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Θέματα για συζήτηση 

- Καινοτομία και τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη 

- Διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ), πατέντες και καινοτομία 

- Καινοτομία, ΔΙ και Οικονομία στην Ελλάδα 

- ΔΙ και Ανάπτυξη σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο 
στην Ελλάδα 

 

 

 



Background (1) 

• Growth theories emphasize the role played by 
innovation in promoting economic growth (Hasan 
and Tucci, 2011; Solow, 1959; Romer, 1990; 
Rosenberg, 1986).  

• In period of rapid rise in ICT, drop in transport 
costs and increased global trade, place becomes 
less/more (?) relevant 

• Local/regional characteristics become increasingly 
more important 

• What are the drivers of local/regional innovation 
and how can it lead to local/regional 
development? 
 



Background (2) 

• Greece regional innovative performance appears to be 
scarcely investigated, probably due to insufficient datasets. 
 

• The differential patterns of innovative performance across 
regions warrant for a thorough analysis at the spatial level, 
that takes into account the regional industrial structure and 
the local institutions (Regional Innovation Scoreboard RIS).  
 

• The case of Greece might be particularly insightful, as 
during the recent period of acute crisis (2009-2015), that 
followed decades of robust growth, there have been 
important differences in the regional performance that 
need to be further explored. 
 
 



Τοπική/περιφερειακή 
ανάπτυξη και καινοτομία 

 



Συνθήκες ανάπτυξης καινοτομίας σε 
τοπικό επίπεδο (1) 

• Οι  περιοχές (περιφέρειες/νομοί/δήμοι κλπ) με την 
κοινωνική, πολιτιστική και θεσμική τους σφαίρα παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας ή οποία με 
την σειρά της  αποτελεί βασική πηγή ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος για αυτές.  

 

• Διαφορετικές προσπάθειες στην βιβλιογραφία έχουν 
προσπαθήσει να εντοπίσουν τους συγκεκριμένους 
παράγοντες και συνθήκες που συμπεριλαμβάνονται στη 
αμφίδρομή αυτή διαδικασία 



Συνθήκες ανάπτυξης καινοτομίας σε 
τοπικό επίπεδο (2) 

1. Η ικανότητα μιας τοπικής κοινωνία στο να 
καινοτομεί  

2. και η ικανότητα της να αφομοιώνει την καινοτομία 
σε τακτική βάση. (Feldman and Florida 1994; 
Audretsch and Feldman 1996; Cantwell and 
Iammarino 1998; Furman et al. 2002).  

 



Καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη 

• Κοινή αντίληψη ακαδημαϊκών και ερευνητών ότι η 
καινοτομία συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη και η 
τοπική/περιφερειακή διάσταση είναι σημαντική (Crescenzi, 
R. and Rodríguez-Pose, Α., 2011)  

• Η προσπάθεια επεξήγησης αυτής της σχέσης έχει 
πραγματοποιηθεί με τρεις κυρίως διαφορετικές προσεγγίσεις 



1. Το γραμμικό μοντέλο (Bush 1945; Maclaurin 1953) 

o Βασική έρευνα  Εφαρμοσμένη έρευνα  Εφευρέσεις 
 Καινοτομία  Ανάπτυξη 
 

o Η εμπειρική του ανάλυση κάνει χρήση πατεντών και R&D 
δεδομένων και ερευνά την σύνδεση τους με την 
ανάπτυξη.  
 

o Το μοντέλο αυτό πέραν κάποιον κριτικών που του έχουν 
ασκηθεί (πχ. Rosenberg 1994), παραμένει μέχρι και 
αρκετά δημοφιλές.  

 

 



Γραμμικό μοντέλο - Παρατηρήσεις 

 

•Η γραμμική προσέγγιση της σύνδεσης καινοτομίας με την 
ανάπτυξης είναι αρκετά δημοφιλής εξαιτίας της απλότητας και της 
επεξηγηματικής της ικανότητας.  

 

• Αλλά εστιάζοντας μόνο στην ενίσχυση του τοπικού R&D, το 
γραμμικό μοντέλο αγνοεί βασικούς παράγοντες σχετικά με το πώς 
η καινοτομία δημιουργείται στην πραγματικότητα. 

