Ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Η μακροχρόνια και ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας
επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω της ανάπτυξης ενός δυναμικού επιχειρηματικού τομέα. Οι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παίζουν αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη
διαδικασία και αναγνωρίζονται σήμερα ως βασική κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη και
ως καταλύτης για την κοινωνική πρόοδο. Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό τους ρόλο, οι
δημόσιες αρχές, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
Από την ίδρυσή της, η European Profiles ασχολείται ενεργά με την υποστήριξη των
κυβερνήσεων σε αυτόν τον τομέα, προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη για τη
βελτίωση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου, την τόνωση της παροχής
επιχειρηματικών συμβουλών για τις ΜΜΕ και την καθιέρωση καινοτόμων προγραμμάτων για
την υποστήριξη αυτών. Η Ρωσική Ομοσπονδία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η
Ουκρανία και η Ελλάδα είναι κάποιες από τις χώρες στις οποίες η European Profiles έχει
υποστηρίξει ενεργά την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
Η προσέγγισή μας στο χώρο αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η προώθηση της
επιχειρηματικότητας είναι μια διαδικασία και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Για να επιτευχθεί
αυτό, απαιτούνται στοχοθετημένες, προσανατολισμένες στην αγορά παρεμβάσεις, οι
οποίες κατευθύνονται από τη ζήτηση, αντικατοπτρίζοντας τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα.
Σε επίπεδο πολιτικής, υποστηρίζουμε τις κυβερνήσεις να αντλήσουν γνώσεις από τη διεθνή
βέλτιστη πρακτική κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή προσαρμοσμένων πολιτικών και
στρατηγικών για την ανάπτυξη των ΜΜΕ
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σε θεσμικό επίπεδο, υποστηρίζουμε το σχεδιασμό και
ανάπτυξη καινοτόμων δομών, όπως
οργανισμών υποστήριξης ΜΜΕ, παρατηρητηρίων
, καθώς και διαφόρων
ενδιάμεσων φορέων/διαμεσολαβητών για την υποστήριξη της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομία
. Υποστηρίζουμε την απόκτηση νέων γνώσεων και τεχνικών εντός των ΜΜΕ και βοηθούμε
στην
ανάπτυξη δικτύων (clusters), την προώθηση των εξαγωγών και τη δημιουργίας
καινοτόμων
υποστηρικτικών προγραμμάτων.
Σε όλες τις προσπάθειές μας σε αυτό τον τομέα επιδιώκουμε να αναπτύξουμε και να
παγιώσουμε δυνατές συνεργασίες με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων ου δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα. Αυτό το θεωρούμε κρίσιμο στοιχείο για τη συνέχιση του έργου μας, για να
προωθήσουμε την άποψη αναφορικά με το ρόλο των ΜΜΕ στη γενικότερη οικονομική
ανάπτυξη.
Οι πελάτες μας εκτιμούν τόσο την αφοσίωσή μας στην ανάπτυξη ισχυρών τεχνικών,
προγραμμάτων και θεσμών όσο και στη δέσμευσή μας στην παροχή λύσεων
καθοδηγούμενες από τη ζήτηση, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματικότητα,
γεφυρώνοντας παράλληλα την απόσταση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

1/1

