
Οι νεοφυείσ επιχειρήςεισ θα φζρουν 4 δισ. ευρώ 

 

Το Ελλθνικό Μανιφζςτο για τθ νεοφυι επιχειρθματικότθτα, το Greek Start-Up Manifesto, 

ζνα ςχζδιο δράςθσ για τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ που παρουςιάςτθκε χκεσ, υπογραμμίηει ότι θ υποςτιριξθ καινοτόμων 

μικρομεςαίων επιχειριςεων και νεοςφςτατων επιχειριςεων μπορεί να ενιςχφςει το 

ελλθνικό ΑΕΠ κατά 4 δις. ευρϊ και να οδθγιςει ςτθ δθμιουργία 32.000 νζων άμεςων και 

ζμμεςων κζςεων εργαςίασ. 

Το ςχζδιο δράςθσ, το οποίο παρουςιάςτθκε χκεσ με τθν υποςτιριξθ του Corallia, 

υπογραμμίηει επίςθσ ότι ζνα βαςικό εμπόδιο για τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ ςτθν Ελλάδα 

είναι το κζμα τθσ φορολογίασ και προτείνει ζνα ςτακερό και δίκαιο φορολογικό ςφςτθμα, 

το οποίο παράλλθλα κα μπορζςει να βοθκιςει τισ MME και τισ νεοφυείσ επιχειριςεισ ςτο 

ξεκίνθμά τουσ. Επιπλζον υπογραμμίηει τθν ανάγκθ για να ςυμπεριφζρεται το κράτοσ ωσ 

ζνασ ςυνεργάτθσ των επιχειριςεων και θ επιςτροφι του επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτθν 

Ελλάδα «βλζπει» θ Nomura, ςυςτινοντασ αγορά για τθ μετοχι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ. 

Ειδικότερα ο ιαπωνικόσ οίκοσ προχωρά ςε αναβάκμιςθ τθσ ςφςταςθσ ςε ριςεισ αυτζσ που 

κάνουν τα πρϊτα τουσ βιματα. Επιπλζον το ςχζδιο προβλζπει τον περιοριςμό τθσ 

γραφειοκρατίασ αλλά και τθν εναρμόνιςθ του νομικοφ και κεςμικοφ πλαιςίου με αυτό τθσ 

Ε.Ε. 

Στο πλαίςιο τθσ τεχνολογίασ κα πρζπει να υλοποιθκοφν μεγαλφτερεσ επενδφςεισ ςτο cloud 

αλλά και ςτθν ταχφτερθ αλλά και ςτθν ταχφτερθ πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, και παράλλθλα 

με τθ βοικεια των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων κα πρζπει να δθμιουργθκοφν 6-8 hub για 

νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, τα οποία κα παρζχουν όλθ τθν 

απαραίτθτθ υποςτιριξθ και υποδομι. 

Επιπλζον κα πρζπει να δθμιουργθκεί ζνα ταμείο με κεφάλαια τουλάχιςτον 100 εκατ. ευρϊ 

για να μπορζςει να ςτθρίξει επενδφςεισ ςε εταιρείεσ που είναι ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ 

ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ. 

To Greek Start-Up Manifesto αποτελεί ζνα κείμενο που περιγράφει το πλαίςιο και προτείνει 

μζτρα και δράςεισ που κα επιταχφνουν και κα ενιςχφςουν τθ νεοφυι (start-up) 

επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα. Πρόκειται για εξειδίκευςθ του EU Start-Up Ma-nifesto, 

ςτθ ςυγγραφι του οποίου ςυμμετείχαν μερικοί από τουσ πιο επιτυχθμζνουσ επιχειρθματίεσ 

νεοφυϊν επιχειριςεων ςτθν Ευρϊπθ (όπωσ Spotify, Rovio, Tuenti), και το οποίο 

υποςτθρίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν αντιπρόεδρο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ και αρ-μόδια επίτροπο για κζματα Ψθφιακισ Ατηζντασ, Neelie Kroes, και 

υπζγραψαν πάνω από 6.000 Ευρωπαίοι ιδρυτζσ νεοφυϊν επιχειριςεων. 

Τισ εκδθλϊςεισ για το Greek Start-Up Manifesto τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ τρεισ εκπρό-

ςωποι του ευρωπαϊκοφ οικοςυςτιματοσ νεοφυϊν επιχειριςεων, που ςυμμετείχαν και ςτθ 

δια-μόρφωςθ του EU Start-Up Mani-festo, οι kjc Alex Barrerra, Co-fo- under and associated 

editor - Te- ch.eu, Chief WOWness Officer - Press42, Bogdan Iordache, CEO - How to Web 

και Robin Wauters, Founding editor - Tech.eu. 



Κατά τθν παρουςίαςθ του Greek Start-Up Manifesto, θ ομάδα εργαςίασ ανζλυςε ασ 

προτάςεισ ςθσ οποίεσ κατζλθξε και τόνιςε ιδιαίτερα ηθτιματα που αφοροφν ςε τομείσ όπωσ 

θ φορολογία, το αςφαλιςτικό, οι εταιρικζσ μορφζσ και θ λειτουργία μίασ επιχείρθςθσ, θ 

προςταςία των δεδομζνων, οι εκνικζσ διαδικτυακζσ υποδομζσ. και άλλα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι ελλθνικζσ νεοφυείσ επιχειριςεισ. 

Οι 13 καινοτόμοι φορείσ που απαρτίηουν τθν ομάδα εργαςίασ του Greek Start-Up Manifesto 

εί-ναι οι Antcor, Aventurine, Co-rallia, Helic, Intale, Nessos, Per- sado, Planetek Hellas, 

Pollfish, TalentLMS, Telesto, Ubitech, Wings ICT Solutions. 
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