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Επιχειρείν με καινοτομία, εξωστρέφεια 
και κοινωνική υπευθυνότητα

Σ
ε μια νέα πραγματικότητα, που προάγει καλές πρακτικές και αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της επιχειρηματικότητας που είχαν τεθεί εν υπνώσει, ο-
δήγησε η πολυετής κρίση την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Έννοιες όπως «εξωστρέφεια», «καινοτομία», «ανάπτυξη» και «εταιρική κοινωνική 
ευθύνη» βρήκαν ξανά τη θέση τους στη χάραξη στρατηγικής των επιχειρήσεων και απέδειξαν ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες και μπορεί να λειτουργή-
σει ευεργετικά.

Αν και όλοι μας θα θέλαμε να μην έχουμε περάσει από τις συμπληγάδες της κρίσης, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι αυτή στάθηκε ικανή 
να ξυπνήσει την ευρηματικότητα των επιχειρήσεων και να τις οδηγήσει σε νέα λιμάνια που, με κόπο, αποδίδουν καρπούς.

Από τη μια η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) επαναπροσδιορίζεται και επανατοποθετείται στην ελληνική αγορά και χωρίς ιδιαίτερο προϋπολογισμό «εν-
σωματώνεται» στην επιχειρησιακή στρατηγική και στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και των φορέων. Αποτελεί δε καινοτόμο λύση και εργαλείο 
βιωσιμότητας, ανάπτυξης και «συνομιλίας» με την αγορά και την κοινωνία, δημιουργεί πολλαπλά οφέλη, αποτελώντας μέσο αύξησης πωλήσεων, χτισίματος 
brand name, ενδυνάμωσης σχέσεων με τους εργαζόμενους και γενικότερα επίτευξης στρατηγικών στόχων.

Από την άλλη, η καινοτομία, είτε μέσω startups είτε από παλιές και εδραιωμένες επιχειρήσεις, καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι στην καθημερινό-
τητα των εταιρειών, που έμαθαν να επενδύουν σε R&D και να στρέφουν το βλέμμα τους με αξιώσεις σε σημαντικές αγορές του κόσμου.

Οι επενδύσεις στη χώρα έχουν πια λάβει κι αυτές τη θέση τους στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και η προσέλκυσή τους μοιάζει να είναι κοινός στόχος, παρά τις ό-
ποιες γραφειοκρατικές και φορολογικές αντιξοότητες.

Η επόμενη μέρα της κρίσης στο επιχειρείν είναι εδώ και έχει πλέον πιο στέρεες βάσεις σε αξίες και σημαντικούς στόχους από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
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Η καινοτομία, τα 500 εκατ. ευρώ 
του EquiFund και οι εξαγωγές

Η καινοτομία 
παραμένει βασικός 
μοχλός ανάπτυξης 
κάθε μορφής 
επιχειρηματικότητας, 
καθώς οι καινοτόμες 
επιχειρήσεις 
αναπτύσσονται δύο 
φορές πιο γρήγορα 
από τις επιχειρήσεις 
που αποτυγχάνουν  
να καινοτομήσουν.

Η επίσημη παρουσίαση του επενδυτι-
κού ταμείου EquiFund συγκέντρωσε 
πολλή δημοσιότητα, αλλά και κόσμο, 
μεταξύ των οποίων πολιτικούς, τραπε-

ζίτες, στελέχη επιχειρήσεων, ενδιαφερόμενους επεν-
δυτές και φοιτητές που θέλησαν να γνωρίσουν από 
κοντά τα εννέα επενδυτικά ταμεία που θα χρηματο-
δοτήσει το EquiFund με 300 εκατ. ευρώ. Πόροι που 
θα πρέπει να συναντήσουν τους πόρους των ιδιωτών 
(200 εκατ. ευρώ), έτσι ώστε η χώρα να αποκτήσει ένα 
νέο εργαλείο χρηματοδότησης των καινοτόμων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας.

Η καινοτομία παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυ-
ξης κάθε μορφής επιχειρηματικότητας, καθώς οι και-
νοτόμες επιχειρήσεις αναπτύσσονται δύο φορές πιο 
γρήγορα από τις επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να 
καινοτομήσουν ( Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Ε.Ε. 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - ΜμΕ 2016/2017). 
Η καινοτομία πουλάει και αποτελεί το νέο trend της 
εποχής και επιπλέον λειτουργεί ως ανάχωμα στο λε-
γόμενο brain drain, δηλαδή τη φυγή επιστημόνων.

Το επενδυτικό ταμείο EquiFund και τα εννέα 
funds έχουν ορίζοντα πενταετίας για να επενδύσουν 
σε νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιπλέον 
πέντε χρόνια αποεπένδυσης, προκειμένου να πά-
ρουν τα χρήματά τους εγχώριοι και ξένοι επενδυτές. 
Η χρηματοδότηση του EquiFund προέρχεται από 
το ΕΣΠΑ (200 εκατ. ευρώ), το πακέτο Γιούνκερ (40 
εκατ. ευρώ), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (60 
εκατ. ευρώ) και ιδιώτες επενδυτές (200 εκατ. ευρώ).

Συνεπακόλουθο της καινοτομίας και της ανάπτυ-
ξης που μπορεί αυτή να φέρει είναι οι εξαγωγές και 
πολιτικές που υποστηρίζουν την καινοτομία είναι ζω-
τικής σημασίας για κάθε χώρα, πολύ περισσότερο για 

την Ελλάδα, καθώς οι επιχειρήσεις που αναπτύσσο-
νται ταχύτερα έχουν περισσότερες πιθανότητες να συ-
νεχίσουν να καινοτομούν. Οι εταιρείες που αναπτύσ-
σονται είναι εκείνες που εντοπίζουν κενά σε αγορές 
εντός και εκτός των τοπικών αγορών όπου δραστη-
ριοποιούνται και εστιάζονται σε προϊόντα και υπη-
ρεσίες που εξελίσσουν κατάλληλα, προωθώντας την 
κατάρτιση των εργαζομένων τους.

Η ενθάρρυνση των εξαγωγών αποτελεί βασικό 
στόχο στήριξης της βιωσιμότητας των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων και βέβαια, αν και σημαντική παρά-
μετρος και αντιστάθμισης της απώλειας πωλήσεων 
από την ελληνική αγορά, έχει να υπερκεράσει βα-
σικά εμπόδια, σύμφωνα με την Έκθεση της Ε.Ε., α-
νάμεσα στα οποία η έλλειψη ισχυρών συνεργασιών, 
η μη πρόσληψη εξειδικευμένων υπαλλήλων, με έμ-
φαση στην κατάρτιση σε τεχνολογίες πληροφοριών 
και επικοινωνών (ΤΠΕ).

Άλλωστε εν μέσω κρίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε 
το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες 
σήμερα και δεν είναι άλλο από τη δυσκολία πρόσβα-
σης σε φτηνό και επαρκές για τις ανάγκες τους δα-
νειακό χρήμα, ενώ αδυνατούν να προμηθεύουν «με-
γάλους πελάτες», υπό καθεστώς σημαντικού ανταγω-
νισμού σε επίπεδο τιμών, σε συνδυασμό με παροχή 
πιστώσεων σημαντικού ύψους που μπορούν και α-
πολαμβάνουν μεγάλες ξένες πολυεθνικές.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι οι ταχέως αναπτυσ-
σόμενες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη δημιουργία πλούτου μέσω της εξωστρέ-
φειάς τους και της επακόλουθης δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης.

Στην τρέχουσα επιχειρηματική πραγματικότητα, 
όπου η καινοτομία καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη 
θέση, είναι εμφανές το κενό εξωστρέφειας, κυρίως 

κατά τα έτη της οικονομικής κρίσης, σε σχέση με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς οι ελληνικές ΜμΕ εμφα-
νίζουν ποσοστό που ανέρχεται στο 11% των πωλήσεων 
(εξαγωγές), έναντι ποσοστού 18% (κατά μ.ό.) των επι-
χειρήσεων της Ε.Ε., σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) τον Απρίλιο του 2018.

Η έρευνα της ΕΤΕ σε δείγμα 600 ΜμΕ κατέδειξε 
ότι μία στις τρεις ελληνικές ΜμΕ με πιθανή εξαγω-
γική δραστηριότητα (κυρίως μεταποιητική βιομη-
χανία και χονδρικό εμπόριο) είναι ήδη εξαγωγική. 
Είναι δε αξιοσημείωτο ότι πάνω από τις μισές ΜμΕ 
με εξαγωγικό προσανατολισμό κατάφεραν να αυξή-
σουν τις εξαγωγές τους κατά τη διάρκεια της κρίσης, 
στοιχείο που χαρακτηρίζει την επιτυχή προσαρμογή 
τους σε περιβάλλον ανταγωνισμού, παρά τις δυσμε-
νείς οικονομικές συνθήκες, την υποχρηματοδότησή 
τους και τη χαμηλή ρευστότητα της αγοράς.

Το γεγονός αυτό αποτελεί στοιχείο ελπίδας για 
την επιχειρηματικότητα, καθώς οι εταιρείες προω-
θούν επιτυχώς τα ελληνικά προϊόντα παγκοσμίως, με 
χρήση των υφιστάμενων νέων χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων, π.χ. με μικροδάνεια, δηλαδή δάνεια μέχρι 
25.000 ευρώ χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων, με δά-
νεια επιμερισμού ρίσκου, δηλαδή επενδυτικά δάνεια, 
είτε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα δάνεια, είτε με παροχή εγγυήσεων 
σε όλες τις μορφές δανείων, με προϊόντα χρονομί-
σθωσης, με τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, ενέγ-
γυες πιστώσεις κ.ά.

