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ΔΕΟ44
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ενδεικτική Απάντηση 2η ΓΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 

Εισαγωγή

Καινοτομία είναι εκείνη η διαδικασία με την οποία μεταβάλλεται μια νέα ιδέα σε προϊόν ή 
υπηρεσία με σκοπό να διαχυθεί σε ένα οικονομικό σύστημα μέσω της ανάπτυξης  νέων 
βελτιωμένων μεθόδων, οργανωτικών μοντέλων, επιχειρηματικών ή μοντέλων εργασίας 
καθώς και μέσω νέων μορφής συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες (ΟΟΣΑ, Εθνικό 
παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ, 2009, σελ 16).

Σε γενικές γραμμές η καινοτομία μπορεί να σχετίζεται με μία σειρά εξελίξεων ενός κλάδου ή 
μιας ολόκληρης οικονομίας, οι οποίες είναι σε θέση να τροποποιήσουν την ίδια τη δομή της 
αγοράς, να διαμορφώσουν νέες αγορές ή να επαυξήσουν ήδη υπάρχουσες μεθόδους, σε 
οργανωτικό, παραγωγικό, διαχειριστικό ή στο πλαίσιο των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού (Νeely et al, 2001) .  
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Η καινοτομία σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την αλλαγή της τεχνολογίας. Ειδικότερα, η
επιχειρηματική δραστηριότητα μετασχηματίζεται μέσω μιας σωρευτικής διαδικασίας κατά
την οποία νέες τεχνολογίες προκαλούν τη δημιουργία νέων προϊόντων, νέων μεθόδων
παραγωγής, ακόμη και νέους οικονομικούς κλάδους, επιδρώντας τελικά σε κάθε επίπεδο
μιας αγοράς. Υποστηρίζεται δε ότι η τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας έφερε μια
αντίστοιχα μεγάλη αλλαγή στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση διεθνώς (Σπανός,
2013,σελ 14) .

Παράλληλα κατά την εξέλιξη της η νέα τεχνολογία γεννά ευκαιρίες επιχειρηματικού
επιπέδου, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, η οποία πυροδοτείται από
συνδυασμούς « φυσικών αντικείμενων, δεξιοτήτων, δομών και λειτουργιών» ως ένα
σύστημα που χαρακτηρίζεται από σωρευτικότητα και δυναμική (Σπανός, 2013,σελ 12-13) .
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Θέμα 1
Πολιτικές Ανάπτυξης Καινοτομίας – Ελληνική Περίπτωση

Σε μία περίοδο όπως αυτή που διανύεται στην παρούσα συγκυρία με το οικονομικό περιβάλλον να εξελίσσεται και
να διεθνοποιείται, η καινοτομία μπορεί να κατευθύνει τη σύγχρονη επιχείρηση στην ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα. Άλλωστε, σήμερα η καινοτομία αντιμετωπίζεται ως η πλέον σημαντική πηγή ανάπτυξης τόσο
σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο επιχείρησης, ενώ τείνει να αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων και των
εθνικών τους πολιτικών.

Οι καινοτομίες παγκόσμια αναπτύσσονται από χώρες που είναι οικονομικά ισχυρές, που δεσμεύονται για τη διαρκή
Έρευνα και Ανάπτυξη και που τα εμπόδια της νέας επιχειρηματικότητας είναι μικρά. Περαιτέρω η ανάπτυξη της
καινοτομίας απαιτεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και ευνοϊκές
οικονομικοπολιτικές συνθήκες.

