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Η Κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα (1/2)

Χρηµατοδότηση €1 δισ. για δράσεις έρευνας και καινοτοµίας (2019).

Μερικές εµβληµατικές πηγές χρηµατοδότησης: το «Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ» και το ΕΠΑνΕΚ
του ΕΣΠΑ, το ΕΛΙΔΕΚ και το Equifund

H χώρα µας βρίσκεται σταθερά στην πρώτη δεκάδα της ΕΕ ως προς τη συµµετοχή της σε ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράµµατα, µε το 10% των εγχώριων δαπανών Ε&Α να προέρχονται από αυτά.

Το 2019 ήταν 1,27% του ΑΕΠ (€2,34 δισ.) έναντι 2,14% στην ΕΕ.

Οι δηµόσιες δαπάνες Ε&Α είναι στο 0,68% του ΑΕΠ (0,7% στην ΕΕ, 2019), ενώ οι ιδιωτικές είναι 0,59%
του ΑΕΠ (1,42% στην ΕΕ, 2019)

Στην Ελλάδα κατατίθενται µόνο 8,38 αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανά εκατ. κατοίκους,
έναντι 106,84 στην ΕΕ.

Ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράµµατα

Δαπάνες Ε&Α

Διανοητική ιδιοκτησία
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Η Κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα (2/2)

Δικτύωση & 
εξωστρέφεια

Οι απασχολούµενοι στην Ε&Α στην Ελλάδα υπολογίζονται σε µόνο ~55 χιλ.
Ελάχιστοι ξένοι ερευνητές απασχολούνται στην Ελλάδα.

Το 43,3% των Ελλήνων αποφοίτων εργάζονται σε θέσεις που δεν χρειάζονται πτυχίο 3βάθµιας
εκπαίδευσης (το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, η οποία έχει µ.ο. 26%).

4/10 επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας, ενώ 5/10 θεωρούν ότι το
προσωπικό τους δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη θέση εργασίας τους.

Οι µικροεπιχειρήσεις (έως 9 υπάλληλοι) απασχολούν το 62% του ανθρώπινου δυναµικού (29,7% ΕΕ).

Μόνο το 1/4 του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων έχει τµήµα Ε&Α, ενώ το ποσοστό αυτό στις
µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 υπαλλήλων) φτάνει µόλις το 40%.

Μόνο 273 επιχειρήσεις κάνουν το 50% όλων των ελληνικών εξαγωγών, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις
δεν συµµετέχουν σχεδόν καθόλου σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Οικοδόµηση ικανοτήτων 
& δεξιοτήτων

Επιχειρήσεις & 
καινοτοµία
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Πώς θα µπορούσε η χώρα µας να οδηγήσει το παραγωγικό 
της µοντέλο προς ένα σύστηµα καινοτοµίας;

ü Καθιέρωση ενός µόνιµου εθνικού προγράµµατος έρευνας µε χρηµατοδότηση 

συµπληρωµατική των ευρωπαϊκών προγραµµάτων και στρατηγική στόχευση.

ü Σταδιακή, σταθερή αύξηση της χρηµατοδότησης Πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων. 

ü Ενίσχυση/ανανέωση του ερευνητικού δυναµικού των Πανεπιστηµίων και των ερευνητικών 

κέντρων και παροχή περισσότερης ευελιξίας για συνεργασίες µε τον ιδιωτικό τοµέα.

ü Συνυπολογισµός της ερευνητικής συνεργασίας µε εταιρείες, της κατοχύρωσης και 

αξιοποίησης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και της δηµιουργίας spin-offs στην αξιολόγηση της 

εξέλιξης των µελών ΔΕΠ και άρση του ασυµβίβαστου.

ü Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ΕΛΚΕ των Πανεπιστηµίων.

Καινοτοµία στην Ελλάδα



Πώς θα µπορούσε η χώρα µας να οδηγήσει το παραγωγικό 
της µοντέλο προς ένα σύστηµα καινοτοµίας;

ü Υιοθέτηση λειτουργικών προδιαγραφών σε κάθε είδους προµήθειες.

ü Προώθηση της χρήσης ανοιχτών προτύπων και ανοιχτών δεδοµένων από τον δηµόσιο 

αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα.

ü Παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για την κατοχύρωση διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, και υποστήριξη της νέας Ακαδηµίας του ΟΒΙ.

ü Ριζική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθµίδες και θεσµοθέτηση της 

πρακτικής άσκησης και των επισκέψεων γνωριµίας των φοιτητών σε επιχειρήσεις.

ü Δηµιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Έρευνα & Καινοτοµία στην Ελλάδα



Οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα



Οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών startup;



Οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών startup;

Μερικά ακόµα ενδιαφέροντα στοιχεία:
ü 93% των startups του δείγµατος ιδρύθηκαν την περίοδο 2013-2020.
ü Λιγότερο από 3% των εταιρειών αυτών απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόµενους.
ü 4 στους10 ιδρυτές δήλωσαν ότι η προϋπηρεσία τους αφορά σε µια δουλειά µε «ουδέτερη 

έως ανύπαρκτη» σχέση µε το αντικείµενο της startup τους.
ü 22,5% των ιδρυτών αναφέρουν ότι είχαν µία αποτυχηµένη επιχειρηµατική προσπάθεια στο 

παρελθόν.
ü 9% δηλώνουν ότι είχαν περισσότερες από µία αποτυχηµένες προσπάθειες.
ü 8 στους 10 ιδρυτές είναι άνδρες, µια ανισότητα που παρατηρείται και στις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες.
ü 6,4% είναι το ποσοστό των startups που ιδρύθηκαν µόνο από γυναίκες.
ü 1 στους 3 ιδρυτές δηλώνει ότι σύνταξε το επιχειρηµατικό σχέδιο της επιχείρησης µαζί µε 

έναν µέντορα.



Προτεινόµενες πολιτικές για τη βελτίωση του 
οικοσυστήµατος των νεοφυών επιχειρήσεων

1. Μεταρρύθµιση φορολογικού, ασφαλιστικού και νοµικού πλαισίου 

λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων.

2. Προσέλκυση επαγγελµατιών µε δεξιότητες και ξένων επενδυτών, 

µέσω φορολογικών κινήτρων. 

3. Εκπαίδευση & ωρίµανση ιδρυτών & επενδυτών, σχετικά µε 

επιχειρηµατικές δεξιότητες µέσω κατάλληλων προγραµµάτων.

4. Επικοινωνία & συνέργεια µεταξύ νεοσύστατων εταιρειών.

Οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα



Προτεινόµενες πολιτικές για τη βελτίωση του 
οικοσυστήµατος των νεοφυών επιχειρήσεων

5. Πανεπιστήµιο – Υποστήριξη σύνδεσης µε την αγορά.

6. Δηµιουργία καναλιού επικοινωνίας για συνεργασία µεταξύ των 

εµπλεκόµενων µερών του οικοσυστήµατος και σχετικές 

πρωτοβουλίες από τον ΣΕΒ (marketplace) για συστηµατική 

συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και startups.

7. Δηµιουργία εξειδικευµένων κέντρων καινοτοµίας για νεοσύστατες 

επιχειρήσεις.

8. Λειτουργία θερµοκοιτίδων.

Οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


