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Ι. Εισαγωγή: Οικονομική μεγέθυνση & περιβάλλον 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, με την κλιματική αλλαγή να είναι το πλέον επείγον 

(και ίσως το πιο σημαντικό καθώς επηρεάζει και τα άλλα όπως η μείωση της 

βιοποικιλότητας), αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως τα κύρια παγκόσμια 

προβλήματα.  

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι η μετάβαση από την αντίληψη ότι η περιβαλλοντική 

ατζέντα αποτελεί  τροχοπέδη της οικονομικής ανάπτυξης στην κατανόηση ότι μπορεί 

να αποτελέσει τον σημαντικότερο μοχλό της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.  

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια διαδικασία πράσινης οικονομικής μετάβασης/

εξέλιξης προς περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και 

διαδικασίες παραγωγής και καταναλωτικές συνήθειες. 

Στην διαδικασία αυτή του οικολογικού μετασχηματισμού, μία από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους είναι η τεχνολογική καινοτομία. 
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Ι. Εισαγωγή: Οικονομική μεγέθυνση & περιβάλλον 

Εκτιμήσεις απαραίτητων επενδύσεων σε υποδομές για την επίτευξη του στόχου διατήρησης του  

ορίου των 2°C. (Global Commission on the Economy and Climate, GCEC, 2014, 2015 και 2016): 

συνολικές δαπάνες για βασικές υποδομές μεταξύ 

2015 και 2030 ανέρχονται σε περίπου $89 τρισ. 

Οι πρόσθετες επενδύσεις που απαιτούνται για τη 

στήριξη της μετάβασης στην οικονομία χαμηλού 

άνθρακα εκτιμώνται από την GCEC σε περίπου 

$4 τρισ. για τα επόμενα 15 χρόνια, ή 

$0,27 τρισ./χρόνο.

Άλλες μελέτες αυξάνουν αυτή την εκτίμηση, όπως 

για παράδειγμα, οι Bhattacharya et al. (2016) οι

οποίοι εκτιμούν ότι οι πρόσθετες επενδυτικές 

ανάγκες ανέρχονται σε περίπου $15 τρισ., 

ή $1 τρισ. ετησίως.

Επίσης τεράστια είναι οι απαραίτητες επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας, όπου ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» 

η τελική τεχνολογία (για παράδειγμα οι ΗΠΑ προωθούν την ηλεκτροκίνηση, ενώ η Ευρώπη –κυρίως η 

Γερμανία– την από υδρογόνο παραγόμενη μεθανόλη (hydrogen + CO2 → Methanol )). 
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Ι. Εισαγωγή: Η ανάγκη πράσινων επενδύσεων 

Παρόλο που οι απαιτήσεις χρηματοδότησης για την μετάβαση θα 

μπορούσαν να αντληθούν μέσω των αγορών (οι αγορές ομολόγων 

διακινούν τεράστια ποσά ετησίως), αυτό είναι αδύνατο να γίνει 

λόγω χαμηλών αποδόσεων και υψηλού ρίσκου. Επομένως απαιτείται

κάποιου είδους παρέμβαση κρατική ή κεντρικών τραπεζών. Έως 

πρόσφατα το ζητούμενο ήταν η στήριξη των «πράσινων» ομολόγων.

Οι πρόσφατες ενέσεις ρευστότητας που παρείχαν οι 

κυβερνήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο είναι χωρίς 

προηγούμενο. ΗΠΑ: πακέτα παρεμβάσεων στο ύψος 

των $2.8 τρις. ενώ παράλληλα η Ομοσπονδιακή 

Τράπεζα παρείχε ρευστότητα τρισεκατομμυρίων. 

Γερμανία: ξεπερνά ήδη τα €800 δις. πλέον 

σημαντικών μειώσεων φόρων. ΕΕ: συμφωνία ενός 

πακέτου €1,82 τρις. που περιλαμβάνει την 

δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους €750 

δισεκατομμύρια και τον προϋπολογισμό των επόμενων 

επτά ετών ύψους €1,07 τρισεκατομμυρίων. 
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Ι. Εισαγωγή: ΜΜΕ, περιβαλλοντική διαχείριση και 

καινοτομία

Οι οικολογικά καινοτόμες και περιβαλλοντικές 

τεχνολογίες (ιδίως στις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρουν πολλές δυνατότητες 

για την αντιμετώπιση των δύο 

προκλήσεων της υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

και της οικονομικής κρίσης.

