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» Συνέντευξη

Νίκος Καυκάς, CEO της «Καυκάς»

Νέες επενδύσεις σε προϊόντα και λύσεις που θα απαντούν στις ανάγκες λειτουργικής αναβάθμισης σπιτιών και επαγγελματικών κτιρίων, ιδίως των ξενοδοχείων
όπου αναμένονται μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις δρομολογεί η «Καυκάς», ενώ
παράλληλα με την δημιουργία καινούριων καταστημάτων, εστιάζει στην τεράστια

πρόκληση για εξοικονόμηση ενέργειας σε φωτισμό σε ιδιωτικούς και δημόσιους
χώρους. Όπως λέει στην «Η», ο κ. Ν. Καυκάς λίγες μέρες μετά τη διάκριση στα
«Βραβεία Κούρος» η εταιρεία αναπτύσσεται ταχύτατα μέσα στην κρίση καθώς σε
αντίθεση με τον ανταγωνισμό, κατάφερε να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΚΑΥΚΑΣ

«Αναπτυσσόμαστε γιατί
προσαρμοστήκαμε στην κρίση»

 Σε αύξηση πωλήσεων της τάξης του 11%-12% σε σχέση με φέτος στοχεύει τη νέα χρονιά

η εταιρεία, συνεχίζοντας την έντονη ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων
στον Γιώργο Μανέττα

Τα τελευταία χρόνια, η Καυκάς δείχνει
μια έντονη εξωστρέφεια και αναπτύσσει το δίκτυό της παρά τη γενικότερη
κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Γιατί επιλέξατε να κινηθείτε πιο
επιθετικά στην κρίση;
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που
μας οδήγησαν στην απόφαση για
γρήγορη ανάπτυξη σε έναν κλάδο, ο
οποίος έχει υποστεί πτώση κύκλου
εργασιών άνω του 60% λόγω της εξάρτησης από την οικοδομική δραστηριότητα. Ο βασικότερος είναι ότι
είδαμε την κρίση ως ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αδυναμίες του ανταγωνισμού να προσαρμοστεί στην νέα
κατάσταση. Από την άλλη εμείς, πολύ
έγκαιρα αλλάξαμε την κουλτούρα της
εταιρείας και από απλοί παραγγελιολήπτες και διακινητές ηλεκτρολογικού υλικού μετεξελιχθήκαμε σε
πάροχο προστιθέμενης αξίας προς
εγκαταστάτες και τελικούς χρήστες,
προωθώντας τους προϊόντα που ενσωματώνουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και δίνουν λύσεις σε
τεράστιες ανάγκες για ασφάλεια εγκαταστάσεων, εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση συνθηκών ζωής κ.ά.
Και η αλήθεια είναι ότι ιδίως στην
Ελλάδα υπάρχουν εγκαταστάσεις
οικιακές και επαγγελματικές, οι οποίες έχουν επιτακτικές ανάγκες αναβάθμισης. Από την άλλη οι τεχνολογίες είναι πλέον ώριμες για να
δώσουν λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Η Καυκάς φιλοδοξεί να παίξει
ακριβώς αυτόν τον ρόλο. Να αποτελέσει τον καταλύτη μετάδοσης τεχνολογίας από τους κατασκευαστές του
ηλεκτρολογικού υλικού προς τους
τελικούς χρήστες. Σε αυτήν τη μετεξέλιξη τεράστιο ρόλο έπαιξε η στελέχωση της εταιρείας μας με ταλαντούχο προσωπικό που διαθέτει τεχνικό
υπόβαθρο και το οποίο βρήκαμε σε
μεγάλη αφθονία λόγω της κρίσης.
Άλλη μία απόδειξη ότι η κρίση κρύβει
ευκαιρίες γι' αυτούς που τολμούν και
έχουν συγκεκριμένο όραμα και στρατηγική.
Πώς αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες που
εξακολουθούν να υπάρχουν για την
επιχειρηματικότητα; Αναφέρομαι στα
προβλήματα χρηματοδότησης από το
τραπεζικό σύστημα, τα capital controls,
την καχυποψία των ξένων προμηθευτών λόγω του country risk κ.ά.
Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματι-



«Η μεγαλύτερη
δυσκολία για την
επιχειρηματικότητα σήμερα είναι η
αβεβαιότητα για το
άμεσο μέλλον. Αυτή η αβεβαιότητα
αναβάλλει ή ακυρώνει επενδύσεις
που τόσο έχουμε
ανάγκη ως οικονομία για να δημιουργήσουμε θέσεις
εργασίας και αξία».

κότητα στην Ελλάδα είναι η αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον. Αυτή η
αβεβαιότητα αναβάλλει ή και ακυρώνει επενδύσεις μικρής ή μεγάλης
κλίμακας που τόσο έχουμε ανάγκη
ως οικονομία για να δημιουργήσουμε
θέσεις εργασίας και αξία. Παράλληλα
εξακολουθούν να υφίστανται παθογένειες που σχετίζονται με τον ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του κράτους στην οικονομία και έχουν να
κάνουν με
την πο-



«Η βράβευση από
τη Λέσχη Επιχειρηματικότητας που απαρτίζεται από καταξιωμένους και
κοινωνικά υπεύθυνους επιχειρηματίες, είναι η μεγαλύτερη δικαίωση των
οραμάτων και των
κόπων όλων των
ανθρώπων της
'Καυκάς' ιδίως τα
τελευταία πολύ
δύσκολα χρόνια
της ύφεσης».

