παρελθόντος µεγαλεπήβολα σχέδια πολλών εκατοµµυρίων, διοχέτευσαν τη δυναµική τους σε καινοτόµες, νεοφυείς επιχειρήσεις, δηµιουργώντας ένα ισχυρό οικοσύστηµα
startup εταιρειών.
Στο πλαίσιο αναχαίτισης της φυγής ικανού
ανθρώπινου δυναµικού στο εξωτερικό, έγινε διαρκής στόχος η ανάδειξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας ως επιλογή, προτεραιότητα και κύριο µέληµα των τραπεζών. Το
σύστηµα προσαρµόζεται στις σύγχρονες ανάγκες
και απαιτήσεις και «συστήνεται» εκ νέου µέσω
της στήριξης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
Η «Free Sunday» επιχειρεί σήµερα µια µικρή
καταγραφή αυτών των πρωτοβουλιών, ξεκινώντας
από την πρωτοβουλία «Egg» της Eurobank. Με
το πρόγραµµα «egg – enter•grow•go» στηρίζονται νέοι απ’ όλο τον κόσµο στα πρώτα τους
επιχειρηµατικά βήµατα. Το πρόγραµµα σχεδι-

άστηκε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (ΕΚΕ) της Eurobank σε συνεργασία
µε το Corallia και υλοποιείται µε τη συνδροµή
κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισµών της
ελληνικής και διεθνούς κοινότητας.
Επιπλέον, µια σειρά κορυφαίων επιχειρήσεων
και οργανισµών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς συµµετέχουν ως χορηγοί και υποστηρικτές, παρέχοντας δωρεάν κρίσιµες υπηρεσίες και
υποδοµές υψηλού επιπέδου στις συµµετέχουσες επιχειρηµατικές οµάδες. Χορηγοί είναι οι
ALBA, Cisco, COSMΟΤΕ, Microsoft, PwC, The
Hellenic Initiative και Xerox, ενώ υποστηρικτές οι ΕΕ∆Ε, ImageFlow/Polycom, CEO Clubs,
ΚΕΜΕΛ, Λέσχη Επιχειρηµατικότητας, Odyssey,
MPLegal, ΣΕΠΕ, Tribe και ΣΕΤΕ.
Οι υποστηρικτικές δράσεις και τα εργαλεία
του προγράµµατος περιλαµβάνουν κτιριακή υποδοµή, συµβουλευτική καθοδήγηση (mentoring),
υποστηρικτικές υπηρεσίες «µίας στάσης» (onestop-shop) για όλα τα καίρια θέµατα εκκίνησης
και λειτουργίας µιας επιχείρησης, επιχειρηµατική
κατάρτιση µέσω προκαθορισµένου τρίµηνου εντατικού προγράµµατος εκπαίδευσης («business
bootcamp») και, τέλος, χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και επιχειρηµατική δικτύωση για τη στή-

ριξη της επιχειρηµατικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων οµάδων και την ενίσχυση της
οικονοµικής βιωσιµότητάς τους κατά τα στάδια
«εκκόλαψης» εντός του.
Επίσης, η τράπεζα τρέχει τον πανελλήνιο διαγωνισµό έρευνας και καινοτοµίας «Η Ελλάδα
Καινοτοµεί!», αναδεικνύοντας τις επιχειρηµατικές ιδέες που µπορούν να µετασχηµατίσουν
τη χώρα µας σε παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονοµία. Βοηθά επιστήµονες, ερευνητικές οµάδες και επιχειρήσεις απ’ όλη την
Ελλάδα να υλοποιήσουν τις καινοτόµες ιδέες
τους. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται κάθε δύο
χρόνια σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ στο πλαίσιο
της ΕΚΕ της Eurobank.
Η Εθνική Τράπεζα έχει παράδοση στη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και ανέκαθεν λειτουργούσε ως πυρήνας στήριξης της οικονοµίας
και της ανάπτυξης µέσω των παραδοσιακών τραπεζικών εργαλείων. Σήµερα η τράπεζα προσαρµόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις,
παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
στήριξης της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας.
Εδώ και οκτώ χρόνια τρέχει το δικό της πρόγραµµα µε στόχο την ενθάρρυνση και ανάπτυξη
της νεανικής επιχειρηµατικότητας, της καινoτο-
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µίας και της εξωστρέφειας, το NBG Business
Seeds. Το NBG Business Seeds περιλαµβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόµων ιδεών
και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης οµάδων, παροχής υποδοµών, δικτύωσης και χρηµατοδότησης. Πέρα από το διαγωνιστικό κοµµάτι,
το πρόγραµµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγµένων προτάσεων που έχουν διακριθεί. Σε συνεργασία µε το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και τον ΣΕΒ,
οµάδες παρακολουθούν προγράµµατα εκπαίδευσης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας, λαµβάνουν
δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και
της Microsoft, δωρεάν υπηρεσίες της Google
και της Census, ενώ τους παρέχονται υπηρεσίες
incubation σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ και τον
incubator 1776 µε έδρα τις ΗΠΑ. Επίσης, για
την οικονοµική στήριξη εταιρειών προβλέπονται στοχευµένες δράσεις δανεισµού και συµµετοχής στο µετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και
δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία µε την Grant Thornton σε φορολογικό επίπεδο, την Endeavor Greece, το Ελληνο-αµερικανικό Επιµελητήριο και τη Watson Farley &
Williams, που θα αναλάβει τη νοµική καθοδήγηση των οµάδων. Έµφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των οµάδων και από τα έµπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.
Επίσης, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία
µε την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτοµίας
Crowdpolicy και µε την υποστήριξη εταιρειών
τεχνολογίας και φορέων του οικοσυστήµατος,
διοργανώνει το πρόγραµµα επιχειρηµατικής επιτάχυνσης «be finnovative innovation lab». O
δεύτερος κύκλος του εξάµηνου προγράµµατος
ξεκινάει µετά την ολοκλήρωση του µαραθωνίου
NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon που
πραγµατοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία
το τριήµερο 20-22 Οκτωβρίου 2017.
Με «σύµµαχο» ένα δέντρο ελιάς, η Alpha
Bank, στον φιλόξενο χώρο Τζαφέρη 16, έριξε
τους δικούς της πρώτους «σπόρους» στην ελλη-