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η κατάταξη της Ελλάδας στον συνοπτικό δείκτη καινοτομίας, για το έτος 2016. Οι
εξελίξεις στην χώρα το προηγούμενο έτος δεν βοήθησε την επίδοση σε καινοτομία με αποτέλεσμα η Ελλάδα να
πέσει από την 29η θέση στην 33η.
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Κάθε χώρα μπορεί να διαμορφώσει ένα 
πλαίσιο ανάπτυξης καινοτομίας, εντός του 
οποίου η τεχνολογία και η νέα γνώση είναι 
ικανές να αποτελέσουν την κατάλληλη 
ώθηση για τη βελτίωση της επίδοσης του 
κράτους στην καινοτομία. Σημαντικοί 
παράγοντες σε αυτήν την προσπάθεια είναι η 
ενίσχυση και διασύνδεση όλων των παικτών 
και οι κατάλληλες συνθήκες υποδομής 
(Σπανός, 2013, σελ.66).

Σύμφωνα με τους Clark και Guy (1998) οι 
πολιτικές ανάπτυξης καινοτομίας διακρίνονται 
σε τρία επίπεδα (Σπανός, 2013, σελ.66):

α) πολιτικές στο επίπεδο προσφοράς

β) πολιτικές στο επίπεδο ζήτησης

γ) πολιτικές για την ανάπτυξη της δικτύωσης 
και την ενίσχυση της ερευνητικής υποδομήςΕπιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     
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Πολιτικές στο επίπεδο της προσφοράς: 

• Δημόσιες δαπάνες για Ε&Α που θα συμπληρώνουν τις αντίστοιχες ιδιωτικές 

• δαπάνες 

• Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

• Επικέντρωση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες στο χώρο των 

• επιστημών υγείας, τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 

• κ.ο.κ) 

• Παροχή φορολογικών κινήτρων ή/και επιδοτήσεις για Ε&Α 

• Ενίσχυση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας 
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Πολιτικές στο επίπεδο της ζήτησης: 

• Επιδοτήσεις για την υιοθέτηση καινοτομίας από τις επιχειρήσεις (με άλλα λόγια ενθάρρυνση 
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρο-μεσαίων να υιοθετούν 

• καινοτομίες στις παραγωγικές διαδικασίες με στόχο τον τεχνολογικό τους εκμοντερνισμό) 

• Παροχή και διάχυση πληροφόρησης γύρω από τεχνολογικές εξελίξεις 

• Υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας από το εξωτερικό 

• Διαμόρφωση τεχνολογικών προτύπων 

• Δημόσιες προμήθειες που εστιάζουν σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες 

• Υποβοήθηση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων 

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

7

8



EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ   
vicky.eclass4u@gmail.com        
ΤΗΛ.210-5711484    6970401981

Πολιτικές για δικτύωση και ενίσχυση της 
ερευνητικής υποδομής 

• Ενίσχυση των ερευνητικών συνεργασιών ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς 
(π.χ. Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα) 

• Δημιουργία και ενίσχυση φορέων βασικής έρευνας (π.χ. ερευνητικά ινστιτούτα) 
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Στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα ειδικά για τα φυτά που σχετίζονται με τους κλάδους των φαρμάκων
και των καλλυντικών μπορεί ενδεικτικά να αναπτύξει τις ακόλουθες πολιτικές (Σπανός, 2013, σελ. 66-69):

• Δημόσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη που θα συμπληρώνουν τις ιδιωτικές

• Επικέντρωση στη συγκεκριμένη τεχνολογία για την επεξεργασία και αξιοποίηση των φυτών και όλων των
διαθέσιμων φυσικών πρώτων υλών

• Παροχή φορολογικών κινήτρων στους καλλιεργητές φυτών και βοτάνων

• Ανάπτυξη και σεβασμό του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων

• Επιδοτούμενα κρατικά προγράμματα που να διερευνούν τον φυτικό κόσμο και γενικά τα συστατικά των
φαρμάκων και καλλυντικών

• Διαμόρφωση τεχνολογικού φάσματος και ανάπτυξη «βιβλιοθήκης συστατικών» με βάση την ενεργητική
τους ιδιότητα.

