Start ups: Ποια θα είναι η
επόμενη ημέρα στην
επιχειρηματικότητα;
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Της Βασιλικής Κουρλιμπίνη
Ποιοιείναι οι τομείς που θα πρωτοστατήσουν τα επόμενα χρόνια στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι; Την
ώρα που οι ανάγκες των καταναλωτών αυξάνονται, ζητώντας ταχύτητα, ευκολία αλλά και
ασφάλεια, νέοι κλάδοι αναπτύσσονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας
ταυτόχρονα μεγάλες ευκαιρίες για τις καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις.
Όπωςλοιπόν δείχνουν οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς και οι επενδύσεις που έχουν γίνει, αυτοί
είναι οι τρεις σημαντικότεροι αναδυόμενοι επιχειρηματικοί τομείς του μέλλοντος:
Αναδυόμενες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και εφαρμογές (Fin Tech)
Όλοκαι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν smart phones και φορητές συσκευές για
πολλές τραπεζικές συναλλαγές που πλέον μπορούν να γίνουν εκτός τράπεζας από μικρές και
μεγάλες εταιρείες. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που πραγματοποίησε η TransferWise, μέσα στα
επόμενα δέκα χρόνια το 20% των καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να επιλέγει
τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να προμηθεύεται οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες,
ακολουθώντας την κίνηση του τομέα του fintech που θα διαθέτει το σύνολο των τραπεζικών
υπηρεσιών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι τράπεζες της Wall Street θα διπλασιάσουν τις
επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στα 20 δισ. δολάρια το
2017. Ο κλάδος αυτής της νέας γενιάς επιχειρήσεων ονομάστηκε "FinTech" (από τη σύντμηση των
λέξεων Financial Technology).
Τιείναι όμως οι εταιρείες Fin Tech; Πρόκειται στην ουσία για επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λύσεις
σε τομείς όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές (ηλεκτρονικά πορτοφόλια), ηλεκτρονική τραπεζική,
ασφάλεια συναλλαγών, μεταφορές χρημάτων, εκκαθάριση συναλλαγών και εναλλακτικά
νομίσματα.
To FinTech σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο "hot" τομείς στην παγκόσμια startup σκηνή,
γεγονός που αποτυπώνεται στις επενδύσεις που έχει συγκεντρώσει τα τελευταία χρόνια. Μόνο το
2015 ξεπέρασαν τα 20 δισ. δολάρια, αύξηση μεγαλύτερη του 60% σε σχέση με το 2014.

Έτσινεοφυείς επιχειρήσεις με όπλο τις σύγχρονες τεχνολογίες ξεκίνησαν να εκμεταλλεύονται το
κανονιστικό πλαίσιο, αλλάζοντας τον τρόπο παροχής υπηρεσιών πληρωμών που για χρόνια
προσέφερε το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εκτιμάται πως στο Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία επενδύθηκαν στο συγκεκριμένο κλάδο το 2014 623 εκατ. δολάρια, στις
Σκανδιναβικές χώρες 345 εκατ. δολάρια και στην Ολλανδία πάνω από 300 εκατ. την ίδια χρονιά.
Αναδυόμενες τεχνολογίες και εφαρμογές "διαδικτύου των πραγμάτων” (ΙοΤ)
Τολεγόμενο Internet of Things (IoT) θεωρείται το µεγάλο επόµενο βήµα στην τεχνολογία,
κάνοντας τη μετάβαση από αποµονωµένα συστήµατα ελέγχου και επιτήρησης σε συστήµατα και
συσκευές πάντοτε και παντού διασυνδεδεµένες µε το Ιnternet. Με απλά λόγια, το IoT περιλαμβάνει
σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής στο Internet, αλλά και µεταξύ τους, από κινητά και φορητές
συσκευές μέχρι καφετιέρες, πλυντήρια, ψυγεία, ακουστικά και λάµπες.