10.12.2017

www.freesunday.gr

νική startup σκηνή, «στοχεύοντας» στο πεδίο του
FinTech, που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της τράπεζας για τον ψηφιακό της µετασχηµατισµό που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί
µέσα στην επόµενη τριετία. Στο πλαίσιο αυτό,
οι ιθύνοντες του πρώτου Fintech Hachathon
της Alpha Bank οραµατίζονται µια ευρύτερη εµπλοκή τους στο startup οικοσύστηµα της χώρας,
η οποία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τη δηµιουργία του δικού της incubator, χωρίς ακόµη να
είναι τίποτα ξεκάθαρο και συγκεκριµένο.
Το Fintech Challenge ’17 είναι µία νέα πρωτοβουλία της Αlpha Βank, η οποία εντάσσεται
στο ευρύτερο σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατισµού, το οποίο εφαρµόζει ήδη η τράπεζα. Στόχος της Αlpha Βank είναι να διατηρεί ανοιχτούς
διαύλους επικοινωνίας µε νεοφυείς και καινοτόµες επιχειρήσεις, συνεχίζοντας να δηµιουργεί
ευκαιρίες για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και
την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών προσπαθειών στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
Η Τράπεζα Πειραιώς υπήρξε πρωτοπόρος
στη χρηµατοδότηση καινοτόµων νέων εταιρειών
και διέβλεψε πολύ νωρίς τις δυνατότητες που
προσφέρει ο µηχανισµός του Venture Capital
στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της να ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιµα εργαλεία χρηµατοδότησης για την υποστήριξη του επιχειρείν.
Η νεοφυής επιχειρηµατικότητα, η αναζήτηση
νέων ιδεών που παρουσιάζουν επιχειρηµατικό
ενδιαφέρον, η όλο και µεγαλύτερη στροφή στην
καινοτοµία, η εµπλοκή όλο και περισσότερων
νέων στην ιδέα του επιχειρείν, ανέδειξαν τα πλεονεκτήµατα εναλλακτικών σύγχρονων χρηµατοδοτικών µηχανισµών µε πλέον διαδεδοµένο
τον θεσµό του Venture Capital. Οι επενδύσεις
γίνονται µε τη µορφή συµµετοχής σε αυξήσεις
κεφαλαίου ή µέσω µετατρέψιµων οµολόγων σε
µετοχές. Στόχος της χρηµατοδότησης είναι η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και η δηµιουργία κερδών για τους µετόχους.
Το Venture Capital της Πειραιώς διαθέτει

τη µοναδική εξειδικευµένη οµάδα στην Ελλάδα
που έχει ταυτόχρονη παρουσία στις ΗΠΑ και
στην Ευρώπη. Τα µέλη της οµάδας συµµετέχουν
στα διοικητικά συµβούλια των εταιρειών στις οποίες έχει γίνει επένδυση και τις βοηθούν να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν, να χτίσουν κερδοφορία και προοπτική.
Το Venture Capital της Τράπεζας Πειραιώς
υλοποιεί τις δραστηριότητές του µέσα από δύο
funds, το PJ Tech Catalyst Fund, ύψους 15 εκατ.
ευρώ, και το Piraeus - Πειραιώς TANEO Capital
Fund, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ. Πρώτο
δηµιουργήθηκε το 2008 το Piraeus - Πειραιώς
TANEO Capital Fund από τη σύµπραξη της Τράπεζας Πειραιώς και του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας
Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) και µέχρι σήµερα έχει
χρηµατοδοτήσει εξωστρεφείς εταιρείες software,
όπως η Inaccess (φωτοβολταϊκά πάρκα) και η
ESS Docs (ηλεκτρονικά νοµικά έγγραφα για τη
ναυτιλία), η Advent (fuel cells), η Unismack
(σνακ χωρίς γλουτένη), η VoiceWeb (φωνητικές εφαρµογές) και η ASA (ανακύκλωση). Έχει
επίσης ολοκληρώσει επένδυση στην εταιρεία
Κertus (φαρµακευτικά) που πουλήθηκε στην
ολλανδική ASEUS το 2014.
Μεταξύ των επενδύσεων του PJ Tech Catalyst
είναι οι εξής εταιρείες: Pollfish (έρευνα αγοράς µέσω κινητών), PVPro (e-sports platform),
Enios (βιοπληροφορική), ΟVID VR (εφαρµογή
εικονικής πραγµατικότητας σε ιατρικές επεµβάσεις), Radiojar (online radio), Intale (online
διαχείριση για λιανικό εµπόριο), Parkaround
(parking µέσω κινητού), Fieldscale (simulation),
Centaur Analytics (αγροτεχνολογία και Ιnternet
of Τhings), Ιntellibox (αυτόµατη ανακύκλωση
κινητών), Vyra (πλατφόρµα για ενοικίαση σκαφών), Αccusonus (artificial intelligence στην επεξεργασία ήχου), Qrator (ηλεκτρονικό εµπόριο),
Douleutaras (πλατφόρµα για εύρεση επαγγελµατιών), Vertcily (marketing), Reembed (video
analytics), Novoville (εφαρµογές για τοπική αυτοδιοίκηση), Mist.io (cloud management).
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Στηρίζουν την Ελλάδα και χτίζουν
το brand «Made in Greece»

