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Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας
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Technology push
Έρευνα για την παραγωγή 

νέων τεχνολογιών και 

γνώσης κυρίως από 

ΑΕΙ/Ερ. Κ. και λιγότερο από 

επιχειρήσεις

Market pull
Ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών κυρίως από 

επιχειρήσεις με βάση 

ανάγκες της αγοράς και 

της κοινωνίας

Κρίσιμη φάση μετάβασης  από την έρευνα 

στην  εμπορική αξιοποίηση

[Η Ευρώπη υστερεί]
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Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας -
Η κατάσταση στην Ελλάδα
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Technology push
Έρευνα για την παραγωγή 

νέων τεχνολογιών και 

γνώσης κυρίως από 

ΑΕΙ/Ερ. Κ. και λιγότερο από 

επιχειρήσεις

Market pull
Ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών κυρίως από 

επιχειρήσεις με βάση 

ανάγκες της αγοράς και 

της κοινωνίας

ΠροϊόνΑνάπτυξηΕφαρμοσμένη έρευναΠαραγωγή γνώσης

Περιοχή επικέντρωσης 
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συστήματος
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Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας
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Technology push
Έρευνα για την παραγωγή 

νέων τεχνολογιών και 

γνώσης κυρίως από 

ΑΕΙ/Ερ. Κ. και λιγότερο από 

επιχειρήσεις

Market pull
Ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών κυρίως από 

επιχειρήσεις με βάση 

ανάγκες της αγοράς και 

της κοινωνίας

ΠροϊόνΑνάπτυξηΕφαρμοσμένη έρευναΠαραγωγή γνώσης

Χαμηλή Ικανότητα 

καινοτομίας των 

επιχειρήσεων
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μεγαλύτερη 

κλίμακα

Εμπορική 

αξιοποίηση

Τομέας υπηρεσιών (70% ΑΠΑ)

με δραστηριότητες έντασης 

εργασίας

Τομέας μεταποίησης (10%

ΑΠΑ) με δραστηριότητες 

έντασης εργασίας και πολύ 

χαμηλή παραγωγικότητα & 

Χαμηλή τεχνολογική ένταση

Πηγή: Eurostat 2016, υπολογισμοί της DIW Econ
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Διάρθρωση ελληνικής οικονομίας
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53,50%

83,00%

46,50%

17,00%

ΕΕ-28 Ελλάδα

Τεχνολογική ένταση μεταποιητικού τομέα σε όρους ΑΠΑ (2013) 

Υψηλή και μέση-υψηλή 
τεχνολογία

Χαμηλή και μέση-χαμηλή 
τεχνολογία

Τομέας υπηρεσιών (70% ΑΠΑ) με

δραστηριότητες έντασης εργασίας

Τομέας μεταποίησης (10% ΑΠΑ) με

δραστηριότητες έντασης εργασίας και

πολύ χαμηλή παραγωγικότητα & Χαμηλή

τεχνολογική ένταση

Πηγή: Eurostat 2016, υπολογισμοί της DIW Econ
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Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας
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Technology push
Έρευνα για την παραγωγή 

νέων τεχνολογιών και 

γνώσης κυρίως από 

ΑΕΙ/Ερ. Κ. και λιγότερο από 

επιχειρήσεις

Market pull
Ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών κυρίως από 

επιχειρήσεις με βάση 

ανάγκες της αγοράς και 

της κοινωνίας
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κλίμακα

Εμπορική 

αξιοποίηση
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Commercialization gap

Το χάσμα αποτελεί την ανάγκη για τη 

συμπλήρωση του κενού μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης.
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Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας

7

9,2

3,2 3
3,8

9,9

15,6

11,5

12,7
11,7

1,9

5,3

0

5

10

15

20

EL HR LV PL PT FI SE DE NL RU HU

Ποσοστό επιστημονικών δημοσιεύσεων στο κορυφαίο 10% των 

δημοσιεύσεων με τις περισσότερες αναφορές παγκοσμίως (2002-2009)
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Αιτήσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τη συνθήκη συνεργασίας 

για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (PCT) ανά εκατομμύριο πληθυσμού (μέση 

τιμή 2011-2012)

Δημοσιεύσεις ~1:1 Ευρεσιτεχνίες ~1:20

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2015 – European Commission (2016)
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Σχέση Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας
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1. Παραδοσιακή αντίληψη για έρευνα και καινοτομία:

Πηγή: European IPR Helpdesk, Fact Sheet Publishing v. Patenting

Έρευνα Πρωτότυπο Παραγωγή

Η καινοτομία είναι το αποτέλεσμα της Επιστημονικής 

Έρευνας

http://sevensigma.gr/


Σχέση Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας
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Πηγή: European IPR Helpdesk, Fact Sheet Publishing v. Patenting

2. Νέα αντίληψη για έρευνα και καινοτομία:

Καινοτομία:

• Μετατροπή ιδεών και γνώσεων σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες

• Η έρευνα συνεχίζει να αποτελεί βασικό απαιτούμενο για την καινοτομία 

• Η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρήση των νέων τεχνολογιών - με μια λέξη, ο τεχνολογικός 

παράγοντας - αποτελούν βασικά στοιχεία για την καινοτομία αλλά

O ανθρώπινος πόρος είναι πλέον ο βασικός παράγοντας.

Δραματικές αλλαγές εντός των τελευταίων 20 ετών:

http://sevensigma.gr/


Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Κύπρου 120, 113 61 Αθήνα

T 210 867 4100

F 210 867 4111 

E info@sevensigma.gr  

www.sevensigma.gr

✓ Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής της EE

✓ Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας της EE

✓ Εμπειρογνώμονας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

✓ Πιστοποιημένος σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Καινοτομίας IMP3rove σε 

θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης στρατηγικής καινοτομίας

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

http://sevensigma.gr/

