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Αφιέρωμα

Πέντε ελληνικές εταιρείες βρέθηκαν στον ευρωπαϊκό πίνακα των επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερες επενδύσεις για 
την έρευνα και την καινοτομία. Συγκεκριμένα, ο πίνακας ”2011 ΕU Industrial R&D Investment Scoreboard“ της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος παρέχει  στοιχεία για τις κορυφαίες 1.400 εταιρείες παγκοσμίως (400 από την ΕΕ και 
1.000 εκτός αυτής), κατατάσσει τη φαρμακευτική εταιρεία Pharmathen στην 391η θέση, την Intralot στην 433η θέση, 
την εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού Frigoglass στην 929η θέση και τις εταιρείες λογισμικού Epsilon Net και MLS 
Multimedia στην 959η και 970η θέση, αντίστοιχα. 

Γενικότερα, οι τελευταίες μελέτες για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη υπογραμμίζουν πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες 
αυξάνουν τις επενδύσεις για την έρευνα, αλλά υστερούν συγκριτικά με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και την Ασία. 
Την ίδια στιγμή, εξετάζονται διαδικασίες για την αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε κρί-
σιμες περιόδους του κύκλου ζωής τους, ενώ σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων (COSME), με προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. 

οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
επενδύουν στην έρευνα
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Έρευνα και Ανάπτυξη  
στις επιχειρήσεις της ΕΕ
οι επενδύσεις των κορυφαίων επιχειρή-
σεων της εε στον τομέα της έρευνας και 
της τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά 6,1% το 
2010, μετά τη μείωση κατά 2,6% το 2009. 
Ωστόσο, τα στοιχεία για τις 1.400 κορυ-
φαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως δείχνουν 
ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο σύνο-
λό τους υστερούν σε επενδύσεις συγκρι-
τικά με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠα 
και την ασία. αυτά αποκαλύπτει, μεταξύ 
άλλων, ο πίνακας αποτελεσμάτων για βιο-
μηχανικές επενδύσεις σε Έρευνα & ανά-
πτυξη (ε&α) στην εε που δημοσίευσαν 
πρόσφατα η ευρωπαϊκή επιτροπή (γενική 
Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) και 
το Κοινό Κέντρο ερευνών της εε.

ο πίνακας (2011 εU Industrial R&D 
Investment Scoreboard) παρέχει στοι-
χεία για τις κορυφαίες 1.400 εταιρείες 
παγκοσμίως (400 από την εε και 1.000 
εκτός αυτής) και τις επενδύσεις τους για 
την έρευνα. αποτυπώνεται η συνολική 
αξία των παγκοσμίων επενδύσεων, ανε-
ξάρτητα από τον τόπο που διεξάγεται η 
έρευνα, ενώ οι εταιρείες αυτές αντιπρο-
σωπεύουν το 80% περίπου των επιχειρη-
ματικών επενδύσεων στην έρευνα σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα κύρια 
αποτελέσματα του πίνακα για το 2010:

  οι 400 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του πί-
νακα επένδυσαν συνολικά 132 δισ. ευρώ 
στην έρευνα και την καινοτομία το 2010. 

  οι παγκόσμιες επενδύσεις για την έρευ-
να αυξήθηκαν κατά 4%, ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει ισχυρή ανάκαμψη σε 
σχέση με τη μείωση 1,9% το 2009.

  οι 50 κορυφαίες επιχειρήσεις παγκο-
σμίως περιλαμβάνουν 15 ευρωπαϊκές, 
18 των ΗΠα και 13 ιαπωνικές. Στην κο-
ρυφή βρίσκονται δύο φαρμακευτικές 
εταιρείες: η ελβετική Roche (7,2 δισ. 
ευρώ) και η Pfizer των ΗΠα (7 δισ. 
ευρώ).