Η σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη προϋποθέ-
τει την ενίσχυση της δυναμικής των εξαγωγών, με τη 
στρατηγική προτεραιότητα να εντοπίζεται στη βελτί-
ωση της εξωστρέφειας, της καινοτομίας με έμφαση 
στην ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών.

www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Φρέσκο χρήμα γρήγορα

Μεταξύ της Ελλάδας 
και της Ε.Ε. έχει 
δημιουργηθεί ένα 
επενδυτικό κενό, το 
οποίο εκτιμάται από 
το 2009 έως το 2017 
σε πάνω από 100 
δισ. ευρώ.

Μ
ια «εργαλειοθήκη» που 
μπορεί να επιταχύνει 
τις επενδύσεις στην 
Ελλάδα, οι οποίες απο-
τελούν βασικό μοχλό 
ανάπτυξης και μεγέ-
θυνσης της οικονομίας, 

αναπτύχθηκε με τη μορφή μελέτης από την Deloitte 
για λογαριασμό του ΣΕΒ. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα 
αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προσέλκυση επενδύ-
σεων και παραμένει σε χαμηλή κατάταξη σε βασικούς 
δείκτες διεθνούς ανταγωνιστικότητας παρά τη σημα-
ντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων 
ετών, η εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών ε-
πενδύσεων αποτελείται από καλές πρακτικές, δομές 
και μηχανισμούς που αποσκοπούν στην αναγνώριση 
και προώθηση πρακτικών που ήδη έχουν εφαρμο-
στεί στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και στοχεύ-
ουν στην κάλυψη βασικών προϋποθέσεων, καθώς και 
στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και αποτελεσματι-
κότητας των μηχανισμών προσέλκυσης επενδύσεων.

Παράλληλα, προωθεί τη διαφοροποίηση μέσω 
της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας που συμμετέχουν επι-
τυχώς σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και κερδίζουν 
τον διεθνή ανταγωνισμό.

Μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. έχει δημιουρ-
γηθεί ένα επενδυτικό κενό, το οποίο εκτιμάται από 
το 2009 έως το 2017 σε πάνω από 100 δισ. ευρώ. Η 
υλοποίηση επιπλέον επενδύσεων συνδέεται με ιδιαί-
τερα σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη. Συγκεκριμένα, 
η υλοποίηση 100 δισ. ευρώ επενδύσεων σε διάστημα 
πενταετίας εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλίσει κατά 
μέσο όρο επιπλέον 15-20 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση 
και 200.000-250.000 νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να 
υπολογίζονται επιπλέον σημαντικά οφέλη από τη 
μετέπειτα περίοδο παραγωγικής λειτουργίας τους.

Το ερώτημα που παραμένει όμως και διαρκώς 
γίνονται προσεγγίσεις για την απάντησή του είναι 
«γιατί το επενδυτικό κενό έχει τόση σημασία στην 
Ελλάδα σήμερα;». Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι 
κοινώς παραδεκτό είναι ότι αποτελεί τον πλέον κρί-
σιμο παράγοντα ύφεσης και μεγάλης ανεργίας. Πα-
ράλληλα, είναι η πιο σημαντική απόκλιση μεταξύ 
Ελλάδας και Ευρωζώνης και, τέλος, η επαναφορά 
στην επενδυτική κανονικότητα δεν είναι ουδέτερη, 
αλλά θα καθορίσει το οικονομικό πρότυπο στις επό-
μενες δεκαετίες.

Το ίδιο όμως κενό είναι και σπουδαία ευκαιρία, 
γιατί σήμερα όλες οι χώρες βρίσκονται σε φάση τε-
χνολογικής αναβάθμισης και η επανεκκίνηση των 
επενδύσεων μπορεί να εξυψώσει την παραγωγικό-
τητα. Άλλωστε μετά την κρίση του 2008 οι ακαθάρι-
στες επενδύσεις μειώθηκαν στις χώρες της Ευρωζώ-
νης, στην Ελλάδα όμως κατέρρευσαν, καθώς το 2017 
υστερούσαν περίπου 9% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 
μέσο μερίδιο επενδύσεων στην Ευρωζώνη.

Πώς όμως είναι δυνατόν και πότε μπορεί να κλεί-
σει το επενδυτικό χάσμα Ελλάδας-Ευρωζώνης – και 
ποιος είναι ο ενδεικτικός στόχος; Οι επενδυτικές προ-
σεγγίσεις κάνουν λόγο για επτά χρόνια, δηλαδή ότι 
το 2025 η Ελλάδα μπορεί να φτάσει το ίδιο μερίδιο 
ΑΕΠ, εφόσον έχει χρηματοδοτήσει ακαθάριστες ε-
πενδύσεις ύψους 45 δισ. ευρώ (σε σημερινές τιμές), 
από 21 δισ. ευρώ που επένδυσε πέρυσι. Δηλαδή μια 
αύξηση περίπου 3 δισ. ευρώ κάθε χρόνο σε ακαθά-
ριστες επενδύσεις που θα αφορούν κυρίως νέες ε-
πενδύσεις και όχι αποσβέσεις.

Οι τομείς όπου μπορούν να γίνουν οι νέες επεν-
δύσεις είναι οι εξής: Μεταποίηση (Βιομηχανία, Α-
γροτοβιομηχανία), Ενέργεια/Δίκτυα/Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας, Τουρισμός, Μεταφορές/Logistics, αλλά 
και Διακλαδικές Επενδύσεις, όπως π.χ. μηχανήματα 
ΑΠΕ, σύνθετο τουριστικό προϊόν κ.λπ.

Ο επενδυτικός κόσμος θεωρεί απαραίτητο ένα ε-
πιθετικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη δημιουρ-
γία δομών, μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης 
των επενδύσεων, το οποίο επιταχύνει τη σύγκλιση 
με τις πρακτικές της Ε.Ε. και βελτιώνει τη συνολική 
επενδυτική απόδοση παράλληλα με τη βελτίωση των 
δημοσίων εσόδων, ανάγκη η οποία εκφράζεται από 
θεσμικούς και μη φορείς ευκαιρίας δοθείσης.

Η εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγωγικών επεν-
δύσεων στην Ελλάδα αναγνωρίζει καλές πρακτικές 
που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας 
ως επενδυτικού προορισμού, όπως αξιολογείται από 
δυνητικούς επενδυτές.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης από την Deloitte 
μελετήθηκαν 9 κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, 
πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 συνεντεύξεις με 
επιχειρήσεις, φορείς δημόσιας διοίκησης αλλά και 
φορείς του εξωτερικού και εντοπίστηκαν 36 παρά-
γοντες που συντηρούν προβληματισμούς και επηρε-
άζουν αρνητικά αποφάσεις για επενδύσεις. Μέσω έ-
ρευνας και με την υποστήριξη του διεθνούς δικτύου 
της Deloitte αναγνωρίστηκαν ~130 καλές πρακτικές 
από 35 χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ε-
φαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Βάσει των 
εν λόγω καλών πρακτικών του εξωτερικού, η Deloitte 
ανέπτυξε την εργαλειοθήκη επιτάχυνσης παραγω-
γικών επενδύσεων, αποτελούμενη από 50 εργαλεία 
που στοχεύουν στη βελτίωση των παραγόντων που 
επηρεάζουν επενδυτικές αποφάσεις και στην έλευση 
περισσότερων και καλύτερων επενδύσεων στη χώρα.

Τα εργαλεία που παρουσιάζονται στη μελέτη εστι-
άζουν σε μια σειρά επιλογών και οφείλουν να εφαρ-
μοστούν όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά, αλλά 
υπό το πρίσμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η 
οποία θα υποστηρίζεται από αναπτυξιακά κριτήρια 
και θα προωθεί το αίσθημα της «δίκαιης μεταχείρι-
σης» προς την επενδυτική κοινότητα.

www.freesunday.gr
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Στρατηγική δέσµευση που υλοποι-
είται µέσα από µια ολοκληρωµένη 
και πολυδιάστατη πολιτική και στο-
χευµένες πρωτοβουλίες είναι για 
την Τράπεζα Πειραιώς η υποστήριξη 

της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας και της καινο-
τοµίας, που αποτελούν σηµαντικούς µοχλούς ε-
νίσχυσης της ελληνικής οικονοµίας. Στον χώρο 
αυτόν υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες δηµιουρ-
γίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, 
ενώ αποτελεί ανάχωµα στο brain drain, κινητο-
ποιεί ιδιωτικά και θεσµικά κεφάλαια, δηµιουργεί 
ρευστότητα και συντηρεί την κινητικότητα και το 
ενδιαφέρον, ιδιαίτερα των νέων, για την επιχειρη-
µατική δραστηριότητα.

Το πρόγραµµα για την καινοτοµία

Με στόχο τη χρηµατοδοτική υποστήριξη καινοτό-
µων επενδύσεων, η τράπεζα, σε συνεργασία µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, έχει ενεργοποιή-
σει ένα εξειδικευµένο χρηµατοδοτικό εργαλείο, το 
InnovFin SME Guarantee Facility, το οποίο στη-
ρίζει όλες τις καινοτόµες επιχειρήσεις σε όλους 
τους κλάδους και τους επιχειρηµατίες που θέλουν 
να επενδύσουν στην καινοτοµία υλοποιώντας νέες 
ιδέες και σχέδια.

