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Το διπλό αδιέξοδο

Η ελληνική οικονομία δεν είναι ανταγωνιστική σε προϊόντα  

από χώρες χαμηλού
κόστους εργασίας

από χώρες που υπερτερούν
σε όρους ποιότητας
τεχνολογικών/παραγωγικών
δυνατοτήτων



Κατατάξεις διεθνούς ανταγωνιστικότητας

• Make Effective Presentations

• Using Awesome Backgrounds

• Engage your Audience

• Capture Audience Attention
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Ευρωπαϊκοί Πίνακες Καινοτομίας (EIS)

• Η Ελλάδα κατατάσσεται διαχρονικά στην
ομάδα χωρών της ΕΕ με «Μέτριες»
επιδόσεις Καινοτομίας (Moderate
Innovator)

• Εξαιρετικές επιδόσεις διεξαγωγής
επιστημονικής έρευνας & παραγωγής
γνώσης

• Μέτρια ή χαμηλή ένταση Γνώσης στις 
περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις 



Ευρωπαϊκοί Πίνακες Καινοτομίας (EIS)

• Έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τη
στήριξη Καινοτομίας υψηλού ρίσκου και
δυνητικά μεγάλης προστιθέμενης αξίας

• Ασυμμετρίες και ανισότητες σε επίπεδο:

• ανάπτυξης-τεχνολογίας

• μεταποίησης-υπηρεσιών 

• δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 

• άνισης περιφερειακής κατανομής ικανοτήτων



Οικονομία της Γνώσης

Demand driven Curiosity driven
• η Έρευνα που προκύπτει από τη ζήτηση

• άμεσα αποτελέσματα (2-3 χρόνια)

• στηρίζει την υπάρχουσα Οικονομία

• η Έρευνα που προέρχεται από                                            
την επιστημονική περιέργεια

• μακροπρόθεσμος και ρηξικέλευθος
χαρακτήρας

• μετασχηματίζει την Οικονομία

Demand driven 
research

Curiosity driven 
research



Οικονομία της Γνώσης

Demand driven science

• συνεργατικά έργα

• ενίσχυση τμημάτων R&D επιχειρήσεων

• αναβάθμιση χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης 
Καινοτομίας υψηλού ρίσκου

• Τεχνολογικά Πάρκα νέου τύπου



Οικονομία της Γνώσης

Curiosity driven science





Οικονομία της Γνώσης
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