  Όσον αφορά τις επιχειρήσεις στις χώ-
ρες της ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεγα-
λύτερος επενδυτής είναι η γερμανική 
Volkswagen (6,3 δισ. ευρώ), η οποία 
βρίσκεται στην 6η θέση της παγκόσμι-
ας κατάταξης. ακολουθούν οι εταιρεί-
ες Nokia (4,9 δισ. ευρώ, 11η στην πα-
γκόσμια κατάταξη), Daimler (4,8 δισ. 
ευρώ, 13η στην παγκόσμια κατάταξη) 
και Sanofi-Aventis (4,4 δισ. ευρώ, 14η 
στην παγκόσμια κατάταξη). Η ελβετική 
Novartis (6 δισ. ευρώ) βρίσκεται στην 
8η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

  Περισσότερα από τα 2/3 των επενδύσε-
ων στην ευρώπη προέρχονται από επι-

Αφιέρωμα

Oι κορυφαίες 50 εταιρείες στον κόσμο με βάση τις επενδύσεις σε Ε&Α (2011 Scoreboard). 
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χειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα 
3 μεγαλύτερα κράτη μέλη. οι γερμανι-
κές επιχειρήσεις είχαν την υψηλότε-
ρη αύξηση σε ετήσια βάση (8,1%), κυ-
ρίως λόγω των αυτοκινητοβιομηχανιών 
(Daimler, Volkswagen και BMW). οι επι-
χειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αύξη-
σαν τις επενδύσεις τους κατά 5,8% και 
στη γαλλία κατά 3,8%.

  οι ευρωπαϊκές χώρες με τις λιγότερες 
επενδύσεις επιχειρήσεων στην έρευνα 
είναι η Πολωνία (99 εκατ. ευρώ), η Σλο-
βενία (99 εκατ. ευρώ), η τσεχία (98 εκατ. 
ευρώ), η ελλάδα (74 εκατ. ευρώ), η Μάλτα 
(14 εκατ. ευρώ) και η Βουλγαρία (5 εκατ. 
ευρώ). 

  Σε άλλα κράτη μέλη, λίγες μεγάλες εται-
ρείες αντιπροσωπεύουν υψηλά ποσοστά 
αύξησης των επενδύσεων ε&α. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται οι Novo Nordisk 
(27,3%) και Vestas (49,8%) στη Δανία, 
και Banco Santander (56,3%), Telefonica 
(16%) και Amadeus (33,2%) στην ισπα-
νία.

  επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ταχέ-
ως είναι η Tom-τom (ολλανδία) στον 
κλάδο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
οι Autonomy (Ηνωμένο Βασίλειο) και 
Gameloft (γαλλία) στον κλάδο του λογι-
σμικού και η Morphosys (γερμανία) στον 
κλάδο της βιοτεχνολογίας.

  οι επιχειρήσεις των ΗΠα είχαν καλύ-
τερες επιδόσεις από τις ευρωπαϊκές, με 
τις επενδύσεις να αυξάνονται κατά 10% 
(μετά τη μείωση κατά 5,1% το 2009).

  οι επιχειρήσεις ορισμένων ασιατικών χω-
ρών συνέχισαν να παρουσιάζουν μεγά-

λη αύξηση επενδύσεων, συμπεριλαμβα-
νομένων των κινεζικών επιχειρήσεων με 
29,5% και των νοτιοκορεατικών επιχειρή-
σεων με 20,5%.

  οι 1.400 επιχειρήσεις του πίνακα απασχό-
λησαν περισσότερα από 40 εκατ. άτομα το 
2010, δηλαδή 3% περισσότερα από ότι το 
2009. Η ανάλυση των τάσεων των τελευ-
ταίων 8 ετών δείχνει ότι η αύξηση της απα-
σχόλησης σε κλάδους έντασης ε&α είναι 
γενικά υψηλότερη από άλλους κλάδους, 
ενώ επηρεάζεται λιγότερο από την κάμψη 
της οικονομικής δραστηριότητας.

  οι επενδύσεις των επιχειρήσεων επηρεά-
στηκαν από την κρίση του 2009, αλλά, το 
ενθαρρυντικό μήνυμα είναι πως η μείωση 
των επενδύσεων ήταν σημαντικά μικρότε-
ρη από τη μείωση των εσόδων των εται-
ρειών. Η αύξηση των επενδύσεων στην 
έρευνα από κορυφαίες ευρωπαϊκές επι-
χειρήσεις αποδεικνύει πως η καινοτομία 
θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την 
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