 

•Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με το πλαίσιο στο οποίο 
καινοτομία πραγματοποιείται και την δυναμική των τοπικών 
περιοχών να αφομοιώνουν την καινοτομία που παράγεται σε 
διαφορετικές περιοχές.  

 

 



2. Συστήματα Καινοτομίας  (Lundvall 1992) ή “learning 
region” (Morgan 1997)   
 

o Σχετίζονται με τα εξελικτικά οικονομικά (Dosi et al. 1988; Freeman 1994) 
 

o Μελετούν την ικανότητα των εδαφικά ενσωματωμένων θεσμικών  δικτύων 
να βοηθούν ή να περιορίζουν την καινοτομία.  
 

o Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από το λεγόμενο «κοινωνικό φίλτρο» 
(Rodriguez-Pose 1999) δηλαδή το συνδυασμό των κοινωνικών και θεσμικών 
συνθηκών της εκάστοτε περιοχής.  
 

o Κυρίως ποιοτική προσέγγιση που εφαρμόζεται από γεωγράφους 
εξελικτικούς οικονομολόγους και κάποιους κοινωνιολόγους 

 
 



3. Μελέτη της Διάχυσης και Αφομοίωσης της 
καινοτομίας 

 “Knowledge spillovers & assimilation” (Jaffe 1986; 
Audretsch and Feldman 1996a; Cantwell and Iammarino 2003; 
Sonn and Storper 2008) 
 

o Η προσέγγιση αυτή έχει υιοθετηθεί γενικά από οικονομολόγους 
και γεωγράφους 
 

o Χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων 



Καινοτομία και τοπική οικονομική 
ανάπτυξη 

 

•Οι διαφορές μεταξύ της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 
των ποικίλων περιοχών με κριτήριο την διαφοροποίηση 
των καινοτόμων δραστηριοτήτων βασίζεται στην 
κατανόηση των μηχανισμών μετάδοσης της γνώσης και 
της μετατροπής της σε ανάπτυξη. (Crescenzi, R. and 
Rodríguez-Pose, Α., 2011)  



Τεχνολογία Ενδογενής 

•Η τεχνολογική πρόοδος και η συσσώρευση ανθρωπίνων 
κεφαλαίων είναι ενδογενείς (Romer 1994, p. 3) 
 
•Θεωρούνται οι κύριες δυνάμεις πίσω από το διαρκώς 
αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο (Grossman and Helpman 1991, 
p. 24).  
 
•Αλλάζουν με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές περιοχές 
 

↘ Η καινοτομία συντελείται όπου το φυσικό και ανθρώπινο 
κεφάλαιο είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο και αναδρομικά η 
καινοτομία προσδίδει δυναμικότητα στην οικονομία 
προσεγγίζοντας ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. (Romer 
1986; Lucas 1988; Rebelo 1991). 
 

 



Ενδογενές μοντέλο ανάπτυξης 

• Η νέα παραγόμενη γνώση παράγεται μέσω της επένδυσης σε R&D 
που αποζημιώνεται από την οικειοποίηση της υπεραξίας που 
δημιουργεί η καινοτομία (Romer 1990, Grossman & Helpman 1991 - 
monopolistic competition framework) 

• Τα οφέλη της καινοτομίας δεν οικειοποιούνται μόνο από τον 
οργανισμό που την δημιουργεί εξαιτίας της διάχυσης της γνώσης 
(knowledge spillovers) με αποτέλεσμα το «γέμισμα της δεξαμενής της 
γνώσης (knowledge pool)» που ωφελεί και άλλους οργανισμούς με 
δράσης καινοτομίας 

• Συνεπώς η ένταξη της καινοτομίας ως ενδογενή μεταβλητή στο 
μοντέλο της ανάπτυξης, με βάση το προηγούμενο θεωρητικό 
υπόβαθρο, επιτρέπει για μόνιμες περιφερειακές διαφορές στα 
ποσοστά ανάπτυξης. 

• Ως εκ τούτου, οι περιφέρειες που έχουν αυξημένη συσσωρευμένη  
γνώση και υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο θα έχουν ένα «συνεχές 
πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων που ενσωματώνουν εξωγενώς 
την τεχνολογία καθώς δεν είναι σε θέση να την παράγουν. (Armstrong 
and Taylor 2000, p. 87). 



Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
την τοπική καινοτομία  

 
• Για την επιτυχή παραγωγή καινοτομίας απαιτείται ένα ελάχιστο όριο 

επένδυσης σε R&D (Scherer 1983; Dosi et al. 1988). 
 

• Επιπλέον η απόδοση της επένδυσης αυτής βασίζεται σημαντικά στην 
ποιότητα του ερευνητικού εργατικού δυναμικού και στην 
συγκέντρωση ερευνητικών κέντρων  (Audretsch and Feldman 1996a; De 
Bondt 1996; Engelbrecht 1997) 

 
• Έτσι, περιορισμένες ή/και με διασπορά επενδύσεις σε R&D σε 

περιοχές που στερούνται των παραπάνω μπορεί να μην αποδίδουν με 
τον αναμενόμενο ρυθμό,  
 

•  καθώς μπορεί να μην έχουν ικανότητα στην διεξαγωγή 
ανταγωνιστικής έρευνας και οι τοπικοί τους επιστήμονες, είναι πιθανό 
να είναι πιο απομονωμένοι από τα προηγμένα τεχνολογικά κέντρα. 



Πατέντες και καινοτομία 

 



Οικονομική διάσταση και Δικαιώματα 
Ευρεσιτεχνίας 

• Ο αντίκτυπος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) για την 
καινοτομία και την οικονομική απόδοση είναι περίπλοκος. 

• Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τα ΔΕ συνδεόνται με την 
παραγωγή νέας γνώσης/τεχνολογίας και συνεπώς της 
καινοτομίας.  

• Οι δράσεις καινοτομίας επηρρεάζουν με την οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία (Hasan and Tucci, 2011; 

Solow, 1959; Romer, 1990; Rosenberg, 1986) 

 



Θετική συσχέτιση μεταξύ ΔΕ και 
Καινοτομίας 

«Θεωρία της Ανταμοιβής» 
Με αντάλλαγμα τα αποκλειστικά δικαιώματα (Μονοπώλιο) 
στην χρήση της εφεύρεσης, οι εφευρέτες έχουν κίνητρο για 

την παραγωγή νέας γνώσης/τεχνολογίας συνεπώς αυξάνεται 
η καινοτομία.  

 
«Θεωρία των Συμβολαίων» 

Η κοινωνία συνάπτει «συμβόλαιο» με τον εφευρέτη 
προκειμένου ο δεύτερος να κάνει γνωστή την νέα γνώση που 

παρήγαγε που διαφορετικά πιθανότητα θα παρέμενε 
εμπορικό μυστικό, ο τρόπο πραγματοποιείται διάχυσης της 

παραγόμενης γνώσης/τεχνολογίας με αποτέλεσμα της 
αύξησης της καινοτομίας.  



Θετική επιδράσεις ΔΕ στον 
Επιχειρηματικό τομέα 

• Τα ΔΕ μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας 
για τους επιχειρηματίες για να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση από επενδυτές 
επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capitalists) 
(Gans, Hsu and Stern, 2002).  

• Τα ΔΕ διευκολύνουν την εμπορευματοποίηση 
της εφευρετικής γνώσης στις αγορές της 
τεχνολογίας 
(Arora, Fosfuri and Gambardella, 2001; Vonortas, 
2003).  

 



Καθεστώς Πολιτικής (Policy Regime)  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι: 
Πολύ αδύναμα και πολύ στενά ορισμενα Δικαιώματα 
Ευρεσιτεχνίας: 

– Αποθαρρύνουν τις Επενδύσεις σε Ε&Α καθώς είναι πιο 
έυκολο κάποιος να μιμηθεί κάποιος την εφεύρεση. 

– Παρεμποδίζουν την διάχυση της γνώσης/τεχνολογίας 
καθώς οι εφευρέτες στρέφονται προς την χρήση 
εμπορικών μυστικών.  

Πολύ δυνατά και πολύ ευρεία ορισμένα Δικαιώματα 
Ευρεσιτεχνίας 

– Ενθαρρύνουν το «Στρατηγικό Πατεντάρισμα» 
– Μειώνουν την διάχυση της γνώσης/τεχνολογίας καθώς 

γίνεται πιο δύσκολη και πιο δαπανηρή η δημιουργία 
διαδοχικών εφευρέσεων.  



Καινοτομία, ΔΙ & Οικονομία 
στην Ελλάδα 

 



Η Καινοτομία στην Ελλάδα 

• Η Ελλάδα σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard 
2016 είναι μία μέτρια καινοτόμος χώρα.  