ΕΠΙΑΣΕ ΠΑΤΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«ΟΙ ΥΓΙΕΙΣ ΟΜΙΛΟΙ
ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

λυνομία, την χαρακτηριστικά αργή
διαδικασία αδειοδότησης για κάθε
λογής έργα, την πολύ καθυστερημένη
απονομή δικαιοσύνης, τη διαφθορά,
τη φοροδιαφυγή, τη γραφειοκρατία
και άλλες παθογένειες που νοθεύουν
τον υγιή ανταγωνισμό και απογοητεύουν και αποθαρρύνουν τις δυναμικές και σωστές επιχειρήσεις. Όσον
αφορά τις επιπτώσεις των capital
controls οι τεχνικές δυσκολίες έχουν
σχεδόν εξαλειφθεί και δεν αποτελούν
σοβαρό τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα
για τις καλές τουλάχιστον ελληνικές
επιχειρήσεις, στη συνεργασία τους με
τις τράπεζες, είναι κυρίως το πολύ
υψηλό κόστος χρήματος που καλούνται να πληρώσουν και το οποίο διαβρώνει την ανταγωνιστικότητά τους
σε σχέση με τους εξωχώριους ανταγωνιστές τους.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα ανάπτυξης και επέκτασης της ΚΑΥΚΑΣ; Πού
θα δώσετε μεγαλύτερη έμφαση;
Εκτός από τη συνέχιση του προγράμματος ανάπτυξης του
δικτύου καταστημάτων
μας ιδίως σε περιοχές
που παρουσιάζουν
επενδυτική δραστηριότητα όπως στον
τουρισμό και τη βιομηχανία, θα επενδύσουμε σε νέα
προϊόντα και λύσεις που θα συμπληρώνουν
την προσφορά
μας για την
ενεργειακή
και λειτουργική αναβάθμιση
οικιών και
κτιρίων
όλων των
χρήσεων.

Ιδίως στον χώρο των ξενοδοχείων
και γενικότερα των τουριστικών καταλυμάτων προβλέπουμε ότι θα λάβουν χώρα μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις αλλά και δημιουργία νέων
υψηλού επιπέδου μονάδων. Η βιομηχανία επίσης, σε τομείς όπως τα τρόφιμα και τα ποτά, δείχνει ιδιαίτερη
δυναμική και η αναβάθμιση αυτών
των εγκαταστάσεων στα πρότυπα του
Industry 4.0 αποτελεί για εμάς περιοχή όπου επενδύουμε όλο και περισσότερο. Τέλος οι μεγάλες προκλήσεις
για εξοικονόμηση ενέργειας σε φωτισμό επαγγελματικών χώρων όλων
των τύπων καθώς και δημοσίων οδών
και κοινόχρηστων χώρων όπου και
τα περιθώρια μείωσης κόστους ενέργειας είναι τεράστια αλλά και η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης πολύ
μικρή, είναι ένα πολλά υποσχόμενο
πεδίο δράσης για το οποίο έχουμε
συστήσει ειδικά business units και
έχουμε αναπτύξει προγράμματα προσφερόμενων υπηρεσιών από την τεχνικοοικονομική μελέτη έως και την
χρηματοδότηση αυτών των έργων,
πάντα με γνώμονα την αξιοπιστία και
την εγγύηση της «Καυκάς».
Πώς εκτιμάτε θα κλείσουν τα φετινά
οικονομικά αποτελέσματα και τι περιμένετε για τη νέα χρονιά;
Φέτος θα κλείσουμε με μία αύξηση κύκλου εργασιών της τάξης του
11% - 12% σε σχέση με το 2015, ξεπερνώντας τα 122 εκατ. Πραγματοποιήσαμε επενδύσεις άνω των 4,5
εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα και
νέο κεντρικό αποθηκευτικό χώρο
αλλά και σε ανακαινίσεις, αυξάνοντας
παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό
μας κατά 100 άτομα. Για το 2017 στοχεύουμε σε μία αύξηση πωλήσεων
της τάξης του 10% - 12% αλλά φυσικά
αυτός ο στόχος μπορεί να αποδειχτεί
χαμηλός αν η οικονομία ξεκινήσει
να κινείται προς την ανάπτυξη ή υψηλός αν συμβεί το αντίθετο.

Πόσο σας προβληματίζει το γενικότερο κλίμα στην οικονομία; Πιστεύετε πως βρισκόμαστε
κοντά στο τέλος της κρίσης;
Όπως προανέφερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις σήμερα είναι η αβεβαιότητα που
οδηγεί στην αναβολή επενδυτικών αποφάσεων και σε φαύλο κύκλο ύφεσης. Εμείς στην «Καυκάς», φύσιν αισιόδοξοι, θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στο χαμηλότερο σημείο της οικονομίας και της
αγοράς. Πόσο χαμηλότερα μπορεί να πάει η κατασκευαστική δραστηριότητα; Επίσης πιστεύουμε ότι μέσα από την κρίση οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν απόκτησαν χαρακτηριστικά που τις βοηθούν
ήδη να απαντούν σε αντίξοες συνθήκες και περίπλοκες προκλήσεις και να δημιουργούν παράλληλα αξία για τη χώρα. Εμείς, οι υγιείς, καινοτόμες και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις καλούμαστε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και αυτό θα πράξουμε.