Το InnovFin είναι πρόγραµµα εγγυοδοσίας 
που στοχεύει στη χρηµατοδότηση των επιχειρή-
σεων που χαρακτηρίζονται καινοτόµες και απα-
σχολούν λιγότερα από 500 άτοµα προσωπικό. Το 
ύψος του δανείου κυµαίνεται από 25.000 ευρώ έως 
και 7.500.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο εγγυ-
οδοτικό πρόγραµµα InnovFin θα πρέπει να πλη-
ρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια 
καινοτοµίας, όπως να:
• αναπτύσσουν καινοτόµο προϊόν/διαδικασία πα-
ραγωγής,
• αποτελούν ταχέως αναπτυσσόµενη επιχείρηση,
• πραγµατοποιούν δαπάνες έρευνας και καινο-
τοµίας που να ανέρχονται τουλάχιστον σε 5% επί 
του συνόλου των λειτουργικών δαπανών σε ένα εκ 
των τελευταίων τριών ετών λειτουργίας, σε ετήσια 
βάση,
• πραγµατοποιούν δαπάνες έρευνας και καινοτο-
µίας σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 20% της 
χρηµατοδότησης, ετησίως,

• δέχονται χρηµατοδότηση από τα ευρωπαϊκά R&I 
συστήµατα στήριξης,
• έχουν λάβει βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή 
καινοτοµίας,
• έχουν κατοχυρώσει τεχνολογικό δικαίωµα (όπως 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας),
• έχουν επενδυτές επιχειρηµατικών κεφαλαίων 
που έχουν συµµετάσχει στο µετοχικό κεφάλαιο 
της επιχείρησης,
• υλοποιούν δαπάνες έρευνας και καινοτο µίας που 
έχουν αναγνωριστεί από αρµόδιους φορείς, εθνι-
κούς ή ευρωπαϊκούς.

Τα σηµαντικότερα οφέλη του συγκεκριµένου 
δανείου για τις επιχειρήσεις είναι το ευνοϊκό κό-
στος δανεισµού και η µειωµένη ανάγκη εξασφαλί-
σεων, καθώς παρέχεται εγγύηση του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Επενδύσεων στο 50% του ποσού χρηµα-
τοδότησης.

Καινοτόµος-νεοφυής επιχειρηµατικό-
τητα και PJ Tech Catalyst Fund

Ήδη από το 2010 η Τράπεζα Πειραιώς συµµετείχε 
ως ο µεγαλύτερος θεσµικός επενδυτής στον πρώτο 
γύρο χρηµατοδότησης εταιρειών όπως το Taxibeat, 
που πουλήθηκε στη mytaxi του Οµίλου Daimler, η 
Youscan, που πουλήθηκε στη Υell, και η Imagga, 
που πουλήθηκε στο Launchhub.

Οι αποδόσεις των επενδύσεων αυτών ήταν ιδιαί-
τερα καλές, ανοίγοντας τον δρόµο για την επέκταση 
της δραστηριότητας του οµίλου µέσω του PJ Tech 
Catalyst Fund, το οποίο έχει επενδύσει µέχρι σή-
µερα σχεδόν 15 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικά καινοτό-
µες νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Στο χαρτοφυλάκιο του PJ Tech Catalyst κατα-
γράφεται σειρά από σηµαντικές επενδύσεις σε ε-
ταιρείες όπως η Pollfish, που είχε διαβλέψει τη νίκη 
Τραµπ και το Brexit χρησιµοποιώντας µια πλατ-
φόρµα διεξαγωγής ερευνών αγοράς µέσα από εφαρ-
µογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων µε πρόσβαση σε 
300 εκατοµµύρια καταναλωτές παγκοσµίως, παίρ-
νοντας αποτελέσµατα σε πραγµατικό χρόνο και µε 
πολύ χαµηλό κόστος. Το PJ Tech Catalyst ήταν ο 
πρώτος θεσµικός επενδυτής της startup αυτής µε 
το ποσό των 150.000 ευρώ και συνεχίζει να παρέ-
χει χρηµατοδότηση µέχρι και σήµερα, που η εται-
ρεία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 7,5 
εκατ. ευρώ και να µεταφέρει την κυρίως δραστηριό-
τητά της στη Νέα Υόρκη.

Αξιόλογη είναι και η περίπτωση της Novoville, η 
οποία, µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας που σχεδί-
ασε και λειτουργεί, ενώνει τους δηµότες µε τις δηµο-
τικές υπηρεσίες και τις πόλεις όπου ζουν.

Η εφαρµογή της Novoville ξεκίνησε πριν από 
τρία χρόνια στη χώρα µας και σήµερα λειτουργεί σε 
40 δήµους της Ελλάδας, της Μ. Βρετανίας, του Βελ-
γίου και της Ελβετίας, ενώ επιλέχθηκε ως µία από τις 
δέκα εταιρείες που συµµετέχουν στο GovStart, ένα 
πρόγραµµα –στο οποίο συµµετέχει και η βρετανική 
κυβέρνηση, καθώς και οργανισµοί και ιδιωτικές ε-
ταιρείες– µε στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό της 
βρετανικής δηµόσιας διοίκησης κατ’ αρχάς, αλλά και 
την ανάπτυξη της Βρετανίας σε πανευρωπαϊκό και 
διεθνές κέντρο εξαγωγής τέτοιου είδους εφαρµογών.

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έµφαση
στην καινοτοµία 
και τη νεοφυή 
επιχειρηµατικότητα
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Χάρτα με 74+1 προτάσεις
για υλοποίηση επενδύσεων

«Η ανάγκη για 
επενδύσεις γίνεται 
μεγαλύτερη στον 
βαθμό που ο 
κίνδυνος της χώρας 
είναι ακόμη υψηλός 
και οι αβεβαιότητες 
θα συνοδεύουν την 
άσκηση οικονομικής 
πολιτικής στα 
επόμενα χρόνια». 
ΣΕΒ

Με 74+1 προτάσεις «σχεδιάζει το μέλλον 
με επενδύσεις» ο ΣΕΒ, επισημαίνοντας 
ότι η «λυδία λίθος» για την υλοποίησή 
τους είναι η θέσπιση ενός Εθνικού Συμ-

βουλίου Επενδύσεων με αποκλειστική ευθύνη την ευ-
θυγράμμιση της δημόσιας διοίκησης κάτω από τον ε-
θνικό στόχο αύξησης κατά 15% ετησίως των επενδύσεων.

Με τον τρόπο αυτό ο Σύνδεσμος υπολογίζει ότι μπο-
ρεί να καλυφθεί σε μία πενταετία το χάσμα που μας χω-
ρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. «Στη σημερινή συ-
γκυρία, όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις προβάλλουν ως 
η μόνη διέξοδος για την αύξηση της απασχόλησης και 
των εισοδημάτων, είναι απολύτως αναγκαίο η κυβέρνηση 
και η δημόσια διοίκηση να δώσουν προτεραιότητα σε 
αυτό το πακέτο μέτρων για τη δημιουργία δομών, μη-
χανισμών, διαδικασιών και κινήτρων επιτάχυνσης των 
επενδύσεων» αναφέρει ο ΣΕΒ, προσθέτοντας ότι η α-
νάγκη αυτή «γίνεται μεγαλύτερη στον βαθμό που ο κίν-
δυνος της χώρας είναι ακόμη υψηλός και οι αβεβαιό-
τητες θα συνοδεύουν την άσκηση οικονομικής πολιτι-
κής στα επόμενα χρόνια. Και ας μη λησμονούμε ότι ο 
επενδυτικός ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος και 
οι άλλες χώρες ήδη τρέχουν».

Οι πρακτικές αυτές λύσεις αποσκοπούν στη μεσο-
πρόθεσμη μείωση κατά το 1/3 περίπου του διοικητικού 
κόστους και της γραφειοκρατίας, του χρόνου επίλυσης 
δικαστικών διαφορών και του χρόνου αδειοδότησης, 
καθώς και της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχει-
ρήσεων, σε συνδυασμό με εξειδικευμένα μέτρα για τον 
διπλασιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτο-
μία και την ψηφιοποίηση της οικονομίας.

Μεταξύ των εμβληματικών μέτρων ξεχωρίζουν, εν-
δεικτικά, τα εξής: Όσον αφορά το διοικητικό κόστος και 
τη γραφειοκρατία, προτείνεται η εφαρμογή του κανόνα 
€1-in/€2-out, όπου η δημόσια διοίκηση για κάθε νέα 

ρύθμιση που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις κατά €1, απο-
σύρει ή τροποποιεί ρυθμίσεις με κόστος €2, η δέσμευση 
της δημόσιας διοίκησης να μειώνει την επίπτωση νέων 
ρυθμίσεων για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, η έ-
ναρξη ισχύος νέων ρυθμίσεων σε δύο συγκεκριμένες η-
μερομηνίες τον χρόνο για νομοθετική προβλεψιμότητα 
και ασφάλεια δικαίου, ο χρόνος φορολογικής επίπτωσης 
μιας ρύθμισης να μην εκτείνεται πέραν της τριετίας, η 
υιοθέτηση του κανόνα ότι τα στοιχεία των πολιτών και 
των επιχειρήσεων παρέχονται μόνο μία φορά στο Δη-
μόσιο και, τέλος, η διενέργεια συναλλαγών με το κρά-
τος λαμβάνει χώρα μέσω ενός μοναδικού ψηφιακού α-
ριθμού ταυτότητας.