Η

Ελλάδα που παράγει είναι
παντού και, κυρίως, δεν
είναι µόνο στην πρωτεύουσα.
Από τη µια γωνιά της χώρας ως
την άλλη, από την Κρήτη ως τη
Χίο, από την Κοζάνη ως τη Ζαγορά, από την Πελοπόννησο ως τη Στερεά, υπάρχουν εταιρείες που όχι
µόνο άντεξαν την κρίση αλλά ανδρώθηκαν µέσα σε
αυτήν και έγιναν πρεσβευτές της χώρας µας και των
προϊόντων τόσο της γης όσο και του ελληνικού µυαλού. Ακόµη και σήµερα στην Ελλάδα, µε το ολοκαύτωµα αποβιοµηχάνισης, υπάρχουν επιχειρήσεις και
µονάδες που τιµούν το brand «Made in Greece» στα
παγκόσµια επιχειρηµατικά «γκαλά».
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ, µε παραγωγή 2 δισ. τεµαχίων και κύκλο εργασιών 1 δισ.
ευρώ, περισσότερους από 2.500 κωδικούς, 4.400
εργαζόµενους και 64 µονάδες παραγωγής σε όλη
την Ελλάδα, αποτελεί, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί της, µία σηµαντική δύναµη της ελληνικής οικονοµίας, που στοχεύει να αναδείξει την αξία της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας ως του πιο ορθολογικού παραγωγικού µοντέλου για τη δηµιουργία
βιώσιµης οικονοµίας και την έξοδο από τον φαύλο
κύκλο της κρίσης.
Έντεκα από τα 64 εργοστάσια βρίσκονται στη
∆υτική Μακεδονία, δέκα στην Ήπειρο, οκτώ στη
Στερεά Ελλάδα, επτά στην Πελοπόννησο κ.ο.κ. Μάλιστα, το µέσο µέγεθος των εταιρειών που συµµετέχουν έχει ετήσιο τζίρο 27,3 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 129 εργαζόµενους.
Επίσης, στην πρωτοβουλία συµµετέχουν και εταιρείες ίδιων κλάδων, ευθέως ανταγωνιστικές, µε
εξαιρετική συνεργασία, κάτι που δείχνει τον «επιχειρηµατικό πολιτισµό που, εκτός των άλλων, θέλει
να προβάλει η πρωτοβουλία». Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης είναι η διατήρηση του τρίπτυχου
«παραγωγή, βάση και ιδιοκτησία» στην Ελλάδα.
Αριθµώντας σήµερα 34 εταιρείες-µέλη, µεταξύ
των οποίων οι Νιτσιάκος, Λουξ, Agrino, ΧΗΤΟΣ,
ΕΖΑ, ΝΗΣΟΣ κ.ά., το ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί
µια ένωση δυνάµεων µε ορισµένες από τις ιδιαίτερα
αναπτυσσόµενες παραγωγικές-µεταποιητικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς οι οποίες επέλεξαν
να διατηρήσουν το τρίπτυχο «παραγωγή, έδρα και
ιδιοκτησία» στην Ελλάδα.
Μέλη της πρωτοβουλίας επισηµαίνουν πως το
ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ διεκδικεί έναν ουσιαστικό ρόλο
στον διάλογο για την οικονοµία, µεταξύ άλλων, µέσα
από την προώθηση προτάσεων για την ενθάρρυνση
της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, την ανάληψη
δράσεων για την τόνωση της κατανάλωσης ελληνικής παραγωγής προϊόντων και, πιο σηµαντικό, τη
δηµιουργία συνεργειών τόσο µεταξύ των µελών της
πρωτοβουλίας όσο και ανάµεσα στο ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ
ΜΑΣ και σηµαντικούς θεσµούς, φορείς και παράγοντες της ελληνικής οικονοµίας.

Ποιοι συµµετέχουν
Agrino, ΕΨΑ, Νιτσιάκος, Λουξ, Καλαµάτα Παπαδηµητρίου, Ζαγόρι, ΜΕΓΑ, ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ,
ΒΙΚΟΣ, Αναψυκτικά Φλώρινας ∆ινάκη, BRAVA,

EZA, EYBOΪΚΗ ΖΥΜΗ, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη,
SKAG, ΚΥΚΝΟΣ, Hellas Frost, Petrounuts, ΠΑΚΟ,
Captain’s, BIOΛΑΝΤΑ, Κτήµα Γεροβασιλείου,
ENDLESS-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ, ΤΗΕ WRITING
FIELDS, EΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ, Αυγά Βλαχάκη, Χαΐτογλου – Χαρτέα ΑΒΕΕ, Galenica, Camper
Gaz, Μανδρέκας, Cretan Olive Mill, Χρυσά Αυγά.

Μεγάλα ονόµατα - µοναδικά προϊόντα
Σε περίοπτη –αν όχι στην κορυφαία– θέση της κατηγορίας των εταιρειών που διεθνοποιούν την Ελλάδα βρίσκεται η εταιρεία Συστήµατα Sunlight, µε
έδρα την Ξάνθη, µια εταιρεία που ίδρυσε πριν πολλά
χρόνια ο… γκουρού της µπαταρίας στην Ελλάδα,
Πάνος Γερµανός, 100% θυγατρική σήµερα του Οµίλου Olympia.
Η µονάδα ξεκίνησε µε 28 άτοµα προσωπικό
και πλέον έχει φτάσει στα 650 σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ συνολικά στον όµιλο Sunlight (µαζί µε
Sunlight Recycling και το διοικητικό προσωπικό
στην Αθήνα) απασχολούνται πάνω από 800 άτοµα.
Έχει παρουσία σε όλες τις ηπείρους και σε περισσότερες από 100 χώρες, εξάγοντας άνω του 90% της
παραγωγής της. Και η παρουσία της συγκεκριµένης εταιρείας έγκειται σε προϊόντα στον ιδιαίτερα
απαιτητικό και δύσκολο κλάδο της διαχείρισης µολύβδου, κατασκευάζοντας µπαταρίες µε σηµαντικότερες, µεταξύ άλλων, εφαρµογές στα logistics (περονοφόρα - κλαρκ), τις τηλεπικοινωνίες, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα συστήµατα σήµανσης,
τις τορπίλες και τα υποβρύχια.
Η Συστήµατα Sunlight έχει πλέον δύο βιοµηχανικές µονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, µία της παρασκευής µπαταριών στην Ξάνθη και αυτήν της ανακύκλωσης µπαταριών στην Κοµοτηνή. Η εταιρεία
εξάγει το 98% της παραγωγής της σε 114 χώρες συνολικά, έχοντας πάνω από 500 πελάτες, πολλοί εκ
των οποίων είναι υπουργεία Άµυνας κορυφαίων –
στρατηγικά και στρατιωτικά– χωρών.
Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών το 2016 στα
168,4 εκατ. ευρώ έναντι 136,6 εκατ. ευρώ το 2015,
που µεταφράζεται σε αύξηση 23%. Αντίστοιχα, τα
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαµορφώθηκαν στα
17,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2015, σηµειώνοντας αύξηση 29%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. το 2015.