• Η Ελλάδα σε όλες τις διαστάσεις του δείκτη βρίσκεται κάτω 
από τον Μ.Ο. της ΕΕ.  

• Τα σχετικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας βρίσκονται στις 
διαστάσεις του δείκτη Ανθρώπινο δυναμικό και Innovators.   

• Η απόδοσης στις διαστάσεις Χρηματοδότηση και υποστήριξη 
και Διανοητική Ιδιοκτησία υστερεί ιδιαίτερα σε σχέση με την 
ΕΕ.  



 
Εξέλιξη του προϋπολογισμού για την 

Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) 
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Πηγή: ΟΟΣΑ. Προϋπολογισμούς Ε&Α. Δείκτης GBAORD (2008 = 100) 



Η Καινοτομία στην Ελλάδα 

• Αύξηση σε R&D intensity από 0,84 (2014) σε 0,96 (2015) αλλά παρόλα 
αυτά η Ελλάδα βρίσκεται στις κατώτερες βαθμίδες των χωρών του ΟΟΣΑ 

• Η  τριτοβάθμια εκπαίδευση καταλαμβάνει το 40% του R&D. Η επίδοση σε 
έρευνα και διεθνείς δημοσιεύσεις πάνω από το διάμεσο του ΟOΣΑ 

• Το δημόσιο ερευνητικό σύστημα είναι απομονωμένο από το παραγωγικό. 
Τα πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα δεν εμπορευματοποιούν τα 
ερευνητικά τους αποτελέσματα  εξαιρετικά χαμηλός αριθμός 
πατεντών.  

• Ο ιδιωτικός τομέας τομέας υπό-αποδίδει σε Ε&Α 

• Έλλειψη Εταιρικών Επενδυτών (venture capital) σε Ε&Α που ανήκουν 
στους κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο.  

• Η οικονομική ύφεση έχει προκαλέσει απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό 
στον τομέα της Eπιστήμης & Tεχνολογίας – απώλεια εμπειρίας από 
πρόωρη συνταξιοδότηση & brain drain of new talent 



Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για E&A 
ανά κλάδο  
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Πηγή: ΟΟΣΑ. Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για E&A ανά κλάδο και πηγή κεφαλαίων 



Πολιτεία VS Επιχείρηση 
• Ένα αρκετά δημοφιλές ρεύμα οικονομολόγων και άλλων 

ειδικοτήτων επιμένουν ότι η προκειμένου η οικονομία να 
γίνει πιο δυναμική, ανταγωνιστική και καινοτόμα πρέπει να 
μειωθεί ο ρόλος της πολιτείας στην καινοτομία και να 
ενισχυθούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

• Όμως η Πολιτεία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και 
την ενίσχυση της καινοτομίας όπως δείχνουν αρκετά case 
study πχ Silicon Valley καθώς αναλαμβάνει να προσφέρει 
αυτά που οι ιδιώτες δεν πρόκειται να ξεκινήσουν καθώς 
δεν έχουν το κίνητρο.  

• Η Πολιτεία δεν μπορεί μόνο να θεμελιώσει την παραγωγή 
γνώσης αλλά να συμβάλλει ενεργά σε ένα γενναίο όραμα 
και σε στοχευόμενες επενδύσεις. Mazzucato, M. (2015) 
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Καταθέσεις Βιομηχανικών Σχεδίων 
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Η συμβολή της Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας στην οικονομία 

• Οι βιομηχανίες εντάσεως ΔΙ αποτελούν περισσότερο από το 31% 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών 

• Στην ΕΕ πάνω από 5,7 τρις € παράγονται ετησίως από τις 
βιομηχανίες εντάσεως ΔΙ ( 2011-2013 / αύξηση 1 τρις) 

• συμβάλλουν άμεσα στο 28% της απασχόλησης / αύξηση 2% (26% 
στην Ελλάδα – αύξηση 5%) 

• και στο 42% του ΑΕΠ / αύξηση 3% (40% στην Ελλάδα – αύξηση 7%) 

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα κατά 46% αύξηση 5 % (776 € vs 530€) 

• 93.2 % των εξαγωγών της ΕΕ και 85.5% των εισαγωγών 

 