Κλειδί είναι η προώθηση της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και της οικο-καινοτομίας
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ΙΙ. Οι προκλήσεις στην περιοχή

• Οι ΜΜΕ κυριαρχούν στην οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα (π.χ. οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 72% της προστιθέμενης αξίας και το 86% της 
απασχόλησης στην Ελλάδα, το 76% και το 81% στην Κύπρο, το 66% και το 77% 
στην ΠΓΔΜ και το 61,5% και το 76% στη Βουλγαρία).
Πηγή: 2014 Small Business Act (SBA) Fact Sheets, DG Enterprise

• Παρά την, σημαντικά πάνω από τον μέσο της ΕΕ, συμβολή τους στις αντίστοιχες εθνικές 
οικονομίες, οι ΜΜΕ στις χώρες του προγράμματος αντιμετωπίζουν ισχυρές προκλήσεις, ιδίως 
στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, οι οποίες επιδεινώνονται από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που 
δημιούργησε τη μεγαλύτερη διαρροή εγκεφάλων στην περιοχή στη σύγχρονη εποχή, στερώντας 
από τις ΜΜΕ και τα ΑΕΙ από νέο, ταλαντούχο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

• Οι προκλήσεις οφείλονται αφενός σε θεσμικές και γραφειοκρατικές δυσκαμψίες, όπως οι 
δυσκολίες στη διαδικασία έναρξης και κλεισίματος μιας επιχείρησης, τα ανεπαρκή κίνητρα για 
επενδύσεις σε καινοτόμα έργα που δημιουργούν ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ στις 
χώρες του προγράμματος είναι κατά κύριο λόγο οικογενειακές επιχειρήσεις, εστιάζοντας 
κυρίως στη δημιουργία οικογενειακού εισοδήματος αντί να τονώσουν την καινοτομία και να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη. Επιπλέον, μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ΜΜΕ επενδύουν σε 
μέτρα αποδοτικής χρήσης των πόρων ή παράγουν «πράσινα» προϊόντα/υπηρεσίες.
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• Ωστόσο, οι ΜΜΕ, συνολικά, έχουν υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. H βιβλιογραφία εκτιμά 
ότι οι ΜΜΕ συνεισφέρουν το 60-70% της βιομηχανικής ρύπανσης στην Ευρώπη (σύμφωνα με 
σχετικά πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, 2018). 

• Ειδικότερα, οι ΜΜΕ στον μεταποιητικό τομέα - ο οποίος αντιπροσωπεύει μεγάλο μερίδιο της 
παγκόσμιας κατανάλωσης πόρων, της ρύπανσης και της παραγωγής αποβλήτων - είναι ζωτικής 
σημασίας για τον πράσινο μετασχηματισμό (ΟΟΣΑ, 2013). 

• Από την άλλη πλευρά όμως, οι ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Οι οικο-καινοτόμοι, για παράδειγμα, μπορούν να 
πρωτοπορήσουν, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, το οποίο δεν είναι ελκυστικό ή είναι ανέφικτη η 
πρόσβαση για τις μεγάλες εταιρείες. 

• Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φινλανδία, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν περισσότερο 
από το 90% και το 70% των επιχειρήσεων καθαρής τεχνολογίας αντίστοιχα (ΟΟΣΑ, 2017).

