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H σημασία της 
διαμόρφωσης ενός 

οικοσυστήματος 
καινοτομίας στη 
χρηματοδότηση 

της γαλάζιας 
ανάπτυξης



Διαμόρφωση Οικοσυστήματος 
Καινοτομίας
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Δημόσια διοίκηση
/αυτοδιοίκηση

Νεοφυείς
Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση 
Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων

Χρήση νέων τεχνικών
μεθόδων και
διαδικασιών με
αξιοποίηση 
Τεχνολογιών 
Πληροφορικής (ΤΠΕ)

Έρευνα & 
Τεχνολογική 

Ανάπτυξη

Ανάπτυξη, Διάχυση 
και Απορρόφηση 

Καινοτομιών

Ανάπτυξη 
Ικανοτήτων και 

Δεξιοτήτων

Επιχειρηματικότητα
εντάσεως Γνώσης



Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
(ΕΤΑ)
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Ένα βασικό διαχρονικό 
πρόβλημα της ΕΤΑ είναι 
η χαμηλή 
χρηματοδότηση, μόλις 
1,27 % σε σύγκριση με 
το μέσο όρος της ΕΕ 
2,14%.
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Οι αιτήσεις για 
διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας είναι 
μόλις 8,38 ανά 
εκατομμύριο κατοίκους 
ενώ ο αντίστοιχος 
αριθμός στην ΕΕ είναι 
106,84.
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Η χώρα μας βρίσκεται 
στην 8η θέση της ΕΕ με 
βάση τον συνολικό 
αριθμό συμμετεχόντων 
οργανισμών σε 
ερευνητικά 
προγράμματα.
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ETA: 
Προτεινόμενες 

Κατευθύνσεις
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Ενίσχυση-Ανανέωση του ερευνητικού δυναμικού των 
Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων.

Σταδιακή αύξηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία 
κλίματος με χαμηλότερη αβεβαιότητα για τους δυνητικούς 
ερευνητές από Ελλάδα και εξωτερικό.

Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών σε θέματα διαχείρισης 
έρευνας.

Προσέλκυση Κέντρων ΕΤΑ και διεθνών ιδρυμάτων (Nokia, 
Tesla, Pfizer, Microsoft).

Βελτίωση ευκαιριών συνεργασίας και αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων από τις χρηματοδοτούμενες πρωτοβουλίες 
έρευνας με κατάλληλο συντονισμό και παράλληλη 
διασφάλιση επαρκών μοντέλων διακυβέρνησης.



Ανάπτυξη, Διάχυση και 
Απορρόφηση Καινοτομιών
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Περιορισμένη δημιουργία 
συνεργατικών

σχηματισμών ώστε να 
επιτευχθεί η διασύνδεση

με εξωτερικές πηγές
γνώσης.

Οριακή ενσωμάτωση 
επιχειρήσεων σε διεθνείς 

αλυσίδες αξίας



Ανάπτυξη, 
Διάχυση και 
Απορρόφηση 
Καινοτομιών
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Προτεινόμενες Κατευθύνσεις

Αξιοποίηση δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι τεχνολογίες της 4ης

Βιομηχανικής Επανάστασης 

Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε 
επιχειρήσεις έντασης γνώσης 

Ενίσχυση συμμετοχής και αναβάθμιση 
ρόλου ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς 
αλυσίδες αξίας.

Ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων 
οργανισμών για τη διεξαγωγή προμηθειών 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτομίας 
(Public Procurement Innovation).



Επιχειρηματικότητα 
εντάσεως Γνώσης
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Θετικό ισοζύγιο συστάσεων-διαγραφών επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ)

Αδυναμίες στην ποιοτική διάσταση της επιχειρηματικότητας. 

Χαμηλός βαθμός «ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας»

Δυσκολίας εύρεσης εύκολης χρηματοδότησης.

Η Έκθεση Doing Business 2020 καταγράφει σημαντική αξιοποίηση δύο 
χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος) αλλά και του 
Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund που εκτιμάται ότι θα 
προσφέρει σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups, spin off) πάνω από 400 
εκ. ευρώ για το διάστημα 2018-2023.



Επιχειρηματικότητα εντάσεως Γνώσης –
Προτεινόμενες Κατευθύνσεις
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Υποστήριξη επιχειρήσεων 
για την αντιμετώπιση 

ψηφιακής πρόκλησης στην 
μετά Co-Vid 19 εποχή.

