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2021

Το 2021θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονιά, κατά τη διάρκεια της
οποίας το κάθε εθνικό οικοσύστημα θα παρουσιάσει σημάδια διακριτής
ωριμότητας, επιτυγχάνοντας όχι μόνο επιβίωση αλλά και σε μερικά σημεία
ουσιαστική ευημερία, παρά την αναπόφευκτη πίεση από τις επιπτώσεις της
ΝΟΣΟΥCOVID-19.

ΕΙΤ Digital (μέρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας)

«Το σημαντικότερο είναι ότι, εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας και νωρίτερα
από το αναμενόμενο, πραγματοποιήθηκαν κάποιες πρώιμες επιτυχίες ζωτικής
σημασίας, για τη διασφάλιση ενός οικοσυστήματος που να λειτουργεί σωστά,
ώστε να προσελκυσθούν επαγγελματικά ταλέντα, τα οποία με τη σειρά τους
φέρνουν εμπιστοσύνηκαι κεφάλαια στη χώρα»

ΕΤΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων)

«Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια σε κάθε τοπικό
οικοσύστημα. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα ακμάζον
οικοσύστημα που θα δημιουργήσει αξία μακροπρόθεσμα – ας το
εκμεταλλευτούμε».

Δηλώσεις των εκπροσώπων επιχειρηματικών κεφαλαίων και επενδυτών αγγέλων



GREEK GOV./E.U. SUPPORT MEASURES

 Εν μέσω των περιορισμών της πανδημίας, η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε
μέτρα όπως αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων πληρωμής και
ασφάλισης και μείωση των ενοικίων για τις επιχειρήσεις, για την
ενίσχυση την οικονομία.

 Επίσης, η επέκταση της πολιτικής για βραχυπρόθεσμη στήριξη της
εργασίας που ενισχύεται από την νέο μέσο προσωρινής στήριξης για
τον μετριασμό του κινδύνου της ανεργίας υποστηρίζεται από τον
μηχανισμό έκτακτης ανάγκης (SURE), δίνοντας μια νότα για
αποφασιστικό για ένα αισιόδοξο μέλλον.

 Η Ελλάδα λαμβάνει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις από
το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό καθιστά
το μεγαλύτερο αποδέκτη σε ολόκληρη την ΕΕ-27 σε σχέση με το ΑΕΠ
της.

 Η ανάλυση όμως των οικονομικών δεικτών, δείχνει ότι η χώρα μας θα
εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ.
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REALITY WITHIN THE COVID ERA



SOCIAL ECONOMY/ENTEPRENEURSHIP
 Κοινωνική οικονομία ως «ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας
για όλους τους πολίτες πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία της
αγοράς, υπερβαίνοντας τις αντινομίες του κράτους και της αγοράς, τον
κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό των κοινωνικά αδυνάτων» (Βασίλης
Τακτικός)
Κάποιες παρατηρήσεις:
 Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
 Παρατεταμένη κρίση του κράτους πρόνοιας.
 Κοινωνικό κεφάλαιο.
 Σκοπός η άντληση κοινωνικής ωφέλειας από τη δημιουργία σχέσεων

απασχόλησης.
 Η ανάπτυξη των πρωτοβουλιών κοινωνικής επιχειρηματικότητας

εμφανίζεται στην Ευρώπη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
 Κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ (Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία) θέλησαν να

κατοχυρώσουν θεσμικά ένα αυτοτελές οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο
για την άσκηση κοινωνικής επιχειρηματικότητας («επίλυση κοινωνικών
προβλημάτωνμε οικονομικάβιώσιμοτρόπο». (Mohammad Yunus)

 Χώρες που βαδίζουν σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση είναι μεταξύ άλλων
η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, ενώ και η Ελλάδα από το 2016 έχει
στραφεί με αργούς ωστόσο ρυθμούς προς την ίδια κατεύθυνση.

 Στην πλειοψηφία των εθνικών συστημάτων δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα
συστηματικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.



RELATIVE FINANCIAL INDEXES

 Παραδόξως, η κατάταξη της χώρας, στο Δείκτη Ρυθμιστικού Πλαισίου,
κατατάσσεται ως η 6η στην κατηγορία "Έναρξη επιχείρησης".

 Στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2020, η Ελλάδα
κατατάσσεται 27η από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του περασμένου
έτους, με βάση στοιχεία πριν από την πανδημία, η συνολική βαθμολογία της
Ελλάδας , παρουσιάζει περιορισμένη βελτίωση των επιδόσεών της.

 Η χώρα μας όμως σημείωσε σημαντική πρόοδο στο κεφάλαιο "ανθρώπινο
κεφάλαιο", αυξάνοντας τη βαθμολογία της σε όλους σχεδόν τους συνδεδεμένους
δείκτες.





EQUITY FUND (EU, GG, EIB, EFSI)



EARLY/ GROWTH STAGE WINDOWS
 Το παράθυρο πρώιμου σταδίου είναι προσαρμοσμένο

για τις ανάγκες των επιχειρηματιών & κοινωνικών
επιχειρηματιών που έχουν ήδη ξεκινήσει να
αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα που αρχίζουν να
κερδίζουν αρχική δυναμική και έχουν υψηλές
δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη.

 Το παράθυρο του σταδίου ανάπτυξης είναι κυρίως
κατάλληλο για ήδη καθιερωμένες εταιρείες με υγιή
έσοδα που βρίσκονται στη διαδικασία κλιμάκωσης της
επιχείρησής τους και επέκτασης των δραστηριοτήτων
τους, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό. Κατά
συνέπεια, τα ποσά χρηματοδότησης εδώ είναι
υψηλότερα, με στόχο την επέκταση και την
παγκοσμιοποίηση.



BUSINESS & SOCIAL CTITERIA IN FUNDING



WHERE TO INVEST..??



SME BUSINESS DATA



BUSINESS PROFILE EARLY STAGE



REJECTIONS FROM FUNDING



FUNDED GREEK START-UPS

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



WHAT IS GOING ON IN GREECE….
 Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν γρήγορα σε μια

νέα πραγματικότητα και η αρχικά προβλεπόμενη πτώση δεν έχει
υλοποιηθεί πλήρως μέχρι στιγμής.

 Φυσικά, η εικόνα δεν είναι η ίδια. Άλλοι τομείς όπως, οι εταιρείες
ταξιδιωτικής τεχνολογίας και γενικά οι B2C έχουν πληγεί σε
μεγάλο βαθμό και το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

 Οι περισσότερες εταιρείες, υποστηριζόμενες από τους
υφιστάμενους επενδυτές τους, προσάρμοσαν τη βάση κόστους
τους, εξασφάλισαν την επέκταση των διαδρομών τους αλλά
εισήλθαν σε λειτουργία "αναμονής, μελλοντικών συζητήσεων και
σχετικής προβολής".

 Το θέμα αυτό, και μια σχετική ανθεκτικότητα του Ε.Π. των
νεοσύστατων κοινοτήτων έχει προκαλέσει μια σειρά άλλων
απροσδόκητων συνεπειών, όπως: μπορούμε να εργαστούμε από
οπουδήποτε, διαφορετικά και - ναι - μπορούμε να συνεχίσουμε
να επενδύουμε και να επιτυγχάνουμε εξόδουςρεκόρ στο μέλλον.



…ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΟ 
ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ. ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Ε ΙΝΑΙ ΝΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΟΥΜΕ…

Δ ΗΛΩ ΣΗ ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Τ ΗΣ  S O F T BA N K

Thank you for your time!