Η Μαστίχα και ο δρόµος προς το φάρµακο
Μια άλλη εταιρεία-διαµάντι είναι η Mediterra Α.Ε.,
µε αφετηρία και έδρα τον γενέθλιο τόπο της µαστίχας, τη Χίο, που παρουσιάζει σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης, υλοποιεί επενδύσεις µε κύριο άξονα την
έρευνα και την καινοτοµία και τοποθετείται σε νέες
αγορές, συστήνοντας παγκοσµίως τη µαστίχα Χίου.
Η εταιρεία είναι θυγατρική της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και διαχειρίστρια των καταστηµάτων Μastihashop. ∆ιαχειρίζεται 15 καταστήµατα
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκ των οποίων 14
Mastihashop(7 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 6
σε αραβικές χώρες) και ένα παντοπωλείο στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών. Λειτουργεί µονάδα παραγωγής προϊόντων στη Χίο, όπου παρασκευάζονται

περισσότερα από 200 διαφορετικά προϊόντα χρησιµοποιώντας περί τους 160 τόνους µαστίχας. Από
τα παραγόµενα προϊόντα της ,το 50% κατευθύνεται
σε εξαγωγές σε 40 χώρες. Από τις αγορές του εξωτερικού ιδιαίτερα δυναµική θεωρείται η αγορά της
Αµερικής, µε πελάτες φαρµακευτικές εταιρείες που
χρησιµοποιούν τη µαστίχα για την παραγωγή συµπληρωµάτων διατροφής, χειρουργικών νηµάτων
αλλά και επιθηµάτων για εγκαύµατα. Ωστόσο, καλή
είναι η πορεία και στις αγορές του Καναδά και της
Νότιας Κορέας. Προϊόντα της είναι τοποθετηµένα
σε µεγάλα καταστήµατα σε όλο τον κόσµο, όπως
Wholefoods, Gallerie Lafayette, Harvey Nichols,
Ahold, Dufry, Lu hansa Edeka, Aegean, REWE,
MANUEL Jeddah, DAVUBE Jeddah Milk&Honey
Dubai, PANDA Saudi και UNION Dubai.
Η Mediterra δεν εξάγει απλώς ένα προϊόν, έχει
ένα µοναδικό προϊόν παγκοσµίως, που φύεται και δακρύζει µόνο στη Χίο, και σε κάθε αγορά δηµιουργεί
µια νέα θέση γι’ αυτό το µοναδικό δώρο της φύσης.

Μίλα µου για Μήλα
Στις αγορές της Μέσης Ανατολής στρέφει το βλέµµα
του ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου,
που παράγει τα µήλα «Ζαγορίν», προετοιµάζοντας
παράλληλα τη δυναµική είσοδό του, εντός του 2018,
στον κλάδο της χυµοποίησης.
Βέβαια, ο Συνεταιρισµός Ζαγοράς προ ολίγων
µηνών έκανε τα πρώτα βήµατά του στη µεταποίηση, παράγοντας για πρώτη φορά πετιµέζι από τα
µήλα της Ζαγοράς, και προχωρά στη δηµιουργία
εργοστασίου για τη χυµοποίηση του µήλου, επένδυση ύψους περίπου 500.000 ευρώ που αναµένεται να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης στις αρχές του
2018, προκειµένου το φθινόπωρο του ίδιου έτους
να κυκλοφορήσει στην αγορά φρέσκος, διάρκειας
λίγων ηµερών, χυµός µήλου Ζαγοράς.
Οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 25%30% του κύκλου εργασιών του Α.Σ. Ζαγοράς και κατευθύνονται κυρίως σε Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο,
αλλά και στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία). Βασικός εξαγωγικός στόχος του Α.Σ. Ζαγοράς είναι το άνοιγµά του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και συγκεκριµένα σε Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Κατάρ και Σαουδική Αραβία.
Ο Α.Σ. Ζαγοράς, που αριθµεί 700 µέλη-παραγωγούς, έκλεισε τη χρήση 2016-2017 µε τζίρο 15
εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 5% σε σχέση µε την προηγούµενη.
Η ετήσια παραγωγή, ανάλογα µε τη σοδειά, κυµαίνεται µεταξύ 10 και 15 χιλιάδων τόνων µήλων, που
αντιστοιχούν στο 85%-90% της συνολικής δραστηριότητας του Συνεταιρισµού, καθώς ο Α.Σ. Ζαγοράς παράγει επίσης αχλάδια, κάστανα, κεράσια και ακτινίδια.

Ακόµη και σήµερα
στην Ελλάδα, µε
το ολοκαύτωµα
αποβιοµηχάνισης,
υπάρχουν
επιχειρήσεις και
µονάδες που
τιµούν το brand
«Made in Greece»
στα παγκόσµια
επιχειρηµατικά
«γκαλά».

Το «Όραµα και η Ευθύνη
για τον Ασθενή» είναι στο DNA
της Novartis Hellas
Για τη Novartis Hellas η εταιρική υπευθυνότητα δεν αποτελεί αντικείµενο αποσπασµατικής προσέγγισης αλλά βασικό τµήµα του DNA της και καίρια
παράµετρο της επιχειρησιακής της λειτουργίας, καθώς η εταιρεία αναγνωρίζει ότι αποτελεί µονόδροµο για την εξασφάλιση ενός βιώσιµου µέλλοντος. Το
όραµά της, η πρωτοπορία στην εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής, αντικατοπτρίζεται στην αδιάκοπη προσπάθεια ανακάλυψης νέων τρόπων επέκτασης και
βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Ο

ι δράσεις της Novartis Hellas στον
τοµέα της εταιρικής υπευθυνότητας
συνδέονται άµεσα µε την κάλυψη και
διαχείριση των αναγκών και προσδοκιών των ασθενών και των φροντιστών τους, των ενώσεων ασθενών, των επαγγελµατιών υγείας, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, του
ανθρώπινου δυναµικού της, των συνεργατών και
προµηθευτών της, µε στόχο την οικοδόµηση µιας
δυνατής σχέσης εµπιστοσύνης µε το κοινωνικό
σύνολο. Οι δύο βασικοί πυλώνες βιώσιµης ανάπτυξης στους οποίους εστιάζει η Novartis Hellas
είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία και
η υπεύθυνη δραστηριότητα.
Έχοντας πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της
ρόλου και µε οδηγό την πάγια δέσµευσή της
στην αειφορία και στην ακεραιότητα, η Novartis
αφουγκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και απαντά όσο το δυνατόν συντοµότερα.
Ανταποκρινόµενη στα µηνύµατα που λαµβάνει
από το εξωτερικό περιβάλλον, εκπονεί προγράµµατα πρόληψης και ενηµέρωσης του κοινού σε όλη τη χώρα για σηµαντικά νοσήµατα σε
συνεργασία µε επιστηµονικές εταιρείες. Παραδείγµατα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η εκστρατεία «Αναπνέω», υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Πνευµονολογικής Εταιρείας, που στοχεύει στην
ενηµέρωση για τη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) προσφέροντας παράλληλα δωρεάν σπιροµετρήσεις σε αποµακρυσµένες περιοχές και η εκστρατεία «Αποκαλύψτε το δέρµα
σας», υπό την αιγίδα της Ελληνικής ∆ερµατολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής

Ανοσολογίας. Πρόσφατα ξεκίνησε και η δεύτερη
φάση της εκστρατείας «∆ικαίωµα στην Υγεία»,
υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, η
οποία εστιάζει στις κλινικές µελέτες, µε στόχο να
ενισχύσει την πληροφόρηση των ασθενών και
να απαντήσει σε τυχόν ανησυχίες, ενδυναµώνοντας τη σχέση εµπιστοσύνης των ασθενών µε
τους επαγγελµατίες υγείας, τους ακαδηµαϊκούς/
υγειονοµικούς φορείς, τις εγκριτικές αρχές και
τη φαρµακοβιοµηχανία.
Η Novartis Hellas αισθάνεται υπερηφάνεια για

το έργο της στον τοµέα της πρόληψης, καθώς
µέσω της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών
υπογραµµίζει την ανάγκη τακτικής διεξαγωγής
διαγνωστικών ελέγχων. Οι «Μετρήσεις Ζωής»,
το µεγαλύτερο κοινωνικό πρόγραµµα δωρεάν
εξετάσεων, που υλοποιείται φέτος για 3η συνεχή
χρονιά, έχει προσφέρει µέχρι στιγµής περίπου
16.000 δωρεάν ελέγχους σε συµπολίτες µας µε
δυσκολίες πρόσβασης στο σύστηµα υγείας σε 12
περιοχές της χώρας. Επίσης, η εκστρατεία «Άκου
το Σώµα σου», που στόχο έχει την ευαισθητοποί-

ηση του κοινού για την πρόληψη και τον σωστό
έλεγχο µιας σειράς ασθενειών, αλλά και την ορθή
καθοδήγηση των ασθενών µέσα από το πρωτοβάθµιο σύστηµα φροντίδας υγείας, αποτελεί µία
ακόµη σηµαντική πρωτοβουλία της εταιρείας.
Επίκεντρο των δράσεων της Novartis Hellas
είναι πάντα οι ασθενείς και γι’ αυτούς σχεδιάζει καινοτόµα προγράµµατα υποστήριξής τους,
µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το προσφάτως
βραβευθέν πρόγραµµα «Νext 2 patient», ενώ
στέκεται µε συνέπεια εδώ και χρόνια στο πλευρό 35 ενώσεων ασθενών.
Η προαγωγή της ιδέας του εθελοντισµού συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της εταιρείας και γι’
αυτό προσφέρει κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου
ευκαιρίες στους εργαζόµενους για έµπρακτη κοινωνική συνεισφορά. Μάλιστα, µέσω της Εταιρικής
Πλατφόρµας Εθελοντισµού που έχει αναπτύξει η
Novartis σε παγκόσµιο επίπεδο, παρέχει τη δυνατότητα εθελοντικής εργασίας στη χώρα µας, αλλά
και στο εξωτερικό. Ξεχωριστή θέση για τη Novartis
Hellas κατέχει η Ηµέρα Εθελοντικής Κοινωνικής
Προσφοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας οι περίπου 500 εργαζόµενοι του οµίλου αφιερώνουν την
επέτειο ίδρυσης της εταιρείας σε συνανθρώπους
µας που έχουν ανάγκη φροντίδας.
Τέλος, στηρίζει έµπρακτα το φιλανθρωπικό έργο
ΜΚΟ, σωµατείων και δοµών, ενώ συµβάλλει
στην αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισµού σε
ακριτικά σχολεία που παρουσιάζουν έλλειµµα
υποδοµών.
www.novartis.gr

Με Πράξεις Φροντίδας
δίπλα σε όσους
µας χρειάζονται
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µε έµφαση τα παιδιά και την Τρίτη Ηλικία

Γ

ια την 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, η
λέξη «φροντίζω» σηµαίνει «νοιάζοµαι», µεριµνώ µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υλοποιώντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΜΕΓΑ συνεισφέρει ενεργά στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία
µε συνεχείς επενδύσεις αλλά και µε τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας, αυξάνοντας το προσωπικό
πάνω από 70% την τελευταία πενταετία.
Επιπλέον, σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση
δηµιουργεί αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες, η
ελληνική βιοµηχανία εντατικοποιεί τις προσπάθειές
της, µε συνεχείς πρωτοβουλίες και δράσεις που
στηρίζουν την κοινωνία. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί για την εταιρία βασικό συστατικό της
εταιρικής της κουλτούρας.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2015 – 2017)
• Υλοποίηση µεγάλης πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρωσης και πρόληψης για τη νόσο
Alzheimer, µια κοινωνική δράση για την πρόληψη της υγείας των ηλικιωµένων, µε την υπογραφή των Sani Sensitive και σε συνεργασία µε την
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Η εκστρατεία ταξιδεύει µε ειδική οµάδα επιστηµόνων σε πόλεις και ακριτικά νησιά της Ελλάδας
προσφέροντας δωρεάν τεστ µνήµης, ενηµερωτικές οµιλίες στις κοινότητες καθώς και εκπαιδευτικά σεµινάρια. Μέχρι σήµερα πάνω από 2000
ηλικιωµένοι πραγµατοποίησαν τέστ µνήµης, ενώ
η εκστρατεία έχει ήδη ταξιδέψει σε πάνω από 30
περιοχές πανελλαδικά.
• Προσφορά ιατρικού εξοπλισµού σε παιδιατρικά