  Όσον αφορά τις επενδύσεις ανά κλά-
δο, παγκοσμίως, το μεγαλύτερο ποσο-
στό (>50%) προέρχεται από επιχειρή-
σεις σε τομείς φαρμακευτικής, βιοτεχνο-
λογίας, πληροφορικής και αυτοκινητοβι-
ομηχανίας. Συγκεκριμένα, το μερίδιο της 
φαρμακευτικής και της βιοτεχνολογίας 
στις επενδύσεις για την έρευνα αυξήθηκε 
(από 12% σε 18% στην ευρώπη, από 18% 
σε 25% στις ΗΠα). αντίθετα, οι επενδύ-
σεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠα 
μειώθηκε από 16% σε 8%. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η επίτρο-
πος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την 
επιστήμη Maire Geoghegan-Quinn δήλωσε 
ότι η αύξηση των επενδύσεων των επιχει-
ρήσεων για την έρευνα είναι θετικό σημά-
δι στην προσπάθεια να τονώσουμε την ανά-
πτυξη και την απασχόληση μέσω της και-
νοτομίας στην ευρώπη. Ωστόσο, η υστέρη-
ση έναντι ορισμένων ανταγωνιστών παγκο-
σμίως αποδεικνύει ότι χρειάζεται να βελτιω-
θούν περαιτέρω οι συνθήκες του επιχειρείν, 
σύμφωνα με τους στόχους για την Ένωση 
Καινοτομίας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις  
του Scoreboard 
Η ελλάδα εκπροσωπείται στο Scoreboard 
από 5 επιχειρήσεις: η φαρμακευτική εται-
ρεία Pharmathen (32,16 εκατ. ευρώ επεν-

δύσεις σε ε&α) βρίσκεται στην 391η θέση, 
η Intralot (27,12 εκατ. ευρώ) στην 433η 
θέση, η εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού 
Frigoglass (5,39 εκατ. ευρώ) στην 929η 
θέση και οι εταιρείες λογισμικού Epsilon 
Net (4,95 εκατ. ευρώ) και MLS Multimedia 
(4,87 εκατ. ευρώ) στην 959η και 970η 
θέση αντίστοιχα.

Pharmathen

Η Pharmathen ιδρύθηκε το 1969 στην 
αθήνα και δραστηριοποιείται στην ανά-
πτυξη και εμπορία φαρμακευτικών προ-
ϊόντων, με έμφαση στον τομέα των γε-
νόσημων (generics) ιδιοσκευασμάτων. 
Διαθέτει 3 ερευνητικά εργαστήρια και 
2 παραγωγικές μονάδες τελευταίας τε-
χνολογίας, ενώ απασχολεί περισσότε-
ρα από 800 άτομα σε περισσότερες από 
85 χώρες. 

τα προϊόντα της Pharmathen είναι εγκε-
κριμένα στις χώρες της ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ έχουν χορηγηθεί δικαιώ-
ματα διανομής στις μεγαλύτερες φαρμα-
κευτικές εταιρείες στον κόσμο. το 2010, 
οι πωλήσεις ανήλθαν συνολικά σε 130 
εκατ. ευρώ, το 2011 αναμένεται να ανέλ-
θουν σε 145 εκατ. ευρώ και, παράλληλα, 
οι εξαγωγές αποτελούν το 70% της συ-
νολικής της δραστηριότητας. 

Η Pharmathen δαπανά περίπου 20 εκατ. 
ευρώ σε ετήσια βάση για ερευνητικές 
δραστηριότητες, ποσό που την κατατάσ-
σει 32η στη λίστα ανάμεσα σε 4.500 
φαρμακευτικές εταιρείες. Διαθέτει 35 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, περισσότε-
ρους από 130 ερευνητές, 98 προϊόντα 
και 33 υπό ανάπτυξη, ερευνητικά εργα-
στήρια συνολικής έκτασης 3.500 τ.μ. και 
καθετοποιημένη οργάνωση από τη σύν-
θεση των δραστικών πρώτων υλών μέχρι 
το τελικό προϊόν. τα τελευταία 3 χρό-
νια έχει δαπανήσει 60 εκατ. ευρώ για 
την επέκταση των ερευνητικών της υπο-
δομών και, τα επόμενα 5 έτη, προβλέ-
πονται επιπλέον επενδύσεις 110 εκατ. 
ευρώ με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα. 