Όσον αφορά τον χρόνο επίλυσης δικαστικών δια-
φορών, προτείνεται η συνδρομή δικαστών με νομικούς 
βοηθούς και η προ-επεξεργασία υποθέσεων πριν από 
την ανάθεσή τους, η στελέχωση του ΣτΕ με ορκωτούς 
πραγματογνώμονες, ο περιορισμός στους έξι μήνες στην 
εκδίκαση αιτήσεων αναστολών και ακύρωσης έργων 
στρατηγικών επενδύσεων, η ηλεκτρονική διασύνδεση 
των δικαστηρίων με δημόσιες υπηρεσίες και η εφαρ-
μογή πλήρως ηλεκτρονικών διαδικασιών στα δικαστήρια.

Σχετικά με τον χρόνο αδειοδότησης, προτείνεται η 
ψηφιοποίηση γεω-χωρικών πληροφοριών, η προ-αδειο-
δότηση συγκεκριμένων εκτάσεων, η ταχεία επίλυση των 
συγκρούσεων χρήσεων γης, η κατηγοριοποίηση έργων 
και δραστηριοτήτων ανάλογα με τις περιβαλλοντικές ε-
πιπτώσεις και όχι στη βάση της όχλησης, η ταυτόχρονη 
πραγματοποίηση του «περιβαλλοντικού» και του «χω-
ροταξικού/πολεοδομικού» ελέγχου για να μη χάνεται 
χρόνος, η διαδικασία «μιας άδειας/μιας στάσης» για όλες 
τις άδειες (δόμησης, λειτουργίας, περιβαλλοντικής κ.λπ.) 
και, τέλος, η λειτουργία κεντρικής αδειοδότησης και κε-
ντρικής επισπεύδουσας αρχής με δεσμευτικό χρονοδι-
άγραμμα για όλες τις υπηρεσίες.

Όσον αφορά τη μείωση της φορολογικής επιβά-
ρυνσης των επιχειρήσεων, προτείνεται η μείωση 30% 
του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) και απλοποί-
ηση των φορολογικών διαδικασιών, η εφαρμογή Β2Β 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με σύνδεση τιμολογίου με 
τα παραστατικά, ο συμψηφισμός μελλοντικών κερδών 
με ζημιές προηγούμενων ετών για τουλάχιστον 12 έτη, 
ο συμψηφισμός χρεωστικών/πιστωτικών φόρων ακόμη 
και με φορολογική πίστωση, οι επιταχυνόμενες αποσβέ-
σεις και οι υπεραποσβέσεις 200% χωρίς χρονικό περι-
ορισμό στη φορολογική έκπτωση των αποσβέσεων και 
με διασφάλιση του Δημοσίου ότι θα φορολογεί σε κάθε 
περίπτωση το 30% των ετήσιων φορολογητέων κερδών, 
η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο κληρονομιάς 
για 15 έτη σε νέες οικοδομές, η ισόποση φοροαπαλ-
λαγή με τις δαπάνες Ε&Α για τα πρώτα δύο χρόνια και 
50% απαλλαγή για τον τρίτο χρόνο και με δυνατότητα 
μεταφοράς ζημιών για έως και δέκα χρόνια, η μείωση 
στο 10% του φορολογικού συντελεστή εκμετάλλευσης 
προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας και, τέλος, οι υπε-
ρεκπτώσεις δαπανών Ε&Α για νεοφυείς επιχειρήσεις, 
η παροχή άδειας παραμονής για επιχειρηματίες νεο-
φυών επιχειρήσεων κ.ά.

Επιγραμματικά, οι άμεσοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
• Μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) 
στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογι-
κών διαδικασιών
• Μείωση 30% του χρόνου αδειοδότησης
• Μείωση 35% του χρόνου επίλυσης δικαστικών διαφορών
• Ψηφιοποίηση της οικονομίας (+4% στο ΑΕΠ και 
+50.000 θέσεις εργασίας)
• Διπλασιασμός των ιδιωτικών επενδύσεων στην και-
νοτομία

Στόχος: μείωση κατά 25% του βάρους που επιφέρουν 
τα εμπόδια και η γραφειοκρατία έως το 2020.

www.freesunday.gr
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Στη νέα ψηφιακή εποχή οι επαναστατι-
κές τεχνολογίες αλλάζουν την καθημε-
ρινότητα με εκθετικούς ρυθμούς και δη-
μιουργούν ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, 

με συνολική επίδραση στην οικονομία, την εργα-
σία, τη δημόσια διοίκηση, την εκπαίδευση, την ι-
ατρική. Για τη χώρα και τις επιχειρήσεις, ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός είναι θέμα επιβίωσης και, σε 
δεύτερο χρόνο, ανάπτυξης.

Προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη είναι 
οι σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Οι 
«ψηφιακές λεωφόροι» πάνω στις οποίες θα «τρέ-
χουν» οι υπηρεσίες του μέλλοντος. Ο Όμιλος ΟΤΕ 
επενδύει εντατικά σε δίκτυα νέας γενιάς, αναπτύσ-
σοντας υποδομές που θα δώσουν ώθηση στην ελ-
ληνική οικονομία και θα δημιουργήσουν προοπτι-
κές ανάπτυξης. Μόνο την περασμένη εξαετία, οι ε-
πενδύσεις αυτές στη χώρα ξεπέρασαν τα €2 δισ., 
ενώ πρόσφατα ο Όμιλος ανακοίνωσε νέες επενδύ-
σεις ύψους €2 δισ. έως το 2022, κυρίως για υποδο-
μές και δίκτυα νέας γενιάς.

Η εταιρεία των οπτικών ινών
Χάρη στις εκτεταμένες επενδύσεις του, ο Όμιλος 
ΟΤΕ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών 
στην Ελλάδα. Το COSMOTE Fiber, με μήκος δια-
δρομής 43.000 χλμ., δίνει σήμερα τη δυνατότητα 
σε πάνω από 2,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις να απολαμβάνουν ταχύτητες Internet 
έως 200 Mbps και προηγμένες ευρυζωνικές υπη-
ρεσίες μέσω οπτικών ινών.

Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των 
τεχνολογικών σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ είναι η ο-
πτική ίνα να φτάσει στο σπίτι (Fiber-to-the-Home) 
και στην επιχείρηση (Fiber-to-the-Business). Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ανακοίνωσε πρόσφατα το 
νέο επενδυτικό του πλάνο, που περιλαμβάνει τη 
δημιουργία δικτύου αρχιτεκτονικής Fiber-to-the-
Home σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις 
έως το 2022, που αντιστοιχεί στο 25% των συνδέ-
σεων της χώρας. Το δίκτυο αυτό θα καλύπτει με ο-
πτική ίνα και εγκαταστάσεις μεγάλης κοινωνικής 
σημασίας, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα 
μεταφορών, βιομηχανικά πάρκα και δημόσια κτί-
ρια.

Ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει επίσης 16.000 χλμ. ο-
πτικών ινών, που περνάνε από 15 χώρες, μέσω 
της OTEGLOBE, ενώ έχει εγκαταστήσει και 
12.000 χλμ. οπτικών ινών στο πλαίσιο του Rural 
Broadband. Χάρη στο έργο αυτό, 323.000 κάτοικοι 
από 2.260 αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περι-
οχές της βόρειας και της νότιας Ελλάδας απέκτη-
σαν πρόσβαση σε γρήγορο Internet έως 50 Mbps.

Στον δρόμο για το 5G
Στην κινητή τηλεφωνία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αυξή-
σει την πληθυσμιακή κάλυψη 4G σε 98%, προσφέ-
ροντας σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές υ-
ψηλές ταχύτητες Mobile Internet, παραμένοντας 
Νο1 σε πληθυσμιακή κάλυψη, με μεγάλη διαφορά 
από τον ανταγωνισμό. Αντίστοιχα, η πληθυσμιακή 

κάλυψη του δικτύου 4G+ έχει φτάσει ήδη το 92%.
Τα τελευταία δύο χρόνια η μέση ταχύτητα 

Mobile Internet μέσω του δικτύου COSMOTE 
έχει αυξηθεί κατά 50%, κάτι που επιβεβαί-
ωσε για μία ακόμη χρονιά η διεθνώς αναγνωρι-
σμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων 
P3 Communications, η οποία απένειμε στην 
COSMOTE την πιστοποίηση «Best in Test» για τις 
καλύτερες υπηρεσίες φωνής και Mobile Internet 
στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υ-
ποδομών και υπηρεσιών 5G, με τη δυναμική του 
συμμετοχή σε 11 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, που 
στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Με την ενεργό συμβολή του στα 
5G-PPP έργα, ο Όμιλος ΟΤΕ αποκτά τεχνογνω-
σία σε θέματα 5G και συμμετέχει ενεργά στη δια-
μόρφωση και αξιολόγηση μελλοντικών τεχνολογι-
κών λύσεων. Πρόσφατα, η COSMOTE παρουσίασε 
πρώτη στην Ελλάδα live demo της τεχνολογίας 5G, 
όπου πέτυχε ταχύτητες 4,5 Gbps.

Συνεργάτης επιλογής στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
Πέρα από τη δημιουργία των υποδομών του μέλ-
λοντος, ο Όμιλος ΟΤΕ συμβάλλει στη δυναμική 
μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα εποχή, προ-
σφέροντας προηγμένες επιχειρηματικές λύσεις 
ICT. Οι λύσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν τις επι-
χειρήσεις «από μέσα», ώστε να λειτουργούν απο-
τελεσματικότερα, αποδοτικότερα και με χαμηλό-
τερο κόστος, βοηθώντας τες να κερδίσουν το «στοί-
χημα» της νέας ψηφιακής εποχής.