• Συγκεκριμένα για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, στην ΕΕ 
συμβάλλουν: 10% στην απασχόληση, 15% στο ΑΕΠ και στην 
παραγωγικότητα +69% (αύξηση 5%) 



Η συμβολή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
στην Απόδοση των Επιχειρήσεων 

 Tα έσοδα ανά εργαζόμενο για τους ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων ΔΙ 
είναι 28,6% υψηλότερη από ό, τι για τους μη κατόχους των 
δικαιωμάτων ΔΙ 

 Οι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων ΔΙ  έχουν καλύτερη απόδοση (σε 
δείκτες όπως τα έσοδα ανά εργαζόμενο και το wage premium) από 
τους μη κατόχους.   

 Τα δικαιώματα ΔΙ ως επί το πλείστον ανήκουν σε μεταποιητικές 
επιχειρήσεις 

 Οι ιδιοκτήτες ΔΙ κατά μέσο όρο κατά μέσο όρο απασχολούν σχεδόν 
6 φορές περισσότερους εργαζόμενους από τους μη-ιδιοκτήτες 

 Οι μικρομεσαίες επιχερήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν τα εθνικά 
δικαιώματα πιο συχνά από ό, τι τα Ευρωπαϊκά 

 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατέχουν ΔΙ έχουν σχεδόν 32% 
υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο 

 



Συμβολή της ΔΙ στην οικονομία της 
Ελλάδας 

Κατηγορία ΔΙ Άμεση συμβολή στην 
απασχόληση 

Συμβολή στο ΑΕΠ 

Συνολικά 26,2% 40,1% 

Εμπορικά σήματα 19,9% 36,1% 

Βιομηχανικά Σχέδια 9,7% 7,9% 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 6,9% 6,9% 

Πνευματικά δικαιώματα 5,0% 4,7% 

Γεωγραφικές ενδείξεις 0.2% 0.2% 

Φυτικές ποικιλίες 0,9% 0,3% 



Κατανομή Αιτήσεων Εθνικών ΔΕ 2015 
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Τα σημαντικότερα τεχνολογικά πεδία 

• Οι Ιατρικές/Κτηνιατρικές Επιστήμες, δηλαδή οι ιατρικές συσκευές, 
όργανα, εργαλεία, εμφυτεύματα και τεχνητά μέλη, ήταν όλες τις χρονιές 
στην πρώτη θέση.  

• Σχεδόν όλες τις χρονιές πέρα από τα ιατρικά,  την πρώτη 5αδα 
αποτελούσαν αιτήσεις ΔΕ στα ακόλουθα πεδία: 

– Ανεμοκινητήρες, Υδραυλικές Μηχανές ή Κινητήρες, , Παραγωγή Μηχανικής 
Ενέργειας. 

– Τρόφιμα, Είδη Διατροφής, Επεξεργασία Τροφίμων. 

– Γεωργία, Δασοκομία, Κτηνοτροφία, Αλιεία.   

– Θέρμανση, Κλιματισμός 

• Οι αιτήσεις στο τεχνολογικό πεδίο «Οικοδομή, Κτίρια, Κατασκευές», οι 
οποίες ήταν παραδοσιακά στις πρώτες θέσεις σημείωσαν το 2015 
σημαντική πτώση .  

• Από το 2011 και μετά αρχίζει να εμφανίζεται μέσα στην πρώτη 10αδα το 
τεχνολογικό πεδίο «Υπολογιστές, Επεξεργασία Δεδομένων» και μάλιστα 
το 2015 καταλαμβάνει την 5η θέση. 



ΔΙ & περιεφερειακή 
ανάπτυξη σε 
τοπικό/περιφερειακό 
επίπεδο στην Ελλάδα 

 



Patent Applications before & during crisis (NUTS2) 
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Distribution of Patent Applications (NUTS3, 2001-07) 



Distribution of Patent Applications (NUTS3, 2009-14) 

 
 

 
 

 



Convergence of patent activity during 
the recession period 
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Regional patent activity & regional growth 

ANATOLIKIS MAKEDONIAS KAI THRAKIS

ATTIKIS

DYTIKIS ELLADAS

DYTIKIS MAKEDONIAS

IONION NISON

IPEIROY

KENTRIKIS MAKEDONIAS

KRITIS

NOTIOY AIGAIOY

PELOPONISOYSTEREAS ELLADOS
THESSALIAS

VOREIOY AIGAIOY

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

1 2 3 4 5 6
lpatent

lgdp Fitted values



Δράσεις του ΟΒΙ 

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια/workshops  σε συνεργασία και με Διεθνείς 
ομοειδείς οργανισμούς σε διαφορετικές ομάδες στόχους όπως, , 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Συνδέσμους 
Επιχειρήσεων/Βιομηχανιών, Επιμελητήρια, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
Φορείς ΜΜΕ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ Enterprise Europe Network (Hellas) κ.α.  
 