νοσοκοµεία της Αττικής σε συνεργασία µε το
Σύλλογο Αντιµετώπισης Παιδικού Τραύµατος.
Μέχρι σήµερα έχει προσφερθεί τεχνολογικός εξοπλισµός υψηλού επιπέδου στα δύο νοσοκοµεία
Παίδων, που εξυπηρετούν καθηµερινά σηµαντικό αριθµό παιδιών. Ειδικότερα, στη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας Νεογνών του Νοσοκοµείου
Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’ προσφέρθηκε ένα µόνιτορ
και µια θερµοκοιτίδα. Επίσης, στο Νοσοκοµείο
Παίδων Πεντέλης εγκαταστάθηκε ένας σύγχρονος
υπερηχοτοµογράφος.
• Κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των
παιδιών των Παιδικών Χωριών SOS για τα έτη
2015 - 2016 και υιοθεσία ενός σπιτιού στο Παιδικό
χωριό Πλαγιαρίου, καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες µιας οικογένειας SOS.
• ∆ηµιουργία του προγράµµατος «Πρόληψη =
Στάση Ζωής», σε συνεεργασία µε την Ελληνική
Εταιρία Εφηβικής Ιατρικής. Βασικός στόχος της
ενέργειας είναι να ενηµερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις έφηβες και τις οικογένειες τους για
την εξαιρετική σηµασία της πρόληψης από µικρή
ηλικία µέσα από διάφορες δράσεις όπως διαδικτυακή βιβλιοθήκη (www.everyday.gr), Ακαδηµία
Γονέων κά. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πρόληψης,
η Everyday κάλυψε πανελλαδικά σε πάνω από
1.000 γυναίκες δωρεάν τις εξετάσεις τεστ Παπ και
Υπέρηχου Μαστού.
• Συνεισφορά στις πολύτεκνες οικογένειες που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες µέσα από 4 συστηµατικές και συνεχείς δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως δωρεές προϊόντων, ειδικά προνόµια
για νέες πολύτεκνες µητέρες, υποτροφίες σε αριστούχα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, υποστή-

ριξη παιδιών δηµοτικού µε σχολικά είδη για τη νέα
σχολική χρονιά.
• Υλοποίηση βιωµατικών θεατρικών εργαστηρίων για πάνω από 500 ηλικιωµένους στο πλαίσιο
πρωτοβουλιών για την ενεργό γήρανση. Τα εργαστήρια στόχευαν στην εξάσκηση της µνήµης, στην
οµαδικότητα και στην ενίσχυση της αυτοέκφρασης, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων και το
∆ήµο Θεσσαλονίκης.
• Στήριξη στις νέες µητέρες που βρίσκονται σε
ακραία φτώχεια, σε συνεργασία µε τις κοινωνικές
υπηρεσίες των Μαιευτηρίων Έλενα και Αλεξάνδρα. Πιστεύοντας πως όλα τα παιδιά αξίζουν ίσες
ευκαιρίες στο ξεκίνηµα της ζωής τους, η ΜΕΓΑ
προσφέρει ένα «κουτί φροντίδας», µε είδη ρουχισµού και καθηµερινής φροντίδας που χρειάζονται
τα νεογέννητα για το πρώτο διάστηµα της ζωής
τους.
• Υλοποίηση της βραβευµένης πανελλαδικής κοινωνικής ενέργειας µε τίτλο «Γράµµα στη Νέα Γενιά, όπου προσφέρθηκαν 25.000 γεύµατα αγάπης
σε άπορους ηλικιωµένους, σε συνεργασία µε την
«Αποστολή».
Τέλος, η ΜΕΓΑ µε την υπογραφή των Babylino
Sensitive και µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στις αυξανόµενες ανάγκες των παιδιών, στηρίζει την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», καλύπτοντας τις ανάγκες σε
βρεφικές πάνες Babylino για όλα τα µέλη της Ένωσης και για όλη τη χρονιά 2018.
Οι ανωτέρω δράσεις εντάσσονται στο συνολικό πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ, µε τίτλο “Πράξεις Φροντίδας” για την Κοινωνία.

Τ

Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
στην Πρώτη Γραµµή

ο 2018 βρίσκει την Ελλάδα σε τροχιά εξόδου από την πολυετή οικονοµική κρίση και η εξέλιξη βασικών δεικτών
συνηγορεί υπέρ της έναρξης µιας σταδιακής ανάκαµψης
στην οικονοµία. Τις θετικές προσδοκίες ενισχύουν η επιτυχηµένη επιστροφή στις αγορές, τον περασµένο Ιούλιο και η επιτυχής έκβαση του προγράµµατος ανταλλαγής των οµολόγων του
PSI µε νέα οµόλογα τον ∆εκέµβριο του 2017.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, παρότι δεν αποτέλεσε το αίτιο
της κρίσης, επέδειξε ανθεκτικότητα στους κλυδωνισµούς που
αναπόφευκτα βίωσε τα τελευταία χρόνια. Από το 2016, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να επιστρέψουν σε πορεία κερδοφορίας και µπορούν να εστιάσουν στις βασικές προτεραιότητες
που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των
συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσµατική διαχείριση του
αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων δανείων.

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROBANK
Έχοντας, ήδη από το 2016 επιστρέψει στην κερδοφορία, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Eurobank για το 9µηνο 2017 καταδεικνύουν την επίτευξη όλων των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, η εξαγορά των
προνοµιούχων µετοχών και η έκδοση οµολόγων Tier II υπέρ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αλλά και ο εκµηδενισµός της χρήσης
εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, έκλεισαν τον κύκλο της στήριξης

από το ∆ηµόσιο. Η έκδοση καλυµµένων οµολογιών ύψους €500
εκ. σηµατοδότησε την επιστροφή στις διεθνείς χρηµαταγορές,
για πρώτη φορά µετά το 2014, βελτιώνοντας τη ρευστότητα, κάτι
που αντανακλά και η µείωση της χρήσης του ELA.
Στον κρίσιµο τοµέα των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η Τράπεζα µε µια σειρά παρεµβάσεων, παρουσιάζει σταθερά αρνητικό σχηµατισµό νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων και η
συνεπακόλουθη µείωση του συνολικού αποθέµατος θα ξεπεράσει το στόχο µε τον οποίο είχε δεσµευτεί στις εποπτικές αρχές.