• Ενίσχυση της έρευνας σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα
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Ορισμένες ακόμη πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν (Σπανός, 2013, σελ. 68-69):

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με την ενίσχυση των προγραμμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ώστε να δίνεται έμφαση στην καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα

Βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκόμενων με το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας ώστε να
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που θα αναδύονται στους
κλάδους των τροφίμων, των φαρμάκων και των καλλυντικών

Συστηματική συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς προώθησης της καινοτομίας
όπως για παράδειγμα αυτούς που υποστηρίζουν και προωθούν ερευνητικά προγράμματα, π.χ. το
AGROCOS.

Εσείς θα προτείνετε ακόμη περισσότερες πολιτικές τεκμηριώνοντας τους λόγους που αυτές είναι
σημαντικές για τους εν λόγω κλάδους.
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Ορισμένα παραδείγματα που τεκμηριώνουν τις 
ανωτέρω πολιτικές είναι τα ακόλουθα:

1. Ανάπτυξη έρευνας σε συνεργασία με τις γεωργικές και γεωπονικές σχολές ώστε να 
καταγραφεί όσο μεγαλύτερος αριθμός φυτών, βοτάνων και ελαίων που μπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη παρασκευή καλλυντικών, φαρμάκων και τροφίμων.

2. Βιολογική και φαρμακοχημική αξιολόγηση της δράσης των φυτών, βοτάνων και 
ελαίων που μπορούν να αξιοποιηθεί η δράση τους στον ανάλογο κλάδο.

3. Τυποποίηση και έλεγχος ποιότητας με τη συστηματοποίηση προγραμμάτων σε 
συνεργασία με κρατικούς και διεθνείς φορείς πιστοποίησης ποιότητας

4. Σύμπραξη με φορείς που ακολουθούν ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα 
από αναπτυξιακά κονδύλια που εξετάζουν τη βιοποικιλότητα και εφαρμόζουν 
τεχνικές για την αξιοποίηση τους στον κλάδο των τροφίμων, των φαρμάκων και 
καλλυντικών.

Καταλήγοντας, η ελληνική πολιτεία, προκειμένου να επιτύχει στην εφαρμογή των 
ανωτέρω πολιτικών ανάπτυξης καινοτομίας, θα πρέπει να έχει επίσης εξασφαλίσει την 
χρηματοδότηση βασικής έρευνας, την χρηματοδότηση προγραμμάτων με τη συμμετοχή 
και του ιδιωτικού τομέα καθώς και την παραγωγή νέας γνώσης έτσι ώστε να διαχέεται 
αυτή στο εσωτερικό της οικονομίας.
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cluster
Θεωρία θα βρείτε στην ενότητα 2.2, σελ. 62/Β’ 
Τόμος

Σύμφωνα με τον Porter (1990), ο επιχειρηματικός σχηματισμός - cluster είναι ουσιαστικά μια ομάδα από
επιχειρήσεις που συνήθως έχουν και γεωγραφική γειτνίαση μεταξύ τους, με δεδομένο πεδίο αναφοράς –
αντικείμενο δραστηριοποίησης που συνεργάζονται και ανταγωνίζονται σε μια σχέση αλληλεπίδρασης
(Σπανός, 2013).

Σημαντικά στοιχεία που προσδιορίζουν ένα cluster είναι η εξειδίκευση σε συγκεκριμένη τεχνολογία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, η ένταξη των επιχειρήσεων μελών στον ίδιο κλάδο και η συσχέτιση είτε σε
κεντρικό ή σε υποστηρικτικό επίπεδο.

Οι βασικότερες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί ένα cluster στον χώρο των καλλυντικών
αναφέρονται και στη διαθεσιμότητα των εισροών καθώς και στην ποιότητα αυτών, στην ύπαρξη υγιούς
ανταγωνιστικού πλαισίου, στα ερεθίσματα από το εσωτερικό της οικονομίας και στην εξασφάλιση
υποστήριξης από τους σχετιζόμενους κλάδους (Σπανός, 2013, ενοτ. 2.2.2, σελ. 162)

Στη σχετική βιβλιογραφία θα βρείτε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός cluster να αναφέρονται
στα 3Cs, δηλαδή Commonality, Concentration, Connectivity = κοινό τομέα, συγκέντρωση και
διαθεσιμότητα.
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την διαθεσιμότητα και ποιότητα απαραίτητων εισροών 
(factor conditions). 