Έχοντας υλοποιήσει μια σειρά από μεγάλα και 
σύνθετα έργα, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει αποδείξει πως 
διαθέτει το μέγεθος και την τεχνογνωσία να συμ-
βάλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
κάθε οργανισμού. Αποτελεί συνεργάτη επιλογής 
για όσες επιχειρήσεις αναζητούν καινοτόμες λύ-
σεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της α-
σφάλειας πληροφοριών, της ενέργειας, των Data 
Centers, του Cloud και του Internet of Things 
(IoT).

Δημιουργεί τις υποδομές 
της νέας ψηφιακής εποχής

ΌΜΙΛΌΣ 
ΌΤΕ
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Τι χρειάζεται 
για να 
ξαναγίνουμε 
επενδυτικός 
προορισμός

Σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ, το 
τρέχον πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων 
παρουσιάζει 
την ευκαιρία να 
προσελκύσει τις 
ΑΞΕ σε τομείς-
κλειδιά, όπως οι 
μεταφορές, 
η ενέργεια 
και ο τουρισμός.

Ε
πισημαίνοντας ότι οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα πα-
ραμένουν σε πολύ χαμηλότερα ε-
πίπεδα από αυτά των χωρών-μελών 
του Οργανισμού, κάτι που σύμφωνα 
με τον ΟΟΣΑ καταδεικνύει τα δι-

αρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, 
ο Οργανισμός προτείνει προς την ελληνική κυβέρ-
νηση, στο πλαίσιο της έκθεσής του για την προσέλ-
κυση και τόνωση των επενδύσεων, σειρά παρεμβά-
σεων που σχετίζονται με όλο το φάσμα της οικονο-
μικής δραστηριότητας.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι, πλέον, η προσέλκυση 
περισσότερων ΑΞΕ εξαρτάται άμεσα από την άρση 
των εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον και 
στις αγορές προϊόντων, τη βελτίωση της ποιότητας 
των υποδομών και την αύξηση της αποτελεσματικό-
τητας της δημόσιας διοίκησης.

Αν και οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται επιβε-
βλημένες, έως ότου βελτιωθεί η ελκυστικότητα της 
Ελλάδας ως χώρας προορισμού ΑΞΕ, υπάρχει μια 
πιο άμεση λύση, η οποία δεν είναι άλλη από τις ι-
διωτικοποιήσεις.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το τρέχον πρόγραμμα ι-
διωτικοποιήσεων παρουσιάζει την ευκαιρία να προ-
σελκύσει τις ΑΞΕ σε τομείς-κλειδιά, όπως οι μετα-
φορές, η ενέργεια και ο τουρισμός. Σε αυτό το πλαί-
σιο, επισημαίνει ότι ορισμένα θετικά αποτελέσματα 
είναι ήδη εμφανή από την ιδιωτικοποίηση των λι-
μένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Η ιδιωτι-
κοποίηση του ΟΛΠ μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 
0,8% μέχρι το 2025 και θα μπορούσε να συμβάλει 
στη μακροπρόθεσμη μείωση του δημόσιου χρέους 
κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, ενώ οι κα-
τασκευαστικές εργασίες και η λειτουργία του λιμα-
νιού θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότε-
ρες από 31.000 θέσεις εργασίας.

Κομβικής, ωστόσο, σημασίας είναι για τον ΟΟΣΑ 
οι δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες έχουν μειωθεί δρα-
ματικά τα έτη της κρίσης. Με δεδομένο ότι οι δημό-
σιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται κατά το συντρι-
πτικό τους μέρος από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ), αυτές μπορούν να απο-
τελέσουν σημαντικό παράγοντα για τη μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Γι’ αυτό και καλεί την κυβέρνηση να αυξήσει τις 
δαπάνες για τις δημόσιες επενδύσεις και να μην τις 
μειώνει για τις ανάγκες των προγραμμάτων προσαρ-

μογής. Μάλιστα ο ΟΟΣΑ κρίνει ως θετικό το γεγο-
νός ότι το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων 
αυξήθηκε από τα 650 εκατ. ευρώ το 2016 στο 1 δισ. 
ευρώ το 2017.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι ανάγκες της Ελλάδας 
σε λιμενικές, σιδηροδρομικές και υποδομές εφοδι-
αστικής αλυσίδας είναι πολύ μεγάλες, γεγονός που 
επιβαρύνει την εξαγωγική δραστηριότητα αλλά και 
αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Επί των ΑΞΕ, ο ΟΟΣΑ καλεί την κυβέρνηση να 
κινηθεί στην κατεύθυνση προσέλκυσής τους σε το-
μείς όπου η χώρα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονε-
κτήματα. Ο Οργανισμός διακρίνει τα πλεονεκτήματα 
αυτά στους τομείς των τροφίμων, της αγροδιατρο-
φής, των καυσίμων, των ορυκτών και των φαρμακευ-
τικών προϊόντων.

Οι πολιτικές που θα μπορούσε να εφαρμόσει για 
την προσέλκυση ΑΞΕ είναι η παροχή χρηματοδοτι-
κών κινήτρων, όπως, για παράδειγμα, ο αναπτυξια-
κός νόμος, αλλά και η γρήγορη αδειοδότηση επεν-
δύσεων μέσω της αλλαγής του νόμου για τις επεν-
δύσεις fast track.

Ιδιαίτερη πάντως έμφαση προτείνεται να δοθεί στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, 
θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ελληνικές ΜμΕ, ώστε 
να συμμετέχουν σε αλυσίδες αξίας, να εξάγουν, να πι-
στοποιούν και να τυποποιούν τα προϊόντα τους και 
να συνεργάζονται με φορείς έρευνας και καινοτομίας.

Τα προβλήματα ωστόσο που πρέπει να ξεπερα-
στούν, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι πολλά. Και αυτά 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις α-
γορές, το πτωχευτικό δίκαιο, το έλλειμμα ρευστότη-
τας από το τραπεζικό σύστημα, τα υψηλά επιτόκια, 
το βαρίδι των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των 
επιχειρήσεων-ζόμπι, αλλά και την άρση των capital 
controls.

Κωδικοποιημένα, οι προτάσεις του ΟΟΣΑ για την 
προσέλκυση και στήριξη των επενδύσεων είναι οι εξής:
• Επέκταση της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά 
ελέγχω» παράλληλα με τη λειτουργία των υπηρε-
σιών μιας στάσης για την ίδρυση και λειτουργία των 
επιχειρήσεων.
• Εξορθολογισμός των διαδικασιών αφερεγγυότητας 
και πλήρης εφαρμογή των νομοθετικών μεταρρυθ-
μίσεων αφερεγγυότητας.
• Δημιουργία εθνικού μητρώου αφερεγγυότητας.
• Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πλατφορμών 
και εργαλείων στο δικαστικό σύστημα.

• Ενίσχυση των ΑΞΕ και ενσωμάτωση των ελληνι-
κών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
• Δημιουργία μιας εθνικής πλατφόρμας για την αύ-
ξηση της ευαισθητοποίησης των ΜμΕ σχετικά με τη 
διεθνή πιστοποίηση.
• Δημιουργία ενός συστήματος καινοτομίας.
• Ενίσχυση των ερευνητικών οργανισμών.
• Αύξηση των τραπεζικών δανείων προς τις επιχει-
ρήσεις.
• Συνέχιση της εναρμόνισης των προτύπων διακυ-
βέρνησης των τραπεζών με τις διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές.
• Να ευθυγραμμιστούν τα φορολογικά κίνητρα για 
τη διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με ε-
κείνα της προηγούμενης.
• Να εξασφαλιστεί ότι οι οργανισμοί του δημόσιου 
τομέα συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες διευθέ-
τησης του χρέους με άλλους πιστωτές.
• Να τηρηθεί ο οδικός χάρτης για τη σταδιακή κα-
τάργηση των capital controls, διατηρώντας παράλ-
ληλα τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.
• Να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις.
• Να υιοθετηθεί ένα εθνικό σχέδιο μεταφορών.

Όσον αφορά τους κλάδους που μπορούν να βοη-
θήσουν για μια νέα εποχή επενδύσεων, αναφέρει με-
ταξύ άλλων ότι ο πλέον ανταγωνιστικός είναι αυτός 
των καυσίμων (δηλαδή των τελικών προϊόντων πε-
τρελαίου), με αμέσως επόμενο αυτόν των ορυκτών 
υλικών. Τρίτος έρχεται ο κλάδος των τροφίμων και 
αμέσως μετά τα αγροτικά προϊόντα και τα φάρμακα.

Η κατάταξή τους γίνεται με βάση τη μέτρηση 
σχετικού πλεονεκτήματος που συναρτάται από τη 
συμμετοχή του στις εθνικές εξαγωγές της Ελλάδας 
και τη σύγκρισή του με τις παγκόσμιες εξαγωγές του 
ίδιου προϊόντος. Κάθε μέτρηση πάνω από τη μονάδα 
δημιουργεί έναν εθνικό πρωταθλητή.

Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ δείχνει και τους κλάδους που 
παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας οι 
οποίοι έχουν παρουσία, αλλά ακόμη το μερίδιό τους 
στις εξαγωγές είναι περιορισμένο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα μπορεί να 
έχει ταχύτερη ανάπτυξη αν αναζητήσει επενδύσεις 
σε αυτούς τους κλάδους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται 
και παραδοσιακοί, όπως η υφαντουργία και η ένδυση, 
αλλά και σύγχρονοι, όπως είναι τα ηλεκτρικά μηχα-
νήματα, η διαχείριση μεγάλων όγκων δεδομένων, τα 
υλικά μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, τα ηλεκτρονικά, 
η αυτοκινητοβιομηχανία.

www.freesunday.gr
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
06.05.2018



Η προσήλωση της ΜΕΓΑ στην 
παραγωγή άριστων ποιοτι-
κών ελληνικών προϊόντων 
προσωπικής υγιεινής, στην 

καινοτομία και στις επενδύσεις απο-
τέλεσαν το τρίπτυχο της επιτυχίας 
στο επιχειρείν, στη διάρκεια των 37 
χρόνων λειτουργίας της.  Η ελληνική 
βιομηχανία ξεκίνησε το 1981 ως μια 
μικρή μονάδα παραγωγής ωτοκαθα-
ριστών (Τipers), κατακτώντας σήμερα, 
με μια συνεχώς ανοδική δυναμική 
πορεία, την πρώτη θέση στη συνολι-
κή κατηγορία προσωπικής υγιεινής* 
στην Ελλάδα και συνδέοντας το όνομά 
της με αγαπημένες μάρκες (Babylino, 
EveryDay, Sani, Pom Pon, Wet 
Hankies BabyCare,  Tipers, ΜΕΓΑ 
κ.ά,) που χρόνια τώρα οι Έλληνες κα-
ταναλωτές τιμούν με την αγάπη και την 
εμπιστοσύνη τους. 
Η ΜΕΓΑ στηρίζει την ελληνική οι-
κονομία διατηρώντας το τρίπτυχο: 
Παραγωγή, Έδρα, Ιδιοκτησία στην 

Ελλάδα. Παράγει τα προϊόντα της 
στην Ελλάδα, επενδύει στην Ελλάδα 
σε χώρους παραγωγής και μηχανο-
λογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, 
προάγοντας την ελληνική καινοτομία, 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
τα προϊόντα της βρίσκονται στα ράφια 
πάνω από 30 χωρών του εξωτερικού, 
εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας.  
Είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί 
ότι η ΜΕΓΑ το διάστημα 2010 – 2017 
αύξησε το τζίρο κατά 138%. Η σημα-
ντική αυτή ενίσχυση στον τζίρο της 
ελληνικής βιομηχανίας την κατέταξε 
επίσης  πρώτη σε μερίδια στην Ελ-
λάδα. Επιπλέον,έχει καταφέρει με τον 
εξωστρεφή χαρακτήρα της να εξα-
πλαπλασιάσει την εξαγωγική της δρα-
στηριότητα (διάστημα 2010 – 2017) 
εισπράττοντας διεθνή αναγνώριση. 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΓΑ, πιστεύοντας πως ο δρόμος της 

ανάπτυξης περνά μέσα από τις επενδύ-
σεις, συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο 
με επενδύσεις άνω των 68 εκ. ευρώ 
(2010 – 2017) σε υπερσύγχρονο μηχα-
νολογικό εξοπλισμό και εξελιγμένα συ-
στήματα ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας 
νέες καινοτομίες σε γραμμές παραγω-
γής τελευταίας τεχνολογίας. 
Παράλληλα, θεωρώντας πάντα τους 
ανθρώπους ως το πολυτιμότερο κε-
φάλαιό της, όχι μόνο διατήρησε τις 
θέσεις εργασίας, αλλά αύξησε το προ-
σωπικό της σε ποσοστό πάνω από 
98% στο διάστημα 2010 - 2017.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
Πίσω από κάθε προϊόν βρίσκονται 
χρόνια ερευνών, προσεκτικός σχε-
διασμός του προϊόντος και πάνω απ’ 
όλα, επιμονή στην άριστη ποιότητα. Η 
ανώτερη ποιότητα των πρώτων υλών 
είναι επίσης ένας παράγοντας καθο-
ριστικός για την εξαιρετική επίδοση 
των προϊόντων της ΜΕΓΑ. Η εταιρεία 
ακολουθεί εξαιρετικά αυστηρές δια-
δικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, 

ενώ είναι πιστοποιημένη για την ποι-
ότητα των προϊόντων της και τη φιλι-
κότητα προς το δέρμα από διεθνώς 
αναγνωρισμένα Δερματολογικά Ινστι-
τούτα του εξωτερικού.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει 
η χώρα μας, πρωταρχικό μέλημα της 
ΜΕΓΑ είναι να επιστρέψει στην κοι-
νωνία την αγάπη και τη φροντίδα που 
εισπράττει εδώ και 37 χρόνια. Η εται-
ρεία λοιπόν με αίσθημα ευθύνης απέ-
ναντι στο κοινωνικό σύνολο συνεχίζει 
να στηρίζει την κοινωνία, επενδύοντας 
ουσιαστικά σε δράσεις και πανελλαδικά 
προγράμματα σε συνεργασία με ανα-
γνωρισμένους φορείς και ιδρύματα. 

Ενδεικτικές δράσεις εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης της ΜΕΓΑ (2017):
•  Με την υπογραφή των προϊόντων 

Sani Sensitive και σε συνεργασία 
με την  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής Αθηνών, η εταιρία υλο-
ποιεί πανελλαδική εκστρατεία ενη-
μέρωσης και πρόληψης για τη νόσο 
Alzheimer, μια κοινωνική δράση για 

την πρόληψη της υγείας των ηλικι-
ωμένων. Μέχρι σήμερα πάνω από 
2500 ηλικιωμένοι πραγματοποίησαν 
τεστ μνήμης πανελλαδικά ενώ η εκ-
στρατεία έχει ήδη ταξιδέψει σε πάνω 
από 30 περιοχές της Ελλάδας.

•  Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη 
σωματική και ψυχική υγεία των παι-
διών, προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό σε 
παιδιατρικά νοσοκομεία σε συνεργασία 
με το Σωματείο "Αντιμετώπιση Παιδι-
κού Τραύματος" . Επιπλέον, 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.

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η 
ΜΕΓΑ στηρίζει την ελληνική οικονο-
μία, ενισχύοντας τα επενδυτικά της 
πλάνα. H ελληνική βιομηχανία ολο-
κληρώνει το 2018 ένα νέο επενδυτι-
κό πρόγραμμα αξίας 30 εκ. ευρώ, το 
οποίο περιλαμβάνει κτιριακές επεκτά-
σεις και προσθήκη νέου μηχανολογι-
κού εξοπλισμού, επαυξάνοντας ακόμη 
περισσότερο τη δυναμικότητα στις κα-
τηγορίες που δραστηριοποιείται. 

Τρίπτυχο της Επιτυχίας στο Επιχειρείν

Η 100% ελληνική εταιρία ΜΕΓΑ απο-
τελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες 
παραγωγικές μονάδες προϊόντων 
προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη. 
Οι συνεχείς επενδύσεις, οι νέες θέ-
σεις εργασίας, οι υψηλές ποιοτικές 
προδιαγραφές και το ηθικό επιχειρείν 
είναι η απάντηση της ΜΕΓΑ στις δύ-
σκολες απαιτήσεις των καιρών, αλλά 
και η επιβεβαίωση ότι οι Έλληνες δεν 
γεννήθηκαν μόνο για να καταναλώ-
νουν, αλλά και για να δημιουργούν.

των προϊόντων της ΜΕΓΑ. Η εταιρεία 
ακολουθεί εξαιρετικά αυστηρές δια-
δικασίες ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, 

χιεπισκοπής Αθηνών, η εταιρία υλο-
ποιεί πανελλαδική εκστρατεία ενη-
μέρωσης και πρόληψης για τη νόσο 
Alzheimer, μια κοινωνική δράση για 

σεις και προσθήκη νέου μηχανολογι-
κού εξοπλισμού, επαυξάνοντας ακόμη 
περισσότερο τη δυναμικότητα στις κα-
τηγορίες που δραστηριοποιείται. 

* Στοιχεία IRI total Greece, Value, Year 2016 and Year to date 2017, Personal Hygiene Category comprising of: 
sanitary napkins, panty liners, baby diapers, incontinence products, baby wipes, make up removal wipes, 
antibacterial wipes, cotton products.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Α
ποτελεί τη Νο1 φαρµακευτική εταιρεία στην 
Ελλάδα µε µερίδιο αγοράς 10%, τζίρο το 
2017 περίπου 315 εκατ. ευρώ, απασχολεί 470 
άτοµα προσωπικό, διεξήγαγε 93 κλινικές µε-
λέτες το 2017, ενώ οι επενδύσεις µόνο κατά το 
συγκεκριµένο έτος για έρευνα και ανάπτυξη 

ανήλθαν στα 7,6 εκατ. ευρώ.
Ο Όµιλος Novartis κατέχει ηγετική θέση στον ελληνικό 

κλάδο φαρµακοβιοµηχανίας και δραστηριοποιείται στη χώρα 
εδώ και 21 χρόνια µε στόχο µέσω της έρευνας και της καινοτο-
µίας να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο, µε κα-
λύτερη ποιότητα ζωής, µε τη διάθεση, µεταξύ άλλων, περισσότε-
ρων από 50 καινοτόµων σκευασµάτων.

Το κοινωνικό της αποτύπωµα είναι ιδιαίτερα ισχυρό, καθώς, 
όπως µαρτυρούν τα νούµερα, διέθεσε σε προγράµµατα εταιρι-
κής υπευθυνότητας 2 εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος, ενώ η 
συνολική επένδυση R&D, δηµοσιονοµικής συνεισφοράς, µι-
σθοδοσίας, δωρεών, χορηγιών και κοινωνικών προγραµµάτων 
έχει ξεπεράσει τα 138 εκατ. ευρώ. Όσο για τις συνεργασίες της, 
έχει επενδύσει πάνω από 80 εκατ. ευρώ σε συνεργασία µε ελλη-
νικές φαρµακοβιοµηχανίες (στοιχεία κοινωνικού απολογισµού 
2013-2015).