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η Eurobank διαθέτει όλα τα εργαλεία για τη στήριξη της υγιούς,
καινοτόµου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας που αποτελεί στρατηγική της επιλογή και δεν κάµφθηκε ούτε κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
Ήδη, από το 2016, η Τράπεζα αξιοποίησε, αφενός, όλα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα εγγυοδοσίας και χρηµατοδότησης (ΕΤΕΑΝ, ΕΣΠΑ
κ.ά.) και παράλληλα προχώρησε σε µεγάλες συµφωνίες µε ισχυρούς διεθνείς επενδυτικούς οµίλους, συνολικού ύψους άνω των
€500 εκατ. Μέσω των συµφωνιών µε το IEF, την EBRD, το IFC και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Eurobank δίνει τη δυνατότητα στις µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές ελληνικές επιχειρήσεις
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές χρηµατοδότησης.

Απαντά γρήγορα και ουσιαστικά στις χρηµατοδοτικές ανάγκες
των ελληνικών επιχειρήσεων εγκρίνοντας πάνω από 7 στα
10 αιτήµατα που δέχεται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο µέσω
του προγράµµατος COSME (εγγύηση EIF) η Τράπεζα χορήγησε
2.000 νέα δάνεια ύψους €200εκ., σε επιχειρήσεις που απασχολούν, συνολικά, πάνω από 17.000 εργαζόµενους.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μέσω του Προγράµµατος egg - enter•grow•go, η Eurobank και
σε συνεργασία µε το Corallia, στηρίζει την καινοτόµο νεανική επιχειρηµατικότητα παρέχοντας µια σειρά υποστηρικτικών δράσεων
και εργαλείων στις ελληνικές start-up επιχειρήσεις. Το Πρόγραµµα διανύει ήδη τον 5ο κύκλο ενώ έλαβε πρόσφατα τη διεθνή
Πιστοποίηση Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM Recognised for
Excellence 3 star.
Επισηµαίνεται ότι η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα
που δηµιούργησε Κέντρο Καινοτοµίας µε αποκλειστικό αντικείµενο την έρευνα σε θέµατα καινοτοµίας και στόχο την ενθάρρυνση
και υποστήριξη ανθρώπων που µπορούν να παράγουν προστιθέµενη αξία µέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών µε έµφαση στο
Fintech. Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειακός διαγωνισµός Fintech
Beyond Hackathon υποστηρίζεται από παγκόσµιους ηγέτες της
τεχνολογίας και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ελληνικούς
επιχειρηµατικούς φορείς και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Eurobank είναι η µοναδική ελληνική Τράπεζα
που σύναψε αποκλειστική
συµφωνία µε το διεθνή κολοσσό Banco Santander,
έναν από τους ισχυρότερους τραπεζικούς οµίλους,
διεθνώς, µε περισσότερους από 120 εκατοµµύρια
πελάτες και ουσιαστικά µερίδια αγοράς σε 10 χώρες
σε Ευρώπη και Αµερική.
Πλέον, το Exportgate, η
πιο ολοκληρωµένη ελληνική ηλεκτρονική πύλη
διεθνούς εµπορίου, συµµετέχει, ως ιδρυτικό µέλος, σε ένα µοναδικής
εµβέλειας δίκτυο διεθνών
εµπορικών συνεργασιών,
το “Trade Club Alliance”
µε τη Banco Santander
και άλλους κορυφαίους
διεθνείς
τραπεζικούς
οργανισµούς. Μέσω του
Exportgate και συγκεκριµένα του “Eurobank
Trade Club”, ελληνικές και
κυπριακές επιχειρήσεις
αποκτούν πρόσβαση σε
11.000 εταιρείες / πελάτες
διεθνών τραπεζών, σε περίπου 30 χώρες, ενώ τα
επόµενα 3 χρόνια ο αριθµός αυτός αναµένεται να
φτάσει τις 100.000 και να
καλύψει σχεδόν το σύνολο
των σηµαντικότερων αγορών της υφηλίου.

∆ιακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.Μιχάλης Τσαρµπόπουλος, Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής, Επικεφαλής Global Transaction Banking, Eurobank
Νικόλαος Καραµούζης, Πρόεδρος ∆.Σ., Eurobank
Fernando Lardies, Επικεφαλής Network Banking, Banco Santander
Γιώργος Κατρούγκαλος, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
Φωκίων Καραβίας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Eurobank
Jon Bara~
nano Gavi~
na, Global head of non Financial Services, Banco Santander & Πρόεδρος του Trade Club Alliance
Κωνσταντίνος Βασιλείου, Γενικός ∆ιευθυντής, Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking, Eurobank
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Ο «χάρτης» των εξαγωγών
και οι πρωταθλητές

Τ

η στιγµή που το brand «Ελληνικά
Προϊόντα» έχει πλέον πάρει την
πρώτη θέση στην αγοραστική προτίµηση εντός των πυλών, Αττική και
Κεντρική Μακεδονία κρατούν τα
σκήπτρα των εξαγωγών στις περιφέρειες, µε τα τρόφιµα να βρίσκονται στη 2η θέση, µετά τα πετρελαιοειδή, και Ιταλία και Γερµανία να δέχονται τις περισσότερες από αυτές.
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, και µάλιστα οι παραγωγικές, αυτή τη στιγµή δείχνουν να είναι οι µοναδικές που αντιστέκονται και δείχνουν στην πλειονότητά τους να είναι σχετικά υγιείς, αποτελώντας
τη µόνη ελπίδα για ανάπτυξη και έξοδο από την
κρίση. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την
πρόταση του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), θα πρέπει να υπάρξει κάποια ειδική
πολιτική στήριξής τους, που θα διασφαλίσει τη βιωσιµότητα και ανάπτυξή τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, αλλά και την αποτροπή µεταφοράς/µετανάστευσής τους στο εξωτερικό. Τα µέτρα που µπορεί να περιλαµβάνει µια
τέτοια πολιτική θα πρέπει να σχεδιαστούν και να
εξειδικευτούν µε τρόπο ώστε αφενός να επιτευχθεί
ο επιδιωκόµενος σκοπός και αφετέρου να διασφαλιστεί η συµβατότητα µε τα κοινοτικά δεδοµένα.
Με δεδοµένο ότι αφενός η υπερφορολόγηση
(φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αποτελεί πλέον
το απόλυτο αντικίνητρο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αφετέρου οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις
οποίες βρίσκεται η χώρα και η οικονοµία της δεν επιτρέπουν µια άµεση οριζόντια µείωση φόρων και
εισφορών των επιχειρήσεων και της εργασίας, προτείνεται µείζον κριτήριο ελάφρυνσης µιας επιχείρησης να αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής

προστιθέµενης αξίας προς εξαγωγή και η εισαγωγή
συναλλάγµατος από το εξωτερικό.