• Συμμετοχή σε προγράμματα της ΕΕ σε συνεργασία με άλλα Εθνικά 
Γραφεία και Φορείς, στην ανάπτυξη εργαλείων  διαχείρισης και 
αξιοποίησης του Διανοητικού Κεφαλαίου που θα βοηθήσουν ιδιαίτερα 
τις ΜΜΕ στην ανάπτυξη πολιτικής/στρατηγικής για την ΔΙ. 
 

• Όμως το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι αυτό της ανάπτυξης κουλτούρας, όχι 
μόνο για την σημασία της προστασίας της Διανοητικής/Βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας, αλλά πολύ περισσότερο για την σπουδαιότητα της 
τεχνολογικής πληροφορίας  καινοτομία 



Στρατηγική ανάπτυξης (1) 

• Εξωστρέφεια: 
• Ενιαία πολιτική για την ΔΙ- θεσμοθέτηση Εθνικού 

Συμβουλίου για τη ΔΙ (ΟΒΙ, εμπορικά σήματα, 
ΟΠΙ, ΓΕ, φυτικές ποικιλίες) 

• ΚΕΠ ΔΙ και επανεκκίνηση περιφερειακών 
βιβλιοθηκών 

• Σύσταση Ακαδημίας ΔΙ 
• Βραβεία εφευρετών 
• Διευκόλυνση καταθέσεων μέσω πλήρους 

ηλ/κοποίησης διαδικασιών 



Στρατηγική Ανάπτυξης (2) 

• Εμπορική αξιοποίηση 
• 2 από τα νέα 4 ΕΣΠΑ, που απευθύνονται σε μικρές και 

πολύ μικρές υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις 
περιλαμβάνουν χρηματοδότηση για προετοιμασία και 
κατοχύρωση ΔΙ 

• Κουπόνια ΒΙ 
• IP Marketplace (ψηφιακή πλατφόρμα αγοραπωλησίας 

πατεντών και βιομηχανικών σχεδίων) 
• Evidence base – πολιτικές βασισμένες σε 

στοιχεία/τεκμηρίωση 
• «φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας» (ν.3842 Αρθ.71 – 

ΦΕΚ 58/23.04.2010 
 



Ευχαριστώ! 

 

ikap@obi.gr 

i_kaplanis@yahoo.co.uk 
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Η ανεργία στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη 
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Νεοκλασική Θεώρηση –Εξωγενής 
Τεχνολογία 

• Η τεχνολογική πρόοδος είναι ανεξάρτητη από την συσσώρευση 
κεφαλαίων, τις οικονομίες κλίμακας και το ανθρώπινο δυναμικό.  

 

• Είναι δημόσιο αγαθό, η δημιουργία της δεν σχετίζεται με το 
υπόλοιπο οικονομικό σύστημα.  
 

↘Εφόσον οι παραδοσιακοί παράγοντες που επιδρούν στην 

οικονομική ανάπτυξη ληφθούν υπόψη, μακροχρόνια η επίδραση 
της τεχνολογίας και συνεπώς της καινοτομίας στην οικονομική 
ανάπτυξη  είναι υπολειμματική.  (residual matter) (Solow 1957; Borts 

andStein 1964; Richardson 1973 όταν αναλύει τοπικές περιοχές) 

 

 



Background (1) 

• Growth theories emphasize the role played by 
innovation in promoting economic growth (Hasan 
and Tucci, 2011; Solow, 1959; Romer, 1990; 
Rosenberg, 1986).  
 

• Literature associates patent activity with strong 
innovative performance, technological diffusion 
and consequently growth ( Rogers, 1995; 
Schmookler, 1966; Devinney, 1994). 
 