Η Novartis στηρίζει περισσότερες από 25 ενώσεις ασθενών, 
διαθέτει σταθερά σηµαντικές ποσότητες φαρµάκων δωρεάν και 
σεβόµενη το περιβάλλον στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυ-
ξης πράττει για τον περιορισµό του ενεργειακού αποτυπώµα-
τος µέσω προγραµµάτων ανακύκλωσης, µείωσης εκποµπής αε-
ρίων του θερµοκηπίου και περιορισµού κατανάλωσης φυσικών 
πόρων.

Το ευρύ χαρτοφυλάκιο της Novartis περιλαµβάνει προϊό-
ντα µε ηγετική θέση σε θεραπευτικούς τοµείς όπως τα καρδιο-
µεταβολικά νοσήµατα, η ανοσολογία, 
η δερµατολογία και η ηπατολογία, οι 
νευροεπιστήµες, οι παθήσεις του ανα-
πνευστικού, η οφθαλµολογία, η ογκο-
λογία και η αιµατολογία.

Η εταιρεία αξιοποιεί στο έπακρο 
τη δύναµη της καινοτοµίας στην επι-
στήµη συµβάλλοντας στην εξέλιξη 
της ιατρικής πρακτικής. Προσυπο-
γράφοντας το δικαίωµα κάθε ανθρώ-
που στην υγεία, προχωρά σε σηµα-
ντικές επενδύσεις στην έρευνα, συ-
νεργαζόµενη µε την επιστηµονική 
κοινότητα πάντα µε υψηλά επίπεδα 
ευθύνης και ακεραιότητας.

Η Novartis αποτελεί µία από τις 
εταιρείες εκείνες που αποδεικνύουν 
κάθε µέρα ότι η εταιρική υπευθυνό-
τητα δεν αποτελεί αντικείµενο απο-
σπασµατικής προσέγγισης, αλλά καί-
ρια παράµετρο όλης της επιχειρη-
σιακής της λειτουργίας. Πρακτική 
η οποία δείχνει ότι αναγνωρίζει την 
αξία αυτού που ονοµάζεται βέλτιστη 
πρακτική στο επιχειρείν και δέχε-
ται ότι αποτελεί τον µόνο τρόπο ώστε 
να εξασφαλιστεί ένα βιώσιµο µέλλον. 
Το όραµά της εστιάζεται στο να είναι 
πρωτοπόροι στην εξέλιξη της ιατρικής 

πρακτικής και αντικατοπτρίζεται στην αδιάκοπη προσπάθεια 
του οµίλου να ανακαλύπτει νέους τρόπους επέκτασης και βελτί-
ωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Οι δράσεις της εταιρείας στον τοµέα της εταιρικής υπευθυ-
νότητας συνδέονται άµεσα µε την κάλυψη και διαχείριση των α-
ναγκών και προσδοκιών των ασθενών και των φροντιστών τους, 
των ενώσεων ασθενών, των επαγγελµατιών υγείας, της ακαδηµα-
ϊκής κοινότητας, των εργαζοµένων της, των συνεργατών και προ-
µηθευτών της, µε στόχο την οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης 
µε το κοινωνικό σύνολο. Οι δύο βασικοί πυλώνες βιώσιµης ανά-
πτυξης στους οποίους η εταιρεία τροχοδροµεί τις ενέργειές της 
είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία και η υπεύθυνη 
δραστηριότητα.

Με πλήρη επίγνωση του κοινωνικού ρόλου που καλείται να 
διαδραµατίσει η Novartis και έχοντας ως οδηγό την πάγια δέ-
σµευση στην αειφορία και την ακεραιότητα, αφουγκράζεται τις 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και απαντά µε πράξεις όσο το 
δυνατόν συντοµότερα.

Ανταποκρινόµενοι στα µηνύµατα που εκπέµπει το εξωτερικό 
περιβάλλον, εκπονεί προγράµµατα πρόληψης και ενηµέρωσης 
του κοινού σε όλη τη χώρα για σηµαντικά νοσήµατα σε συνεργα-
σία µε επιστηµονικές εταιρείες.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και η εκστρατεία «∆ικαίωµα 
στην Υγεία» υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, η 
οποία εστιάζει στα δικαιώµατα των ασθενών και στόχο έχει την 
ενδυνάµωση της σχέσης εµπιστοσύνης των ασθενών µε τους ε-
παγγελµατίες υγείας, τους ακαδηµαϊκούς/υγειονοµικούς φορείς, 
τις εγκριτικές αρχές και τη φαρµακοβιοµηχανία.

Η διοίκηση της εταιρείας εµφανίζεται ιδιαίτερα υπερήφανη 
για το έργο που έχει γίνει στον τοµέα της πρόληψης και συγκε-
κριµένα για τις «Μετρήσεις Ζωής», το µεγαλύτερο κοινωνικό 
πρόγραµµα δωρεάν εξετάσεων, που πρόσφερε περίπου 20.000 
δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους σε συµπολίτες µε δυσκολίες 
πρόσβασης στο σύστηµα υγείας, σε 15 περιοχές της χώρας.

Επίσης, η εκστρατεία «Άκου το Σώµα σου», που στόχο έχει 
την ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη και σωστό έ-
λεγχο µιας σειράς ασθενειών, αλλά και την ορθή καθοδήγηση 
των ασθενών µέσα από το πρωτοβάθµιο σύστηµα φροντίδας υ-
γείας, είναι µία ακόµη σηµαντική πρωτοβουλία της εταιρείας µε 
εξαιρετικά αποτελέσµατα.

Επίκεντρο των δράσεων της εταιρείας είναι πάντα οι ασθε-
νείς, κι έτσι σχεδιάζονται καινοτόµα προγράµµατα υποστήρι-
ξής τους, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το βραβευθέν Νext 2 
patient, ενώ παράλληλα η εταιρεία είναι µε συνέπεια εδώ και 

χρόνια στο πλευρό 25 ενώσεων ασθε-
νών.

Η προαγωγή της ιδέας του εθελο-
ντισµού συγκαταλέγεται στις προτε-
ραιότητές της και γι’ αυτό προσφέρει 
κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου ευ-
καιρίες στους εργαζόµενούς της για έ-
µπρακτη κοινωνική συνεισφορά. Μά-
λιστα, µέσω της Εταιρικής Πλατφόρ-
µας Εθελοντισµού που έχει αναπτύξει 
η Novartis σε παγκόσµιο επίπεδο, πα-
ρέχεται η δυνατότητα εθελοντικής ερ-
γασίας στη χώρα µας αλλά και στο ε-
ξωτερικό.

Ξεχωριστή θέση για την εταιρεία 
στις δράσεις ΕΚΕ κατέχει η «Ηµέρα 
Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφο-
ράς», κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
περίπου 500 εργαζόµενοι του οµίλου 
αφιερώνουν την επέτειο ίδρυσης της 
εταιρείας σε συνανθρώπους τους που 
έχουν ανάγκη φροντίδας.

Τέλος, στηρίζει έµπρακτα το φι-
λανθρωπικό έργο ΜΚΟ, σωµατείων 
και δοµών, ενώ συµβάλλει στην ανα-
βάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας µε παροχή υλικοτεχνικού εξο-
πλισµού σε ακριτικά σχολεία που πα-
ρουσιάζουν έλλειµµα υποδοµών.

Η Novartis 
πρωτοπορεί σε 
επιχειρείν και ΕΚΕ
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Το ανθρώπινο πρόσωπο
των επιχειρήσεων

Η σωστή στρατηγική 
με ποσοτικούς 
στόχους που 
λαμβάνει υπόψη 
τις απαιτήσεις των 
ενδιαφερόμενων 
μερών μαζί με 
την κουλτούρα 
διαφάνειας και την 
έκθεση εταιρικής 
υπευθυνότητας 
συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των 
οικονομικών 
αποτελεσμάτων 
των επιχειρήσεων.

Ο
ι καλές πρακτικές 
αλλά και η ολοένα 
αυξανόμενη σχε-
δίαση και υλοποί-
ηση προγραμμά-
των εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης 
(ΕΚΕ) από τις ε-
πιχειρήσεις του 
τόπου έχουν α-

ναδείξει ένα άλλο πρόσωπο που για χρόνια ήταν 
υποτιμημένο σε σχέση με το τι επιστρέφει στις ε-
ταιρείες αλλά και στην κοινωνία. Το ανθρώπινο πρό-
σωπο των εταιρειών.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια και παρά τις α-
ντίξοες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας είναι 
εμφανής μια βελτίωση τόσο στην τοποθέτηση της ε-
ταιρικής ευθύνης σε όλο και πιο στρατηγικό σημείο 
στην εταιρική στρατηγική όσο και στην απόδοση των 
εταιρειών στους σημαντικότερους τομείς της ΕΚΕ.

Η τάση που παρατηρείται, δε, να «επιβραβεύ-
ουν» οι πολίτες/καταναλωτές τις μάρκες/εταιρείες 
που συμπεριφέρονται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, 
αλλά κυρίως να «τιμωρούν» μη υπεύθυνες μάρκες/
εταιρείες, αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο για περαιτέρω 
ενασχόληση με το συγκεκριμένο κομμάτι.