• Επομένως, δεδομένης της οικονομικής και περιβαλλοντικής 
σημασίας των ΜΜΕ, αυτές αποτελούν σημαντικούς μοχλούς για τη 
μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, χωρίς αποκλεισμούς

ΙΙΙ. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις
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• Δύο κατευθύνσεις προσδιορισμού «πράσινων» ΜΜΕ

• Ορισμένες ΜΜΕ επικεντρώνονται στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής 
τους διαδικασίας (π.χ. διαδικασίες αποδοτικής χρήσης των πόρων)

• «υψηλών πράσινων επιδόσεων (green performers)» - συμβατικές ΜΜΕ 
για τις οποίες ο οικολογικός στόχος συνεπάγεται την ενσωμάτωση 
πράσινων πρακτικών και τη βελτίωση των επιδόσεων τους όσον αφορά 
τη βιωσιμότητα

• Άλλες επικεντρώνονται σε πράσινες εκροές και προσφέρουν πράσινα 
προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. προϊόντα ανανεώσιμης ενέργειας)

• «πράσινων καινοτομιών (green innovators )» – ΜΜΕ των οποίων 
το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο επικεντρώνεται στην πώληση 
αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα

• Παρόμοια είναι και η τυπολογία του ΟΟΣΑ:

• eco-innovators (βελτιώσεις σε διαδικασίες και/ή προϊόντα, αλλά και
μη-τεχνολογικές παρεμβάσεις: αλλαγή συνηθειών, θεσμικές αλλαγές), 

• eco-entrepreneurs (δεν δημιουργούν αλλά εκμεταλλεύονται αλλαγές), 

• eco-adopters, adopters of ecologically-friendly practices

ΙV. Περιβάλλον και MME
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ΙV. Περιβάλλον και MME

• Συνέργειες μεταξύ του οικολογικού στόχου και 
της βελτίωσης των επιχειρηματικών επιδόσεων 
των ΜΜΕ:

• Αύξηση μεριδίου αγοράς 

• οι ΜΜΕ μπορούν να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη 
ζήτηση της αγοράς για πράσινα προϊόντα και, ως εκ 
τούτου, να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς ή να καταλάβουν 
νέες αγορές. 

• Μείωση κόστους

• οι ΜΜΕ μπορούν να δημιουργήσουν κέρδη 
αποδοτικότητας από τον οικολογικό έλεγχο και να 
μειώσουν το κόστος.

Process efficiency,

Product design, 

Waste disposal, 

Switch from raw to recycled

material, 

Infrastructure efficiency, 

Packaging and transport

eco-

entrepreneurs 

tapping into

“green niches” 

securing 

intellectual 

property rights 

on green 

products 

adopt environmental

management 

systems, create

« green brand » and 

increase market

share
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Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου ακαδημαϊκών, 
προσωπικού ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για την προώθηση της 

ανάπτυξης της Οικολογικής Καινοτομίας και της Οικολογικής 
Επιχειρηματικότητας για τις ΜΜΕ στην Βαλκανική

ΙI. Σκοπός και στόχοι του προγράμματος

◼ Οι κύριοι στόχοι του SMecoMP είναι: 
◼ η ανάπτυξη ενός διακρατικού δικτύου ακαδημαϊκών, προσωπικού ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών, 

◼ η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα με έμφαση στις  

τέσσερις ενότητες κατάρτισης του προγράμματος, οι οποίες επικεντρώνονται στις θεματικές ενότητες της 

οικολογικής καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σχεδιασμένες ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του 

προσωπικού των ΜΜΕ και των νέων επιχειρηματιών, 

◼ η καθιέρωση του προγράμματος pre-Incubator SMecoMP για μεμονωμένους επιχειρηματίες ώστε να 

λαμβάνουν κατάρτιση και καθοδήγηση, 

◼ η προσαρμογή μιας πλατφόρμας κατάρτισης ICT για την παροχή μαθημάτων μικτής μάθησης σε θέματα  

οικολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
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Έκθεση 
αναγκών και 
καλών 
πρακτικών

Ανάπτυξη των 
περιεχομένων 
των 
εκπαιδευτικών 
ενοτήτων

Ανάπτυξη 
τεσσάρων 
Εκπαιδευτικών 
Ενοτήτων και 
του 
εκπαιδευτικού 
υλικού 

Δημιουργία της 
ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας και 
εισαγωγή του 
εκπαιδευτικού 
υλικού

III. Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος

Εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

σε κάθε χώρα 

και τελικό στη 

Θεσσαλονίκη
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V. Περιεχόμενα εκπαιδευτικών ενοτήτων
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Μπορείτε να γίνεται μέλος 

του δικτύου 
SMecoMP
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