• Οι «εισροές» αφορούν όλους τους βασικούς συντελεστές παραγωγής στο εσωτερικό ενός 
σχηματισμού, και περιλαμβάνουν ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου (τεχνικούς, 
ειδικούς επιστήμονες, διοικητικό προσωπικό), διεξαγωγή έρευνας σε ζητήματα αιχμής, ένα 
αποτελεσματικό σύστημα μεταφοράς/ανταλλαγής γνώσης εντός του σχηματισμού και 
ύπαρξη χρηματοδοτικών κεφαλαίων. Ιδίως η σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου 
ως κρίσιμη εισροή στη διαδικασία καινοτομίας (τόσο σε επίπεδο σχηματισμού 
επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο εθνικής υποδομής) θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. 
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την ύπαρξη ενός υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

• Το ανταγωνιστικό πλαίσιο αφορά τους κανόνες, τα κίνητρα, και τις πιέσεις που δέχονται οι 
επιχειρήσεις εντός του σχηματισμού και που τις ωθούν να στραφούν προς την καινοτομία. 
Ο έντονος ανταγωνισμός στο πλαίσιο της εγχώριας αγορά και η πίεση από σημαντικούς 
διεθνείς ανταγωνιστές αναγκάζει τις επιχειρήσεις να «υψώσουν το πήχη» της 
ανταγωνιστικότητας και τις αναγκάζει να πειραματίζονται με νέες ιδέες και νέα γνώση. 
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την ύπαρξη κατάλληλων ερεθισμάτων από την 
εσωτερική αγορά. 

• Ακόμα όμως και με υψηλό επίπεδο εισροών και έντονο ανταγωνισμό το επίπεδο 
καινοτομικότητας θα είναι χαμηλό εάν η εγχώρια ζήτηση δεν ωθεί τις επιχειρήσεις προς 
την συνεχή βελτίωση για την κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών της 
αγοράς. Οι «απαιτητικοί» πελάτες διαμορφώνουν ένα ισχυρό κίνητρο για καινοτομία. 
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την ύπαρξη σχετιζόμενων και «υποστηρικτικών» 
κλάδων 

• Η καινοτομία είναι δύσκολη στο βαθμό που οι επιχειρήσεις είναι απομονωμένες μεταξύ 
τους, ή στο βαθμό που δεν υπάρχει υποστήριξη στην καινοτομική προσπάθεια από 
συμπληρωματικούς κλάδους. 
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Ένα cluster στον κλάδο των καλλυντικών θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί εφόσον πληρούνται ενδεικτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1. Κατάλληλες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας ώστε να μπορεί ο επιχειρηματικός 
σχηματισμός να εκπληρώσει το όραμα του για ανάπτυξη και καινοτομία

2. Στρατηγικούς στόχους και καλό συντονισμό μεταξύ κύριων και υποστηρικτικών 
επιχειρήσεων

3. Κοινή αντίληψη και εναρμονισμένη κουλτούρα προσανατολισμένη προς αξιοποίηση και 
εκμετάλλευση των δυνάμεων όλων των παικτών.

4. Γεωγραφική γειτνίαση έτσι ώστε να ενισχύεται ο συντονισμός, ο έλεγχος, η οργάνωση 
και δικτύωση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του cluster

5. Ικανοποιητικό βαθμό εξειδίκευσης. Για παράδειγμα συνεργασία χημικών, βοτανολόγων 
άλλα και ειδικών θεμάτων μάρκετινγκ, έρευνας, προβολής, χρηματοδοτικοί οργανισμοί 
έτσι ώστε ο κάθε εμπλεκόμενος στο cluster να προσφέρει την επιθυμητή προστιθέμενη 
αξία.
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Υπάρχουν αρκετοί πόροι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν όπως είναι οι πρώτες ύλες από την ίδια τη φύση 
μιας και η Ελλάδα έχει πολυποίκιλη χλωρίδα που μπορεί να προμηθεύσει τον κλάδο των καλλυντικών με άφθονη 
και ποιοτική πρώτη ύλη. Επίσης, υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που ασχολούνται με τη βοτανολογία, υπάρχουν 
πανεπιστημιακά τμήματα που μπορούν να προάγουν τη σχετική γνώση κλπ. 