Η βελτιωμένη εικόνα της εταιρικής υπευθυνότη-
τας εκφράζεται βέβαια από συγκεκριμένα στοιχεία. 
Ο αριθμός των εταιρειών που εξέδωσαν εκθέσεις ε-

ταιρικής υπευθυνότητας αυξήθηκε κατά 36% κατά 
την περίοδο 2012-2016, βάσει της ετήσιας έρευνας 
του Κέντρου Αειφορίας (CSE), ενώ δαπανούν για 
την ΕΚΕ τους περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ ετη-
σίως. Σημαντικό είναι ότι περίπου οι μισές από τις 
εταιρείες που έχουν εκδώσει έκθεση εταιρικής υ-
πευθυνότητας και έχουν σχετική στρατηγική για 
την ΕΚΕ σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών 
τους κατά το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο 
έτος, γεγονός που αποδεικνύει έμμεση συσχέτιση 
με τα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύει 
ότι η σωστή στρατηγική με ποσοτικούς στόχους που 
λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμε-
νων μερών μαζί με την κουλτούρα διαφάνειας και την 
έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των οικονομικών αποτελεσμάτων των ε-
πιχειρήσεων και πλέον θεωρείται επένδυση και όχι 
κόστος. Αντίστοιχα συμπεράσματα είχαν προκύψει 
σε πρόσφατη έρευνα που είχε γίνει από το Κέντρο 
Αειφορίας στη Βόρεια Αμερική σε δείγμα 600 κο-
ρυφαίων εταιρειών.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία του και-
νούργιου δείκτη DEX (ethical index) στο γερμανικό 
χρηματιστήριο, που λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα την 
επιχειρηματική ηθική (DEX), επιπροσθέτως του υ-
πάρχοντος γνωστού δείκτη (DAX). Ο δείκτης αυτός 
θα είναι απόρροια του νεοσύστατου οικονομικού μο-
ντέλου «Fair Profit», το οποίο έχει βασιστεί στο μο-
ντέλο του EBEN (RME Model), καθώς και σε άλλα 

γνωστά μοντέλα και οργανωμένα πλαίσια οδηγιών, 
όπως το AA 1000 / Sustainable Development Goals 
/ EMAS / GRI 4/EFQM κ.λπ.

Οι τομείς οι οποίοι κυρίως προσελκύουν το εν-
διαφέρον των επιχειρήσεων είναι τομείς της ΕΚΕ 
που έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά τοπικά και 
παγκόσμια θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η δι-
αχείριση των αποβλήτων, η ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού της εταιρείας και η ενίσχυση ευαί-
σθητων κοινωνικών ομάδων.

Όπως γίνεται αντιληπτό, στην Ελλάδα, όπου πα-
ρουσιάζονται έντονες κοινωνικές ανισότητες και α-
νάγκες, η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει δρα-
στηριοποιηθεί με άξονα την πραγματική συμμετοχή 
στα κοινωνικά προβλήματα, για την ανακούφιση και 
υποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, συλ-
λόγων και ιδρυμάτων.

Αυτό που εύλογα προκύπτει είναι ότι η ΕΚΕ 
στην Ελλάδα της κρίσης κινήθηκε αντίθετα με τις 
τάσεις συρρίκνωσης εξόδων και οι εταιρείες επέ-
δειξαν ισχυρό κοινωνικό προφίλ. Ειδικότερα, θα 
λέγαμε ότι διαφαίνεται μια τάση αντίθετη απ’ ό,τι 
θα περίμενε κανείς, ειδικά κάτω από τις συνθήκες 
πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η χώρα. Επιβεβαι-
ώνεται ότι είναι σχεδόν επιτακτική ανάγκη να υι-
οθετήσουν οι επιχειρήσεις στη φιλοσοφία του ε-
πιχειρείν την έννοια της εταιρικής ευθύνης και να 
την καταστήσουν μέρος του τρόπου διοίκησης. Ε-
πιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από 
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µια αµφίδροµη σχέση όσον αφορά την κοινωνία. 
Οι επιχειρήσεις απαρτίζονται από ανθρώπους, η 
ΕΚΕ επενδύει στους ανθρώπους, συνεπώς η αλ-
λαγή κουλτούρας θα συνεισφέρει όχι µόνο στην 
ανάπτυξη του κέρδους αλλά και στην αναβάθµιση 
των ίδιων. Η ενθάρρυνση για προσφορά προωθεί 
την ανάπτυξη της συλλογικότητας µε επίκεντρο 
και αποδέκτη τον ίδιο τον άνθρωπο.

Αυτό ισχύει και για µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις, τόσο για όσες δραστηριοποιούνται αποκλει-
στικά εγχώρια, αξιοποιώντας τις περιορισµένες ε-
πιλογές που προσφέρει η χώρα για επιβίωση και 
ανάπτυξη, όσο και για εταιρείες που έχουν εξαγω-
γική δραστηριότητα. Χρειάζεται βέβαια διαρκής 
προσπάθεια, ενθάρρυνση και υποστήριξη των ε-
πιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία 
φέρνει και εξαιρετικά αποτελέσµατα, όπως µείωση 
κόστους, καλύτερο ηθικό και περηφάνια εργαζο-
µένων, προτίµηση από πελάτες, ενίσχυση εταιρι-
κής εικόνας και αξιοπιστίας και ασφαλώς διευκό-
λυνση των εξαγωγών.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αλλά και η ελληνική 
νοµοθεσία θέτουν συγκεκριµένο πλαίσιο εντός του 
οποίου οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν και 
να δηµοσιοποιούν τα µη οικονοµικά τους στοιχεία. 
Οι 17 Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (Sustainable 
Development Goals) των Ηνωµένων Εθνών θέτουν, 
επίσης, συγκεκριµένο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο 

για την ενσωµάτωση και των τριών διαστάσεων της 
βιώσιµης ανάπτυξης –κοινωνική, περιβαλλοντική 
και οικονοµική– και η ενεργός εµπλοκή των επι-
χειρήσεων θεωρείται επιτακτική.

Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω είναι ευ-
χάριστα νέα για την ελληνική κοινωνία και οικο-
νοµία, που σε καιρούς κρίσης παίρνει εθελοντική 
υποστήριξη από 75 εταιρείες που δίνουν το καλό 
παράδειγµα σε όλες τις υπόλοιπες.

Η ΕΚΕ και οι Σ∆ΙΤ
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είναι 
προφανής η σύνδεση, η ΕΚΕ συνδέεται µε τις συ-
µπράξεις δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), καθώς 
µπορεί να διαµορφώσει κατάλληλο περιβάλλον για 
να λυθούν τα προβλήµατα και να χτιστούν οι σχέ-
σεις µε τις τοπικές κοινωνίες, αφού η ΕΚΕ απο-
τελεί ένα ανθρωποκεντρικό εργαλείο που αφορά 
όλους τους οργανισµούς, ιδιωτικούς και ∆ηµόσιο. 
Και αυτό γιατί µέσω της ΕΚΕ εξασφαλίζεται βιω-
σιµότητα, οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη. Γιατί 
η ΕΚΕ είναι και κέρδος, αφού αυξάνει τις πωλή-
σεις, εξασφαλίζει loyalty και µειώνει το ρίσκο. Να 
υπενθυµίσουµε άλλωστε ότι και για το ∆ηµόσιο 
και για τον ιδιωτικό τοµέα οι εταιρείες είναι υπο-
χρεωµένες βάσει νόµου να συντάσσουν απολογι-
σµό και να δηµοσιοποιούν µη οικονοµικά στοιχεία.

Εξάλλου οι επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διά-

θεσή τους µοντέλα management και εργαλεία προ-
κειµένου να µετρούν τις επιδόσεις τους στην επι-
χειρηµατική ηθική και να αξιολογούνται από τρί-
τους ή ακόµη και να αυτοαξιολογούνται. Σε αυτό 
βοηθά το SEΕ G EBEN MODEL, ένα εργαλείο 
που αποτελεί πιστοποιήσιµο µοντέλο επιχειρη-
µατικής ηθικής. Περιλαµβάνει τα κριτήρια, όπως 
εταιρικός κώδικας, περιβάλλον, business analysis, 
επίδραση στην κοινωνία, που συνθέτουν το προ-
φίλ της επιχείρησης µε υγιές εταιρικό περιβάλλον 
που στηρίζεται στις αρχές της επιχειρηµατικής η-
θικής και της ΕΚΕ.

Παράλληλα, η επιχείρηση, έχοντας στα χέρια 
της αυτό το εργαλείο, διαθέτει έναν πρακτικό οδηγό 
επιχειρηµατικής ηθικής που της επιτρέπει να προ-
χωρήσει σε αυτοαξιολόγηση αρχικά και αξιολόγηση 
αµέσως µετά από τους αξιολογητές. Η αξιολόγηση 
θα της δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξει το προ-
φίλ της και τις δοµές της µέσα από συστήµατα και 
διαδικασίες που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική 
ηθική και την υγιή επιχειρηµατικότητα.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι το ΕΒΕΝ RME 
Model έχει επιλεχθεί στην οµάδα των σηµαντι-
κότερων µοντέλων επιχειρηµατικής αριστείας για 
την τελική διαµόρφωση του νέου δείκτη DEX, ο 
οποίος είναι εξαιρετικά σπουδαίος, καθώς ουσια-
στικά για πρώτη φορά λαµβάνεται η επιχειρηµα-
τική ηθική σε επίσηµο δείκτη χρηµατιστηρίου.

Οι τοµείς οι οποίοι κυρίως 
προσελκύουν το ενδιαφέρον 
των επιχειρήσεων είναι 
τοµείς της ΕΚΕ που έχουν 
αναγνωριστεί ως σηµαντικά 
τοπικά και παγκόσµια 
θέµατα, όπως η κλιµατική 
αλλαγή, η διαχείριση των 
αποβλήτων, η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού της 
εταιρείας και η ενίσχυση 
ευαίσθητων κοινωνικών 
οµάδων.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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