Η Pharmathen έχει αποσπάσει πληθώ-
ρα διακρίσεων σε εθνικό και ευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Πρόσφατα μάλιστα, στον δι-
αγωνισμό European Business Awards, 
όπου συμμετείχαν εκατοντάδες εταιρεί-
ες από όλη την ευρώπη, η Pharmathen 
κατατάχθηκε μεταξύ των 10 ισχυρότερων 
στον τομέα των εξαγωγών, κατακτώντας 
τον τίτλο Ruban d’ honneur.

http://www.pharmathen.com 

Αφιέρωμα

info
The 2011 EU Industrial R&D  
Investment Scoreboard
http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm
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Intralot 

H Intralot πρωτοπορεί σε ολοκληρωμένα συ-
στήματα τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης 
συναλλαγών, και στην παροχή νέων παι-
χνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού 
στοιχήματος και διαδικτυακών τυχερών παι-
χνιδιών σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών 
παιχνιδιών παγκοσμίως. Διαθέτει ευρύ φά-
σμα προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνογνωσία 
και προηγμένη τεχνολογία. 

το Κέντρο ανάπτυξης λογισμικού της εται-
ρείας εδρεύει στην ελλάδα, όπου περισσό-
τεροι από 500 υψηλής κατάρτισης μηχα-
νικοί παράγουν την καινοτόμο τεχνολογία 
της, ενώ έχει αναπτύξει παραγωγικές μονά-
δες στις ΗΠα, την ταϊβάν και την ιταλία. Πρό-
σφατα μάλιστα ανακοίνωσε την ίδρυση ενός 
Gaming Innovation Cluster στην ελλάδα, μία 
πρωτοβουλία την οποία προτίθεται να επε-
κτείνει και σε άλλες χώρες. απασχολεί περί-
που 5.400 εργαζόμενους, έχει παρουσία σε 
περισσότερες από 53 χώρες και, το 2010, τα 
έσοδά της ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ.  

Η Intralot διακρίθηκε, για τέταρτη συνε-
χή χρονιά, για τις επενδύσεις της στην 
έρευνα και συμπεριλήφθηκε στην 433η 
θέση του 2011-EU Industrial Research & 
Development Investment Scoreboard. 

http://www.intralot.com 

Frigoglass

H Frigoglass κατέχει ηγετική θέση στην πα-
γκόσμια αγορά επαγγελματικών ψυγείων 
(Ice Cold Merchandisers) και είναι ο μεγα-
λύτερος παραγωγός γυάλινων φιαλών στη 
Δυτική αφρική, καλύπτοντας τις ανάγκες της 
παγκόσμιας βιομηχανίας ποτών και αναψυ-
κτικών. Διαθέτει κεντρικές παραγωγικές μο-
νάδες στη ρουμανία, τη ρωσία, την ελλάδα, 
την τουρκία, την ινδία, την Κίνα, την ινδονη-
σία, τη νότιο αφρική, τη νιγηρία και, πρόσφα-
τα, στις ΗΠα, αλλά και αυτόνομα τμήματα πω-
λήσεων στην Πολωνία, τη νορβηγία, την ιρ-
λανδία, την Κένυα, τις Φιλιππίνες, τη γερμα-
νία, τη γαλλία, την Μαλαισία και την αυστρα-
λία. 

Στην πελατειακή της βάση περιλαμβά-
νονται οι εμφιαλωτές της Coca-Cola 

Company (Coca-Cola Hellenic, the Bottling 
Investments Group, Coca-Cola Enterprises, 
Coca-Cola Amatil, Coca-Cola Sabco και πολ-
λοί άλλοι), μεγάλες ζυθοποιίες (AB InBev, 
SABMiller, Carlsberg, Heineken, Diageo, 
Efes, και άλλοι), οι εμφιαλωτές της Pepsi, 
εταιρείες γαλακτοκομικών (Nestle, Danone). 