• - Για τον κλάδο των καλλυντικών είναι έντονος ο ανταγωνισμός τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 
εξωτερικό. Υπάρχουν λοιπόν κίνητρα για να αναπτυχθούν σχηματισμού και ο πήχης να τοποθετηθεί αρκετά 
υψηλά ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση. Αυτό φαίνεται και στον υπάρχοντα ανταγωνισμό μεταξύ των δύο 
μεγάλων του κλάδου, του Κορρέ και της Apivita που προσπαθούν συνεχώς να καινοτομούν. 

• - Η αγορά δίνει το έδαφος για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων π.χ. όλο και περισσότερες γυναίκες 
στρέφονται προς τα φυτικά καλλυντικά και αυτά που είναι λιγότερο ακίνδυνα για τον οργανισμό, αποφεύγουν τα 
χημικά και τις ουσίες που περιέχουν και έχουν χαρακτηριστεί ως υπαίτιες και για αρκετές μορφές καρκίνου. Η 
αγορά επίσης στρέφεται προς ελληνικά προϊόντα σε μια προσπάθεια στήριξης της εγχώριας αγοράς. 

• - Ο βαθμός στήριξης μεταξύ των επιμέρους κλάδων είναι περιορισμένος στην περίπτωση των καλλυντικών. Θα 
μπορούσαμε ενδεχομένως να αναφερθούμε στην υποστήριξη όσον αφορά την προώθηση και διάθεση των 
προϊόντων αυτών π.χ. μέσω των φαρμακείων ή των αλυσίδων καταστημάτων καλλυντικών. 
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 Πέραν των ανωτέρω, βασική προϋπόθεση δημιουργίας ενός cluster στον χώρο των 
καλλυντικών αποτελεί η τόνωση της ζήτησης, τόσο σε εγχώριο όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης με  τις κατάλληλες διασυνδέσεις, τα μέλη του 
σχηματισμού θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.

Στο πλαίσιο αυτό θετικά μπορεί να συμβάλλει η παραγωγή και προσφορά 
συμπληρωματικών προϊόντων, όπως π.χ. μέλι, πρόπολη,   για χρήση σε 
καλλυντικά, καλλιέργεια ευεργετικών φυτών από συνεργαζόμενους αγρότες και 
συνεταιρισμούς. Ακόμη απαιτείται εξειδικευμένη τεχνολογία και συνεργασία με 
ιδρύματα ερευνητικά/επιστημονικά που αναπτύσσουν νέες μεθόδους επεξεργασίας 
των πρώτων υλών για καλλυντικά. Τέλος, κάθε επιχείρηση ή μέλος του cluster θα 
πρέπει να φροντίζει να εδραιώνει μια σχέση με τα υπόλοιπα μέλη που θα στηρίζεται 
στην αμοιβαιότητα, στα κοινά οφέλη και την κοινή προσφορά.