Οι εξαγωγές σε αριθµούς
Τα βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών για το
διάστηµα 2012-2016 προκύπτουν από τη µελέτη
που πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών
Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ µε τίτλο
«Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας
της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά νοµό». Σκοπός της µελέτης είναι η ανάδειξη του βαθµού εξωστρέφειας της κάθε περιφέρειας, των κλάδων που
εµφανίζουν δυναµική και των αγορών αιχµής που
µπορούν µε τις κατάλληλες ενισχύσεις να συντελέσουν στην αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης της
ελληνικής περιφέρειας. Η µελέτη καταρτίζεται συστηµατικά από το 2006, αναπαράγοντας και διαχέοντας την πολύ σηµαντική πληροφόρηση για το περιφερειακό εξωτερικό εµπόριο.
Σύµφωνα µε τα τελευταία, λοιπόν, στοιχεία, η
εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας το 2016 σηµείωσε µείωση, καθώς οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν
στο ποσό των 25,1 δισ. ευρώ έναντι 25,4 δισ. ευρώ
το 2015, παρουσιάζοντας µείωση κατά 285,8 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 1,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα προβλήµατα για τους Έλληνες εξαγωγείς συνεχίστηκαν για
άλλη µια χρονιά. Αντίθετα, οι εισαγωγές της χώρας
µας το 2016 σηµείωσαν αύξηση σε σχέση µε το 2015
κατά 487,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% σε ετήσια βάση,
έχοντας ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση του εµπορικού ελλείµµατος κατά 772,9 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, για
το 2016 το 66% των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από τις περιφέρειες Αττικής (49%) και Κεντρι-
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κής Μακεδονίας (17%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Πελοποννήσου (13%), Θεσσαλίας (5%) και
Στερεάς Ελλάδας (4%).
Όσον αφορά τις εισαγωγές εµπορευµάτων, παρατηρούµε ότι η περιφέρεια Αττικής έχει το µεγαλύτερο µερίδιο (70%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας (12%) και Πελοποννήσου
(9%), διαµορφώνοντας έτσι το 91,4% των εθνικών
εµπορευµατικών εισαγωγών.
Για το διάστηµα 2012-2016, αύξηση εξαγωγών
σηµείωσαν οι περιφέρειες Ιονίου (78%), Κρήτης
(30%), Βορείου Αιγαίου (28%), Ηπείρου (24%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (15%), ∆υτικής
Ελλάδας (12%), Θεσσαλίας (12%), Στερεάς Ελλάδας (3%) και Νοτίου Αιγαίου (1%), ενώ µείωση παρουσίασαν η περιφέρεια Πελοποννήσου (39%), η
περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (30%) και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9%).
Σε κλαδικό επίπεδο, εκτός των πετρελαιοειδών, τα οποία συνεισφέρουν κατά 27% στις εθνικές εξαγωγές, κατέχοντας σηµαντικό µερίδιο στις
εξαγωγές της περιφέρειας Αττικής (27%), της περιφέρειας Πελοποννήσου (76%), αλλά και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (15%), δεύτερος
σηµαντικότερος εξαγωγικός κλάδος είναι τα τρόφιµα, τα οποία σηµείωσαν αύξηση κατά 327,3 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 7%, σε ετήσια βάση. Επίσης, σηµαντική συνεισφορά στο περιφερειακό εξωτερικό εµπόριο έχουν οι κλάδοι των χηµικών και πλαστικών, των µετάλλων και των µηχανών και συσκευών.
Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισµούς
και την ανάλυση των εξαγωγικών επιδόσεων ανά
αγορά, παρατηρούµε ότι και για το 2016 οι ενδοκοινοτικές αγορές αποτελούν τον σηµαντικότερο
στρατηγικό εταίρο.

Πρόταση ΣΕΒΕ
Κωδικοποιηµένα ο ΣΕΒΕ για τις παραγωγικές και
εξαγωγικές επιχειρήσεις προτείνει:
• µείωση των κρατικών δαπανών
• µείωση φορολογίας
• µείωση ασφαλιστικών εισφορών
προς όφελος:
• δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας
• αύξησης του πραγµατικού εισοδήµατος των εργαζοµένων
• αύξησης ανταγωνιστικότητας
• προσέλκυσης επενδύσεων
• ανάπτυξης και µεγέθυνσης της οικονοµίας
• επαναπατρισµού κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Ο ΣΕΒΕ έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει
στην πολιτεία µια αρχική πρόταση, στην οποία, παρόλο που οποιοδήποτε φορολογικό κίνητρο είναι επιθυµητό, κατά την άποψη του ΣΕΒΕ έµφαση πρέπει να δοθεί στη µείωση του µη µισθολογικού κόστους, δηλαδή στην ελάφρυνση της φορολόγησης
της εργασίας. Πρέπει, λοιπόν, τα κίνητρα που θα
δοθούν να αφορούν την ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζοµένων, που αφορούν
τις µισθολογικές απολαβές των εργαζοµένων. Αυτό
θα βοηθήσει στην ανάσχεση του brain drain, που
σήµερα δεν αφορά µόνο τους νέους αλλά και καταξιωµένα στελέχη που εγκαταλείπουν τη χώρα, µη
ανεχόµενα την υπερβολική φορολόγηση (συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών) που σε ορισµένες
περιπτώσεις ξεπερνά και το 70%. Η πρόταση του
ΣΕΒΕ ενθαρρύνει τις εταιρείες να εξάγουν και να
φέρνουν τα εµβάσµατά τους στην Ελλάδα.

Αττική και Κεντρική
Μακεδονία κρατούν
τα σκήπτρα των
εξαγωγών στις
περιφέρειες, µε
τα τρόφιµα να
βρίσκονται στη
2η θέση, µετά τα
πετρελαιοειδή.