H Frigoglass προσφέρει προϊόντα επαγγελ-
ματικής ψύξης υψηλής ποιότητας, προσαρ-
μοσμένα στις ανάγκες των πελατών, προω-
θεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε όλες οι λει-
τουργίες της να είναι φιλικές προς το περι-
βάλλον, και συνεχίζει να επενδύει στον το-
μέα της Έρευνας και ανάπτυξης. Στο πλαί-
σιο αυτό, παρουσίασε πρόσφατα τα οικολογι-
κά προϊόντα Ecocool, την πρώτη ολοκληρω-
μένη σειρά επαγγελματικής ψύξης στον κό-
σμο, που καταναλώνουν σημαντικά λιγότε-
ρη ενέργεια και χρησιμοποιούν ψυκτικά υλι-
κά από φυσικές ουσίες. 

ο κλάδος υαλουργίας της Frigoglass στη νι-
γηρία, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτε-
ρους παραγωγούς γυάλινων φιαλών στην 
αφρική και περιλαμβάνει δύο εργοστάσια 
και τρείς κλιβάνους, ενώ προσφέρει ολο-
κληρωμένες λύσεις γυάλινης συσκευασίας, 
στη βιομηχανία ποτών, αναψυκτικών και ζυ-
θοποιίας.

http://www.frigoglass.com

Epsilon Net

Η εταιρεία λογισμικού Epsilon Net A.E. βρέ-
θηκε, για τρίτη συνεχή χρονιά, στη λίστα του 
Scoreboard. Με 4,95 εκατ. ευρώ βρίσκεται 
στη 959η θέση της λίστας. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 στη Θεσσαλο-
νίκη. οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν 
την παραγωγή/εμπορία ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, λογισμικού, προϊόντων πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών. επιπλέον, παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
υποστήριξης και εκπαίδευσης στον τομέα της 
πληροφορικής, εκπονεί μελέτες, κ.λπ. Με δι-
αρκείς επενδύσεις στην τεχνολογική έρευ-
να, αναβαθμίζει τις υποδομές και τα προϊό-
ντα της, προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις 
ανάγκες των πελατών, κ.ά.  

Η δραστηριότητα της EPSILON NET α.ε. δι-
ακρίνεται σε δύο επιχειρηματικές μονά-
δες (business units): Epsilon Πληροφορι-
κή (εφαρμογές λογισμικού και ανάπτυξη βά-
σεων δεδομένων, Epsilon Business Training 
(εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες).

http://www.epsilonnet.gr

MLS Multimedia 

Η MLS Μultimedia (ΜLS Πληροφορική) ιδρύ-
θηκε τον οκτώβριο του 1995 στη Θεσσαλο-
νίκη με σκοπό την ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας στο χώρο των multimedia και την μετέπει-
τα εμπορική αξιοποίησή της. το 1998 η εται-
ρία κατέκτησε το χρυσό Πανευρωπαϊκό Βρα-
βείο τεχνολογίας (European Information 
Technology Grand Prize). Σήμερα, το όνομα 
της είναι συνυφασμένο με καινοτόμα προϊ-
όντα τεχνολογίας, πολλά από τα οποία εί-
ναι μοναδικά στο είδος τους, που βρίσκουν 
εφαρμογή σε όλα τα πεδία όπου χρησιμοποι-
ούνται υπολογιστικές συσκευές, από την αυ-
τοκίνηση και την εκπαίδευση έως το γραφείο 
και την ψυχαγωγία.

το 2003 ανέπτυξε το πρώτο σύστημα αυ-
τόματης πλοήγησης της ελληνικής αγο-
ράς ενώ το 2005 προχώρησε στην κυκλο-
φορία του MLS Destinator, το οποίο αποτε-
λεί σήμερα το κορυφαίο σύστημα πλοήγη-
σης, κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά. 
το 2006 βρέθηκε στην κορυφή της παγκό-
σμιας πρωτοπορίας αλλάζοντας τα δεδομέ-
να στο χώρο της πλοήγησης με την κυκλο-
φορία του MLS Destinator Talk&Drive™, του 
μοναδικού συστήματος πλοήγησης με ανα-
γνώριση φωνής. 

το 2010 ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του δι-
κού της πρωτοποριακού, διαδραστικού πίνα-
κα αφής MLS IQBord™ για να καλύψει τις 
σύγχρονες και διαρκώς αυξανόμενες ανά-
γκες στην εκπαίδευση. από το 2011 η εται-
ρία εισήλθε σε νέα πορεία με στόχο την 
ανάπτυξη σε αγορές του εξωτερικού με αιχ-
μή του δόρατος το πρωτοποριακό σύστημα 
πλοήγησης MLS Destinator Talk&Drive™. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η εταιρία προ-
χώρησε στην είσοδο στην αγορά της τουρ-
κίας και της χιλής.