Τα παραδείγματα που θα προτείνετε μπορείτε να τα διαμορφώσετε με αναφορές 
από τα σχετικά Αποσπάσματα, στην εκφώνηση της εργασίας. 
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Για παράδειγμα, η Apivita, που κινείται στον χώρο των καλλυντικών έχει
καινοτομήσει τόσο έντονα διότι έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την
ανάπτυξη νέων συστατικών, στην αξιοποίηση νέων φυτών και στην εκμετάλλευση
οικονομιών κλίμακας, προάγοντας τα προϊόντα της ως κατά βάση ελληνικά, με φυτική
και μελισσοκομική ελληνικής γης, προέλευση. Το κράτος στα πρώτα βήματα της
εταιρείας, τη στήριξε με σχετική χρηματοδότηση, ενώ όπως δηλώνει η μία εκ των
εμπνευστών της εταιρείας, «…, δεν πουλάμε απλά προϊόντα, αλλά επιδιώκουμε οι
αγορές του εξωτερικού να πιστέψουν στην εταιρεία, στην Ελλάδα και τη βιοποικιλότητά
της, αλλά και στις αξίες και τη φιλοσοφία μας. Αν μας ενδιέφερε απλά και μόνο να
πουλάμε προϊόντα, θα μπορούσαμε να έχουμε διπλάσιες πωλήσεις. Ωστόσο, αν δεν
χτίσεις brand και αξίες, για εμάς το να πουλάς απλά, δεν λέει τίποτα».
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Άλλο παράδειγμα ανάπτυξης πολιτικών, στο χώρο των καλλυντικών
αποτελεί η Galenica, που ασχολείται με τη προώθηση του προϊόντος
ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΑΜΑ, η οποία είναι η πρώτη διεθνώς φαρμακοβιομηχανία
που προχώρησε στην ενσωμάτωση της εθνοβοτανολογικής γνώσης
στη σύγχρονη πειραματική έρευνα και την παραγωγική διαδικασία, σε
συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητές ελληνικών ανώτατων
σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως με καθηγητές του
Πανεπιστημίου Κρήτης (http://agrocosmos.com).

Όσον αφορά την αξιοποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων των φυτών
στον κλάδο των τροφίμων ολοένα και περισσότερο κάνουν την
εμφάνισή τους superfoods, αλλά και βότανα τα οποία
χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια για να γίνουν
εκμεταλλεύσιμα εμπορικά (http://www.tovima.gr/science/medicine-
biology/article/?aid=465566) . Στο ίδιο πλαίσιο εταιρείες όπως η
CRETA FARM έχουν καινοτομήσει διεθνώς με πατενταρισμένες
διαδικασίες παρασκευής αλλαντικών, που αφαιρούν το λίπος και
στηρίζουν τη συνταγή τους στο ελαιόλαδο
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Θέμα 2
2.1 Στοιχεία καινοτομίας της Forky

Kαινοτομία σημαίνει εισαγωγή κάτι νέου, πρωτότυπου και διαφορετικού από το ήδη υπάρχον. 
Σύμφωνα με τον Schumpeter η καινοτομία αναφέρεται στην ενσωμάτωση, στον συνδυασμό 
και στην αξιοποίηση νέας γνώσης (Σπανός, 2013, σελ. 15).

Στο εγχειρίδιο του Όσλο, η καινοτομία αναφέρεται στην πραγμάτωση ενός καινούργιου ή 
βελτιωμένου σημαντικά αγαθού ή υπηρεσίας ή μιας νέας μεθόδου ή μιας νέας εταιρικής μορφής 
(Σπανός, 2013, σελ. 16). Στο ίδιο εγχειρίδιο υποστηρίζεται ότι η καινοτομία συνδέεται είτε άμεσα 
με την τεχνολογία, είτε έμμεσα με το προϊόν ή/και την υπηρεσία, είτε άμεσα με τον τρόπο 
οργάνωσης των επιχειρηματικών λειτουργιών (Σπανός, 2013, σελ. 29).

Στην προκειμένη περίπτωση για να αποφανθείτε για τα στοιχεία καινοτομίας θα πρέπει να 
μελετήσετε καλά το Aπόσπασμα 4. Σε αυτό θα βρείτε στοιχεία που δείχνουν μια πρωτότυπη 
υπηρεσία όχι τόσο ως προς το προϊόν, δηλαδή το φαγητό αυτό καθαυτό, αλλά ως προς το 
επιχειρηματικό μοντέλο και τον τρόπο παρoχής της υπηρεσίας, “παράδοση έτοιμου φαγητού” .
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Συγκεκριμένα, αλλά πάντα ενδεικτικά:

• Χρησιμοποιεί την τεχνολογία (π.χ. διαδίκτυο) για τη δημιουργία και καθιέρωση μιας νέας και χρήσιμης 
εφαρμογής.