Ενίσχυση χρηματοδότησης 
καινοτόμων νεοφυών 
επιχειρήσεων μέσω 
σύστασης Ταμείου 

Ψηφιακής Οικονομίας.

Ενίσχυση δικτύωσης 
συνεργασίας παραγωγικού 
ιστού και Πανεπιστημιακών 

ερευνητικών ιδρυμάτων.

Ενεργοποίηση ανθρωπίνου 
δυναμικού για αξιοποίηση 

ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, τεχνικών 

ιδεών για ανάληψη 
επιχερηματικής δράσης.

Προώθηση «Σειριακής 
Επιχειρηματικότητας»

Χρηματοδότηση 
καινοτόμων εγχειρημάτων 
(Mentoring, Coaching κ.α)

Χρηματοδότηση για 
μεγέθυνση καινοτόμων 

επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε ώριμο στάδιο 

(Scale-up)



Οικοδόμηση Ικανοτήτων και 
Δεξιοτήτων (Competence Building)
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Αναντιστοιχία ανάμεσα στα 
προσόντα των 

απασχολούμενων και σε αυτά 
που απαιτούνται από την 

αγορά εργασίας

Το μερίδιο αποφοίτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

θέσεις εργασίας που δεν 
απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλά 
προσόντα είναι 43,3% όταν ο 

κοινοτικός μέσος όρος κινείται 
στο 26%. 

Δεν επιτυγχάνεται 
ικανοποιητική σύνδεση 

αριθμού εισακτέων με τις 
ανάγκες του παραγωγικού 

συστήματος.

21η θέση (ΕΕ27) ως προς το 
ποσοστό του πληθυσμού που 
διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες 
ενώ το ποσοστό εργαζομένων 

που έχουν δεξιότητες ΤΠΕ 
είναι μόλις το 1,8% της 

συνολικής απασχόλησης.

Το φαινόμενο Brain Drain, 
συνεχίζει να υφίσταται και να 
οδηγεί σε μείωση αποθέματος 

δεξιοτήτων και γνώσης.

Η τεχνική επαγγελματική 
εκπαίδευση δεν αποτελεί πλέον 

ελκυστική επιλογή για τους 
νέους.



Οικοδόμηση 
Ικανοτήτων και 
Δεξιοτήτων

• Μετάβαση του επιχειρηματικού
συστήματος της χώρας στην 4η

Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 
4.0).

• Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις
• Δημόσια χρηματοδότηση νεοφυών

επιχειρήσεων
• Διερεύνηση δυνατότητας

δημιουργίας ημι-κρατικών θεσμών
χρηματοδότησης SBIR (Small 
Business Innovation Research, USA)

• Χρήση Χρηματοδοτικών εργαλείων
(Microfinance Schemes).
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Προτεινόμενες
Κατευθύνσεις



TMEDE Microfinance Solutions
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1ος Θεσμικός Φορέας 
στον Κλάδο των 

μικροχρηματοδοτήσεων

Χορήγηση 
Χρηματοδοτήσεων έως 

€25Κ



Σκοπός 
TMEDE 

Microfinance 
Solutions
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Χρηματοδότηση νέας 
επιχείρησης/δραστηριότητας

Κάλυψη εξόδων επαγγελματικού 
ακινήτου 

Αγορά ή Μίσθωση Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών 
υποδομών και συστημάτων

Κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών 
εισφορών

Συγχρηματοδότηση επιδοτούμενων 
προγραμμάτων 



Διεθνής Τάσεις Χρηματοδότησης –
Εγγυοδοτικά Εργαλεία
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Η επιχείρηση ως μέλος 
Εγγυοδοτικού φορέα 
αιτείται δανεισμό από 

Τραπεζικό ή/και 
Μικροπιστωτικό Ίδρυμα

Ο Φορέας 
Χρηματοδότησης 

εξετάζει και εγκρίνει τη 
βιωσιμότητα του 

business plan

Ο Εγγυοδοτικός φορέας 
αξιολογεί το 

έργο/επένδυση

Ο Εγγυοδοτικός
Φορέας παρέχει 

εγγύηση μέρους του 
έργου (π.χ. 30%)

Ο Φορέας 
Χρηματοδότησης 

(τράπεζα, 
μικροχρηματοδοτήσεις) 

εγκρίνει το δάνειο

Χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού σε 
συνδυασμό με 

ευκολότερη έγκριση 