  
 



ΔΕ και Καινοτομία 

Θετική επίδραση ΔΕ Κατασταλτική επίδραση ΔΕ 

«Θεωρία της Ανταμοιβής» 

Με αντάλλαγμα τα αποκλειστικά 

δικαιώματα (Μονοπώλιο) στην 

χρήση της εφεύρεσης, οι εφευρέτες 

έχουν κίνητρο για την παραγωγή 

νέας γνώσης/τεχνολογίας συνεπώς 

αυξάνεται η καινοτομία.  

 

•Βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

γνώση είναι μη ανταγωνιστικό  και 

μη αποκλειστικό αγαθό 

•Η παραγωγή νέας γνώσης είναι 

δαπανηρή , χρονοβόρα και δύσκολο να 

μιμηθεί από ανταγωνιστές.  

•Άρα οι μηχανισμοί της αγοράς αρκούν 

προκειμένου να είναι κερδοφόρα η 

επένδυση σε Ε&Α που φέρνει την 

καινοτομία.  

•Το μοντέλο των Boldrin and Levine 

(2002) αποδεικνύει (κάτω από 

ορισμένες συνθήκες) ότι το 

πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης της 

φέρνει το απαραίτητο κίνητρο για την 

επένδυση σε Ε&Α" 

Συσχέτιση μεταξύ ΔΕ και Καινοτομίας 



ΔΕ και Καινοτομία 

Θετική επίδραση ΔΕ Κατασταλτική επίδραση ΔΕ 

«Θεωρία των Συμβολαίων» 

Η κοινωνία συνάπτει «συμβόλαιο» με 

τον εφευρέτη προκειμένου ο δεύτερος 

να κάνει γνωστή την νέα γνώση που 

παρήγαγε που διαφορετικά πιθανότητα 

θα παρέμενε εμπορικό μυστικό, ο 

τρόπος πραγματοποιείται διάχυσης της 

παραγόμενης γνώσης/τεχνολογίας με 

αποτέλεσμα της αύξησης της 

καινοτομίας. 

Cumulative inventions 

Eφευρέσεις που δημιουργούν διαδοχικές 

εφευρέσεις.  

•Τα ΔΕ επιβραδύνουν την διάχυση της 

γνώσης καθώς μπορεί να θέτουν εμπόδια 

στις βελτιώσεις (Merges and Nelson, 

1990; Bessen and Maskin 2006), 

• ή να αυξάνουν το κόστος παραγωγής 

των επερχόμενων εφευρέσεων.  

Fragmented inventions 

Eφευρέσεις που καλύπτονται από 

παραπάνω από ένα ΔΕ και δικαιούχοι 

είναι πολλοί παράγοντες. 

•Aυξάνεται το κόστος των συναλλαγών 

(transaction costs) με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η χρήση και η μεταφορά των 

εφευρέσεων.  

•H αλληλοεπικάλυψη ΔΕ μειώνει το 

κίνητρο για επένδυση σε Ε&Α. 

Συσχέτιση μεταξύ ΔΕ και Καινοτομίας 



Συσχέτιση μεταξυ ΔΕ και Ανταγωνισμού  
ΔΕ και Ανταγωνισμός 

Θετική επίδραση ΔΕ Κατασταλτική επίδραση ΔΕ 

Τα ΔΕ μπορεί και να διευκολύνουν 

τον ανταγωνισμό εφόσον 

διευκολύνουν την κάθετη 

διάσπαση (vertical disintegration) 

των βιομηχανιών εντάσεως 

γνώσεως και την είσοδο νέων 

επιχειρήσεων αγορά, ιδιαίτερα 

των μικρομεσαίων (OECD, 2004), 

καθώς με τα ΔΕ τους μπορούν να 

ανταγωνιστούν μεγαλύτερους 

παίκτες.  

 

Τα ΔΕ δημιουργούν Μονοπώλια 

Στρατηγική κατάθεση ΔΕ: 

-Οι Επιχειρήσεις εμποδίζουν την πρόσβαση σε 

σημαντικές τεχνολογίες από ανταγωνιστές είτε 

προσπαθούν να μην αποκλειστές οι ίδιες (Shapiro 

2002).  

-Η στρατηγική κατάθεση σε συνδιασμό με τους 

περίπλοκους κανόνες αξίωσης των ΔΕ μειώνουν την 

αποτελέσματικότητα της αποκάλυψης της 

εφεύρεσης 