Δενείναι άλλωστε λίγοι όσοι εκτιμούν πως το Internet of Things θα είναι ένας όρος που θα γίνεται
όλο και πιο γνωστός στο ευρύ κοινό, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης μέσω Internet
χιλιάδων "έξυπνων" οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, που σταδιακά θα αντικαθιστούν τις
υπάρχουσες συσκευές, αποκτώντας έτσι δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους αλλά και με το
χρήστη τους.
Ήδηηχηρά ονόματα από τον χώρο της τεχνολογίας (όπως οι Microsoft, Intel, Samsung και άλλες)
σχηματίζουν το Open Connectivity Foundation, το οποίο ασχολείται με το Internet of Things και
επιδιώκει να θέσει κανόνες και προϋποθέσεις για τα πρότυπα που θα ακολουθούν όλοι οι
κατασκευαστές που παρουσιάζουν κάποια συσκευή.
Οιευκαιρίες που ξεδιπλώνονται για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ειδικά για όσες αναζητούν
εξωστρέφεια, είναι τεράστιες: Περισσότερα από 50 δισ. αντικείμενα θα είναι διασυνδεμένα online
παγκοσμίως έως το 2020, προβλέπει η Cisco, η μεγαλύτερη εταιρία εξοπλισμού δικτύων.
Εφαρμογές cloud και διαχείρισης δεδομένων (Big Data)
Σήμερα, σχεδόν το 80% των εταιρειών δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για το cloud computing, με
περίπου τέσσερις στις δέκα να έχουν εφαρμόσει σχετική στρατηγική. Έρευνα, που διενεργήθηκε
από την εταιρεία ερευνών IDC σε συνεργασία με τη SAP, δείχνει ότι το 19% των εταιρειών
σκοπεύει να εφαρμόσει στρατηγική cloud τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ ένα ποσοστό 14%
απαντά ότι το αξιοποιεί για μια συγκεκριμένη υπηρεσία.
Τηνίδια ώρα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν πως το cloud computing αποτελεί
μέρος της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, σχεδιάζοντας τη μετάβαση των βασικών
επιχειρηματικών λειτουργιών τους στο cloud, καθώς τομείς όπως η καινοτομία, η έρευνα, η
ανάπτυξη και η εφοδιαστική αλυσίδα θα στηρίζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στο cloud.
Παράλληλα σημειώνουν ότι η χρήση των Big Data σε πραγματικό χρόνο είναι στρατηγικής
σημασίας και χρησιμοποιούν το cloud για την καλύτερη διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων,
οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο.

Ηπρόσφατη ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς cloud έδειξε ότι η συνολική δαπάνη σε υποδομές
υλικού και λογισμικού για την ανάπτυξη του cloud ξεπέρασε τα 60 δισ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ
η δαπάνη για υπηρεσίες δημόσιου, ιδιωτικού και hybrid cloud ξεπέρασε τα 50 δισ. δολάρια. H
αγορά υπηρεσιών δημόσιου και ιδιωτικού cloud συνεχίζει να αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό ο
οποίος εκτιμάται σε 45% κατ’ έτος.
"Βήμα" σε νέους επιχειρηματίες
Γιατέταρτη χρονιά, η Εurobank σε συνεργασία με το Corallia, προσφέρουν τη δυνατότητα σε νέους
επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τα καινοτόμα σχέδιά τους, μέσω του Προγράμματος "egg enter•grow•go" (http://www.theegg.gr), με στόχο τη στήριξη της Νεανικής Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας.
Οιομάδες που θα επιλεγούν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν στη διάθεσή τους, για
12 μήνες, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης
(acceleration) και συνεργασίας (co-working) που περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά από
υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία.
Στον4ο κύκλο του egg μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από όλους τους κλάδους της
οικονομίας οι οποίες πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας,
αριστείας και βιωσιμότητας. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία συμβάλλουν
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες
επιχειρηματικές τάσεις της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κάνουν ευρεία χρήση
καινοτομιών και νέων τεχνολογιών ή/και διακρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην
καθημερινή ζωή.
Η προθεσμία υποβολής για τον 4ο κύκλο του Προγράμματος 2016-2017 λήγει στις 4
Απριλίου 2016 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.( http://www.theegg.gr/gr/prokiriksi)
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