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Πώς θα εξελιχθεί το ελληνικό 
οικοσύστημα καινοτομίας έως το 2035; 

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδικασία ανάπτυξης της 
καινοτομίας και κυρίως στο πώς η Ελλάδα, αλλά και η ΕΕ θα 
υποστηρίξουν τις νέες ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν στην 
οικονομική ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η μελέτη σεναρίων εξέτασε τα μελλοντικά προφίλ των ελληνικών 
νεοφυών επιχειρήσεων και ανέδειξε τους τομείς επενδυτικού 
ενδιαφέροντος. 
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Τα σενάρια δεν αποτελούν προβλέψεις - το μέλλον είναι 
δυναμικό και οι προοπτικές που είναι εφικτές. 

Τα σενάρια βοηθούν να αντιμετωπίσουμε την 
πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα. 

Για την ΕΑΤΕ η μελέτη αναδεικνύει ευνοϊκά πεδία εντός 
εναλλακτικών αντικρουόμενων μελλόντων & εισαγάγει 
ποικίλες οπτικές για τις επερχόμενες αλλαγές, 
απαγκιστρωμένες από τις εδραιωμένες μονοδιάστατες 
προβλέψεις του μέλλοντος. 



Στρατηγική Προόραση  



Στρατηγική Προόραση  
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Μεθοδολογία 



Παρελθόν 



Μεγατάσεις & Επιπτώσεις 
Τεχνολογική 
Ανάπτυξη

Υποβάθμιση 
Περιβάλλοντος Αστικοποίηση

Δημογραφικό Γήρανση Οικονομικές 
Ανισότητες

2035 



Αναδυόμενα (ασθενή) 
σήματα /Αβεβαιότητες 
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3. Αναδυόμενα (ασθενή) σήματα / Αβεβαιότητες 

EMERGING 
ISSUE 1 

Greece: a potential 
global innovation 

hotspot

EMERGING 
ISSUE 2 

Human resources 
shortage

EMERGING 
ISSUE 3 

Widespread adoption 
of sustainable 

practices

EMERGING 
ISSUE 4 

Aging population 
as a growing market

EMERGING 
ISSUE 5 

Work flexibility 
for wellbeing

EMERGING 
ISSUE 6 

Diversifying 
education enables 

innovation

EMERGING 
ISSUE 7 

Pervasiveness of 
new technologies 

affects society

EMERGING 
ISSUE 8 

Digital platforms, 
including the 

Metaverse, to foster 
economic activity

EMERGING 
ISSUE 9 

Increased utilization 
of Open knowledge

EMERGING 
ISSUE 10 
A start-up 

funding bubble

2035 



Ανάλυση 
Δυνάµεων 
Αλλαγής 
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Σενάρια 



Σενάρια 2035 



Η Αγκυροβολημένη Κιβωτός, 
Ένας κλειστός κόσμος.

Νεοφυείς στους τομείς του οικοτουρισμού, της πράσινης ενέργειας, των 
τροφίμων και της γεωργίας και άλλων τμημάτων της αγοράς που σχετίζονται με 
την αειφορία, καθώς και στην άμυνα.  

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι τομείς βασίζονται στη γνώση καθιστά αναγκαία 
μια στενή σχέση των νεοφυών επιχειρήσεων με τα γραφεία μεταφοράς 
τεχνολογίας των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. 

Ταυτόγχρονα υλοποιούνται πρωτοβουλίες διεθνών επιχειρηματικών αγγέλων 
[angel investors] που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς του οικολογικού 
τουρισμού και των τροφίμων και της γεωργίας, καθώς και σε ορισμένα ταμεία 
Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (ΕΚ) [VC funds] που υποστηρίζονται από ένα 
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. 

Σε αυτόν τον κλειστό κόσµο, οι πιο προσοδοφόρες 
επενδυτικές ευκαιρίες για τα ΕΚ εντοπίζονται στους τοµείς της 
αειφορίας, ιδιαίτερα του ενεργειακού εφοδιασµού και της 
κυκλικής οικονοµίας, καθώς και των τροφίµων και της 
γεωργίας

2035 

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση από εισβολικό φυτοπαθογόνο….



Ο Κατάφυτος Φάρος,  
Ένας απελευθερωμένος κόσμος.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις υποστηρίζονται ενεργά, τόσο από δημόσιους όσο και από 
ιδιωτικούς φορείς. Περιλαμβάνουν διεθνές ανθρώπινο δυναμικό και 
δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών της 
Βιομηχανίας 5.0, των καθαρών τεχνολογιών [cleantech], των τεχνολογιών διαφάνειας 
και ανοικτής διακυβέρνησης και των καινοτομιών που είναι προσανατολισμένες σε 
συγκεκριμένες αποστολές. 

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι τομείς βασίζονται στη γνώση καθιστά αναγκαία μια 
στενή σχέση των νεοφυών επιχειρήσεων με τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, ενώ 
επιτρέπει την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος προσανατολισμένο στην 
ανοιχτή καινοτομία.  

Παράλληλα έχουμε οργανωμένες προσπάθειες εθνικών και διεθνών δικτύων 
επιχειρηματικών αγγέλων, οι οποίοι δίνουν πρόσβαση σε κεφάλαιο αρχικής ώθησης. Σε 
αυτό συνεισφέρουν και τα ακμάζοντα πάρκα καινοτομίας επόμενης γενιάς και οι 
συνέργειες πολλαπλών εξειδικευμένων ταμείων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (ΕΚ) [VC 
funds], που συνενώνουν τις δυνάμεις τους για να προάγουν τις κοινές προτεραιότητες 
και τις προοπτικές των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. 

