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Ο διπλός μετασχηματισμός
που κάνει τη διαφορά
Στον ψηφιακό μετασχηματισμό και
τις βιώσιμες πρακτικές στρέφεται
πλέον σε σημαντικό βαθμό το επιχειρείν σαν απάντηση στην κρίση,
σε μια εξέλιξη που προσφέρει λόγους για αισιοδοξία όσον αφορά
την πορεία που διαγράφεται για το
μέλλον. Σύμφωνα με πρόσφατη
μελέτη της Accenture, το 45% των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δίνει
προτεραιότητα στις επενδύσεις
που σχετίζονται με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, το 40% των
ερωτηθέντων σκοπεύει να πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις
στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), το
37% στο cloud και το 31% εξισορροπεί τις επενδύσεις του, εστιάζοντας περισσότερο σε βιώσιμα
επιχειρηματικά μοντέλα. Επίσης,
αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση τα
ευρήματα το 45% των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων πιστεύει πως θα επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους
που έχουν θέσει το 2021.
Η μελέτη «The European Double
Up: A twin strategy that will
strengthen competitiveness»,
δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας The Davos Agenda
και βασικό της συμπέρασμα είναι
ότι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που
θα ενισχύσουν ταυτόχρονα το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας και
τις βιώσιμες πρακτικές τους, έχουν
πολύ περισσότερες πιθανότητες
να ανακάμψουν γρηγορότερα και
να αναδυθούν ισχυρότερες από
την κρίση. Βέβαια, σημειώνει ότι
οι επικεφαλής των εταιρειών στην
Ευρώπη αναμένουν να επιστρέψουν στα επίπεδα κερδοφορίας
προ-πανδημίας μέσα σε 18 μήνες
κατά μέσο όρο, αν και τονίζει πως
η πανδημία δημιούργησε διαφοροποιήσεις στην ανθεκτικότητα
των ευρωπαϊκών εταιρειών και τις
προοπτικές τους για ανάπτυξη.
Φυσικά, υπάρχει ένα σημαντικό
κομμάτι (49%) των ευρωπαϊκών

εταιρειών που έχουν σημειώσει
μείωση εσόδων ή κερδών τούς
τελευταίους 12 μήνες και δεν αναμένουν βελτίωση τους επόμενους
12 μήνες. Προκύπτει όμως και ένα
32%, που αναμένει να σημειώσει αύξηση κερδοφορίας τούς επόμενους
12 μήνες. Η μελέτη αναφέρεται σε
αυτές τις εταιρείες ως «οι ηγέτες
του αύριο» (tomorrow’s leaders) και
υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες που
ηγούνται τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών όσο και
σε επίπεδο βιώσιμων πρακτικών,
έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να
συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία και συνεπώς να ανακάμψουν
ταχύτερα, αναδυόμενες ισχυρότερες από την κρίση.
Η Αccenture προτείνει επίσης τρεις
στρατηγικές κατευθύνσεις, προκειμένου οι εταιρείες να υλοποιήσουν
επιτυχώς τον διπλό μετασχηματισμό τους. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται:
• Η υιοθέτηση επιχειρηματικών
μοντέλων που βασίζονται σε
οικοσυστήματα τα οποία έχουν
στο επίκεντρό τους τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία: Ποσοστό μεγαλύτερο από 10% των
εσόδων των ηγετών αυτού του
διπλού μετασχηματισμού προκύπτει από τέτοια μοντέλα.
• Ο συνδυασμός πόρων για την
αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών προς την κατεύθυνση
της βιώσιμης ανάπτυξης: Οι
ηγέτιδες εταιρείες του διπλού
μετασχηματισμού επενδύουν
περισσότερο στην καινοτομία σε
όλους τους τομείς, διαθέτοντας
περισσότερο από το 10% των ετήσιων εσόδων τους στην έρευνα
και την ανάπτυξη. Αναγνωρίζουν
επίσης ότι η βιωσιμότητα και η
τεχνολογία δεν αποτελούν ξεχωριστές προτεραιότητες.
• Η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση
και η αξιοποίηση των εργαζομένων.
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H στήλη Βusiness Good News αποτελεί
συνεργασία της Direction Business Network με το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων
Ελλάδος και δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση στα newsletters Βusiness
Today και Retail Today. Στόχος της
πρωτοβουλίας είναι να αναδεικνύονται
οι επιχειρηματικές ειδήσεις με θετικό
και αισιόδοξο πρόσημο από την εγχώρια
και διεθνή πραγματικότητα.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ» ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MΠΗΚΕ ΣΤΟΝ NASDAQ
Η Advent Technologies, καινοτόμος εταιρεία στην ανάπτυξη τεχνολογίας κυψελών καυσίμου (fuel
cells) και υδρογόνου, ανακοίνωσε
την είσοδο στον NASDAQ στις 5
Φεβρουαρίου 2021. Η εισαγωγή της
πραγματοποιήθηκε μέσω συγχώνευσης με την AMCI Acquisition
Corp., εταιρεία Special Purpose
Acquisition. Η Advent ιδρύθηκε
στην Ελλάδα το 2006 και έχει την
έδρα της στη Βοστόνη των ΗΠΑ
από το 2012. Η χρηματιστηριακή
αποτίμηση της Advent εκτιμάται
σε περισσότερα από 700 εκατ.
δολάρια ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την
εισαγωγή της στον NASDAQ ως
την πιο επιτυχημένη για «ελληνική»
start-up μέχρι σήμερα. Η εταιρεία,
μέσω της συγχώνευσης, πέτυχε να
αντλήσει περίπου 158,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ για την υλοποίηση του
επιχειρηματικού της σχεδίου, που
περιλαμβάνει επενδύσεις σε ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων
προϊόντων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Μέσω της χρηματιστηριακής
εισαγωγής, η Advent φιλοδοξεί να
αναδειχθεί σε κορυφαία εταιρεία
τεχνολογίας κυψελών καυσίμου
(fuel cells) επόμενης γενιάς, αναπτύσσοντας πρωτοποριακή τεχνολογία για την οικονομία του
υδρογόνου. Οι κυψέλες καυσίμου
χρησιμοποιούν υδρογόνο, φυσικό
αέριο ή άλλες μορφές καθαρών
υγρών καυσίμων (efuels) για την
παραγωγή «καθαρής» ενέργειας.
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