Η εταιρεία βρέθηκε για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά στο Scoreboard και, συγκεκριμένα, στην 
970η θέση με επενδύσεις 4,87 εκατ. ευρώ. 
Στην παρούσα φάση, ο επιειρησιακός σχε-
διασμός της εταιρείας έχει προϋπολογι-
σμό 3,71 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα εντάχθη-
καν δυο νέα έργα της, συνολικού προϋπο-
λογισμού 700.000 ευρώ, στο επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα και επιχειρη-
ματικότητα 2007-2013 (εΠαν ιι) και θα ενι-
σχυθεί με 270.000 ευρώ για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων στον τομέα της πλοήγησης 
(Πρόγραμμα Μεταποίηση στις νέες Συνθή-
κες) και την υλοποίηση της στρατηγικής της 
για το εξωτερικό (Πρόγραμμα εξωστρέφει-
α-ανταγωνιστικότητα).

http://www.mls.gr
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2,5 δισ. ευρώ για  
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις  
το 2014-2020
Η καινοτομία συμβάλλει στην εμπορική 
επιτυχία και τη δημιουργία θέσεων εργασί-
ας, σύμφωνα με την ”Έρευνα της εε για τις 
τάσεις επενδύσεων των επιχειρήσεων στην 
Έρευνα & ανάπτυξη“ που διεξήχθη από το 
Κοινό Κέντρο ερευνών και τη γενική Διεύ-
θυνση Έρευνας και Καινοτομίας της ευρω-
παϊκής επιτροπής. Στην έρευνα συμμετεί-
χαν 205 εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν 
επενδύσεις 40 εκατ. ευρώ περίπου και αντι-
προσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των επεν-
δύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στην έρευνα. Βασική διαπίστωση είναι πως 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πρωτοπο-
ρούν στις επενδύσεις για την έρευνα θα αυ-
ξήσουν περαιτέρω τις εν λόγω επενδύσεις 
κατά 5% ετησίως από το 2011 έως το 2013. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η εε ανακοίνω-
σε πρόσφατα το νέο πρόγραμμα για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων (COSME), με προϋπολογισμό 2,5 
δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. το 
πρόγραμμα, που αποτελεί τη συνέχεια του 
Προγράμματος Πλαίσιο για την ανταγωνι-
στικότητα και την Καινοτομία (CIP), απευθύ-
νεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται 
για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε 
πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή 
να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε 
κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρ-
μόζουν σχετικές πολιτικές.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ευρωπα-
ϊκής επιτροπής Antonio Tajani, αρμόδιο για 
τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, η διευ-
κόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜε) σε πόρους χρημα-
τοδότησης, στις αγορές και στις πολιτικές 
που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού πνεύματος αποτελεί βα-
σικό στοιχείο για την επιτυχή αντιμετώπιση 
της κρίσης. το πρόγραμμα αναμένεται να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επι-
χειρήσεων, να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας και να συμβάλει στην ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα COSME απο-
σκοπεί στη(ν):

  Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜε στη 
χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικών 
κεφαλαίων και δανείων: Πρώτον, θα πα-
ρέχεται κεφαλαιακή διευκόλυνση στις 
επιχειρήσεις για επενδύσεις κατά τη φάση 
ανάπτυξής τους. Η επιστρεπτέα χρηματοδό-
τηση θα γίνεται με εμπορικούς όρους, κυρί-
ως σε μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων, 
μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών ορ-
γανισμών. Δεύτερον, θα παρέχεται δανει-
ακή διευκόλυνση στις ΜΜε για ρυθμίσεις 

επιμερισμού άμεσων ή άλλων κινδύνων με 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανι-
σμούς για την κάλυψη δανείων.

  Βελτίωση της πρόσβασης στις ευρωπα-
ϊκές και παγκόσμιες αγορές: Tο δίκτυο 
Enterprise Europe Network θα υποστηρίζει 
τις επιχειρήσεις σε θέματα αναπτυξιακού 
προσανατολισμού εντός και εκτός ευρώ-
πης. Προβλέπεται επίσης υποστήριξη για 
διεθνή βιομηχανική συνεργασία, με στόχο 
την εναρμόνιση του κανονιστικού και επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος της εε και των 
κυριότερων εμπορικών της εταίρων.