Οι επενδυτικές ευκαιρίες για τα ΕΚ εντοπίζονται στους 
τοµείς της αειφορίας, ιδιαίτερα του ενεργειακού εφοδιασµού 
και της Κυκλικής Οικονοµίας, καθώς και της 
βιοτεχνολογίας.

2035 

Καταστροφικές πυρκαγιές στον Ευρωπαϊκό νότο / Κλιµατική 
κρίση



Η Κλυδωνιζόμενη Σχεδία, 
Ένας αποικισμένος κόσμος.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που εμφανίζονται σε αυτόν τον κόσμο δε 
χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το κράτος, αλλά 
υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων, κυρίως διεθνών, και δραστηριοποιούνται σε ορισμένους 
εξειδικευμένους τομείς που σχετίζονται με τις μεγάλες επενδύσεις 
πολυεθνικών εταιρειών που λειτουργούν εντός των συνόρων της χώρας, 
κυρίως στους τομείς της επαυξημένης πραγματικότητας και ψυχαγωγίας.  

Τα ταμεία Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (ΕΚ) [VC funds] εξειδικεύονται 
περισσότερο και γίνονται πιο πρόθυμα να αναλάβουν ρίσκο, υιοθετώντας μη 
συμβατικές στρατηγικές ανατροπής του επενδυτικού τοπίου προς όφελός 
τους. Η εν λόγω στρατηγική έγκειται στην υποστήριξη της δημιουργίας και της 
μεγέθυνσης ανταγωνιστικών νεοφυών εταιριών οι οποίες στελεχώνονται από 
πρώην υπαλλήλους των μεγάλων εδραιωμένων εταιρειών που ανήκουν σε ξένα 
Κεφάλαια Ιδιωτικών Συμμετοχών [Private Equity]. 

2035 

Τοµείς των φαρµακευτικών προϊόντων, της τεχνολογίας 
υγείας, της Κυκλικής Οικονοµίας, της εκτεταµένης 
πραγµατικότητας και της τεχνολογίας blockchain.

Νέες πανδηµίες και παγκόσµια οικονοµική ύφεση…



Το Ομιχλώδες Οχυρό,  
Ένας κόσμος δύο ταχυτήτων.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που προκύπτουν σε αυτόν τον κόσμο λειτουργούν κυρίως 
στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της 
κυβερνοασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας και των γενόσημων. Δεν υπάρχουν 
γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς η γνώση δεν καλλιεργείται εγχώρια. 
Αντιθέτως, διεξάγεται μονόδρομη μεταφορά τεχνολογίας, ανεπίσημα και ως 
έναν βαθμό, μέσω της επαναπατρισμένης επιστημονικής ελίτ από τα πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. 

Ομοίως, οι επενδύσεις των επιχειρηματικών αγγέλων αντικατοπτρίζουν το πνεύμα της 
αδιαφάνειας που κυριαρχεί στη χώρα και η κύρια πηγή κεφαλαίων αρχικής ώθησης 
είναι η οικογένεια και οι φίλοι. Με το ίδιο σκεπτικό, τα ταμεία Επιχειρηματικών 
Κεφαλαίων (ΕΚ) [VC funds] υιοθετούν έναν στρεβλό επενδυτικό μηχανισμό. 

Οι επενδυτικές ευκαιρίες για τα ΕΚ εντοπίζονται στους 
τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, της διαχείρισης 
εκδηλώσεων και προορισµών, της επαυξηµένης 
πραγµατικότητας, των µέσων ενηµέρωσης, των δηµοσίων 
σχέσεων και της τεχνολογίας blockchain.

2035 

Ενεργειακές κρίσεις & µεταβαλλόµενες γεωπολιτικές 
συµµαχίες



6. Συμπεράσματα 

• Δυναμικό σύστημα με σημαντικές στρατηγικές 
αβεβαιότητες, από τις οποίες αρκετές υπερβαίνουν 
τα εθνικό πλαίσιο. 

• Τα εναλλακτικά σενάρια παρουσιάζουν 4 
διαφορετικές εξίσου πιθανές εκδοχές του μέλλοντος. 

• Τα σενάρια αναδεικνύουν σειρά ζητημάτων που 
απαιτούν παρακολούθηση και ανθεκτικές 
στρατηγικές που θα αγκαλιάζουν διαφορετικά 
(πιθανά ή απίθανα) μέλλοντα. 

Τομείς της αειφορίας, ιδιαίτερα του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της 
Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και των 
τροφίμων και της γεωργίας

Τομείς της αειφορίας, ιδιαίτερα του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της Κυκλικής 
Οικονομίας, καθώς και της βιοτεχνολογίας.

Τομείς των φαρμακευτικών 
προϊόντων, της τεχνολογίας υγείας, 
της Κυκλικής Οικονομίας, της 
εκτεταμένης πραγματικότητας και της 
τεχνολογίας blockchain.

Τομείς άμυνας και της ασφάλειας, της 
διαχείρισης εκδηλώσεων και προορισμών, της 
επαυξημένης πραγματικότητας, των μέσων 
ενημέρωσης, των δημοσίων σχέσεων και της 
τεχνολογίας blockchain.

• Αειφορία 
• Κυκλική οικονομία 
• Ενέργεια  
• Blockchain 
• Επαυξημένη 
πραγματικότητα
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