  Προώθηση της επιχειρηματικότητας: Oι 
δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, ιδίως στους 
νέους επιχειρηματίες, τα άτομα νεαρής 
ηλικίας και τις γυναίκες.

το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει 
39.000 εταιρείες κάθε χρόνο, συμβάλλο-
ντας στη δημιουργία ή τη διάσωση 29.500 
θέσεων εργασίας και στην προώθηση 900 
νέων επιχειρηματικών προϊόντων, υπηρεσι-
ών ή διαδικασιών. Η πρόσβαση σε δάνεια 
θα είναι ευκολότερη για τους επιχειρηματί-
ες, ιδίως για όσους είναι πρόθυμοι να ανα-
πτύξουν διασυνοριακές δραστηριότητες, με 
πρόβλεψη για πρόσθετα δάνεια και επεν-
δύσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ. ο προϋπολο-
γισμός του προγράμματος προβλέπεται στα 
2,5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 1,4 δισ. θα 
διατεθούν στα χρηματοοικονομικά μέσα. το 
υπόλοιπο ποσό θα δαπανηθεί για τη χρη-
ματοδότηση του δικτύου Enterprise Europe 
Network, της διεθνούς βιομηχανικής συ-
νεργασίας και της εκπαίδευσης στην επιχει-
ρηματικότητα.

Τα εμπόδια που  
αντιμετωπίζουν οι  
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Παράλληλα με το πρόγραμμα για τη χρημα-
τοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
η εε εξέτασε και τα εμπόδια που αντιμετω-
πίζουν οι εταιρείες σε κρίσιμες περιόδους 
του κύκλου ζωής τους και πρότεινε λύσεις 
και πολιτικές για την επίλυσή τους. Συγκε-
κριμένα, δημοσίευσε πρόσφατα την εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη ”Business 
Dynamics: Start-ups, Business Transfers 
and Bankruptcy” για τη δυναμική των επι-
χειρήσεων, τις νέες επιχειρήσεις, τη μετα-
φορά επιχειρήσεων και τη χρεοκοπία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον νο-
έμβριο του 2009 έως τον οκτώβριο του 
2010 σε 27 κράτη μέλη της εε, τη νορβη-
γία, την ισλανδία, την Κροατία, την τουρ-
κία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Συλ-
λέχθηκαν 1.467 απαντήσεις, τηλεφωνικά 
ή μέσω συνεντεύξεων, από εκπροσώπους 
επαγγελματικών συλλόγων, επιμελητηρί-
ων, κυβερνητικών οργανισμών, μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, εμπειρογνωμόνων 
σε νομικά, τραπεζικά και επιχειρηματικά 
θέματα, κ.ά.

Η μελέτη εστίασε στις νομικές και διοικητι-
κές διαδικασίες που επηρεάζουν 4 σημα-
ντικά σημεία της ζωής μιας επιχείρησης: τη 
χορήγηση άδειας, τη μεταφορά της επιχεί-
ρησης, τη χρεοκοπία και την επανεκκίνηση 
“δεύτερης ευκαιρίας”. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα της έρευνας:

  το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο είναι πο-
λύπλοκο και πρέπει να απλοποιηθεί, κα-
θώς επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις

  η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου 
πρέπει να γίνει ολοκληρωμένα, ώστε να 
διασφαλιστεί η ταυτόχρονη αντιμετώπιση 
των ζητημάτων που προκύπτουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του επιχειρηματικού κύκλου

  το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να υποστη-
ρίζει περισσότερο τον ενεργό πληθυσμό 
των επιχειρήσεων σε θέματα φορολογι-
κής πολιτικής, διαφάνειας και συντονι-
σμού, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρη-
ματικού κύκλου.  

Αφιέρωμα

info
Η μελέτη ”Business Dynamics:  
Start-ups, Business Transfers  
and Bankruptcy”
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/business-environment/files/
business_dynamics_final_report_en.pdf 

info
COSME
http://ec.europa.eu/cip/cosme/