• Δημιούργησε μια διαδικτυακή κοινότητα στο χώρο της εστίασης.

• Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποκτήσουν σπιτικό φαγητό σε καλή τιμή, άμεσα, «εξωπραγματικά» 
για delivery γρήγορα και ποιοτικά.

• Είναι ένα νέο δίκτυο που απευθύνεται τόσο σε αυτούς που μαγειρεύουν (επαγγελματίες και εστιατόρια) όσο και 
σε εκείνους που θέλουν ποιοτικό φρέσκο φαγητό σε προσιτή τιμή.

• Δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα επιλογής από περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών γεύσεων, οι οποίες όμως 
αλλάζουν κάθε μέρα.

• Δίκτυο διανομής που παραδίδει το φαγητό σε “εξωπραγματικούς” χρόνους για υπηρεσία delivery (ο χρόνος 
παράδοσης δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά).

• “περιπολία” των δίκυκλων διανομής γύρω από την υπό εξυπηρέτηση περιοχή, ώστε να γίνεται άμεσα κάθε νέα 
παράδοση.

• Λειτουργία της υπηρεσίας μόνο τις ώρες αιχμής και όχι όλο το 24ωρο.
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Το οικοσύστημα του Cretan IAMA περιγράφεται λεπτομερώς στο site cretaniama.gr όπου 
μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες, στοιχεία και τεκμηρίωση για τα μέλη του 
οικοσυστήματος.

Καταρχάς ένα οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από τα μέλη του, αφού η ανάπτυξη κοινής αντίληψης, του 
ίδιου οράματος και της αποστολής για τον ίδιο σκοπό εξαρτάται από τη σωστή επιλογή αυτών. Κάθε 
κλαδικό σύστημα καινοτομίας, όπως και κάθε οικοσύστημα που διαμορφώνεται εντός αυτού 
περιλαμβάνει παίκτες, που μπορεί να είναι επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, επενδυτές, σύμβουλοι, 
επιστήμονες και ερευνητές.

Βασικά μέλη της ερευνητικής ομάδας που ανέπτυξε το CRETAN IAMA αποτελούν η φαρμακευτική 
Galenica , με την επιστημονική της ομάδα της θυγατρικής Olvos Science, καθώς και το πανεπιστήμιο 
Κρήτης, με τους καθηγητές Ηλία Καστανά, Καθηγητή Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας με όχημα τη 
δυναμική των κρητικών βοτάνων, ο Γεώργιος Σουρβίνος, Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας υπό την εποπτεία 
του οποίου πραγματοποιήθηκε εργαστηριακός έλεγχος του εκχυλίσματος των βοτάνων από την Κρήτη, ο 
Πυρίντσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας και ο Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής -ΠΦΥ, 
υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση μεταφραστικής και κλινικής έρευνας Η Galenica αποτελεί 
την πρώτη ελληνική επιχείρηση που επικεντρώθηκε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων αξιοποίησής της, μέσω της συνεργασίας με μεγάλους ερευνητικούς οίκους του 
εξωτερικού αλλά και στην ανάπτυξη δικής της τεχνογνωσίας πρωτότυπων φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων, τα οποία εξάγει ήδη με επιτυχία σε χώρες των Βαλκανίων.
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Μέλη μπορούν επίσης να θεωρηθούν και τα ΜΜΕ, όπως το βιοιατρικό
περιοδικό Lancet και το περιοδικό “Journal of Ethophamacology”. Ακόμη,
μέλος του οικοσυστήματος αποτελούν μπορούν να θεωρηθούν κρατικοί
φορείς, επιστημονικές ομάδες διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς
και πολλοί γεωργικοί συνεταιρισμοί όπως η Ένωση Γεωργικών
Συνεταιρισμένων Ρεθύμνου και δημόσιοι φορείς, όπως ο Βοτανικός Κήπος
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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2.2.Β. Διαφορές στις αποφάσεις make or bye στους 
κλάδους των Cretan IAMA και  Forky

Υλικό θα αντλήσετε από την ενότητα 3.4 και ειδικά από το παράδειγμα με την εισαγωγή 
των βίντεο στην αγορά, σελ.98-101.

Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο καλείται σε διάφορες φάσεις του 
κύκλου ζωής της να λάβει αποφάσεις “make or bye”, δηλαδή αποφάσεις οι οποίες αφορούν 
τις επιλογές της για το είδος, την τεχνολογία, τα χαρακτηριστικά, τις μεθόδους, την 
καινοτομία και την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής της διαδικασίας.
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Αυτές οι αποφάσεις “make or bye” καθορίζουν και τον ίδιο τον χαρακτήρα του
κάθε κλάδου. Στην περίπτωση της Cretan Iama, που εντάσσεται στον κλάδο των
φαρμάκων, η τεχνολογική εξέλιξη του προϊόντος “φάρμακο” έχει φτάσει σε ένα σημείο
τέτοιο, που ο τομέας φαίνεται να παρουσιάζει μια έντονη τάση για εξειδίκευση. Οι
αποφάσεις αφορούν τη διαρκή βελτίωση της πραγματικότητας, έναν στόχο δηλαδή που
συνδέεται άμεσα τόσο με την τεχνολογική ικανότητα μιας φαρμακευτικής εταιρείας
(Σπανός, 2013, σελ. 98).

Ο φαρμακευτικός κλάδος έχει λίγο πολύ τυποποιήσει τις παραγωγικές διαδικασίες που
ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις – μέλη του, καθώς το κυρίαρχο πρότυπο έχει
καθοριστεί και έχει διευρυνθεί το επίπεδο χρησιμότητας των προϊόντων – φαρμάκων.

Στο πλαίσιο αυτό και η Olvos Science σε συνεργασία με τα μέλη του οικοσυστήματος
που προαναφέρθηκαν, προχώρησε σε μια τεχνολογική αλλαγή που αφορά την
παρασκευή φαρμάκων, όχι χημικών, αλλά στη βάση των ενεργητικών ιδιοτήτων
κρητικών βοτάνων και φυτών.
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Λόγω της εντεινόμενης αυτής εξειδίκευσής της, η παραγωγή προϊόντων όπως 
το Cretan Iama επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά του επιδιώκοντας την αύξηση
της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής, την ενίσχυση της έρευνας γύρω από 
τα οφέλη των  φυτών και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, μεθόδων και φυσικών πρώτων υλών ώστε να 
ελαχιστοποιείται παράλληλα και το κόστος (Σπανός, 2013 και CretanIama.gr και Olvos.gr)

Από την άλλη πλευρά η Forky βρίσκεται στην παρούσα φάση σε μια τροχιά αναζήτησης του κυρίαρχου
προτύπου, δοκιμάζοντας μια άλλη εκδοχή της Cookisto, που έπαψε πλέον να λειτουργεί στην ελληνική αγορά.

Στην προσπάθειά της να αναπτύξει το επιθυμητό γνωσιακό και τεχνολογικό της υπόβαθρο αναζητά τρόπους και
εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής, που να προσφέρουν ένα προϊόν/μια υπηρεσία, που να παράγει χρησιμότητα
– προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή.

Με λίγα λόγια στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο η Forky προτιμά την εξωτερίκευση της παραγωγικής διαδικασίας
του φαγητού, αφού αυτή τη λειτουργία την έχει προς το παρόν εκχωρήσει σε συνεργαζόμενα μέλη της –
εστιατόρια. Παράλληλα, η κλίμακα παραγωγής είναι μικρή, τα έσοδα δεν δικαιολογούν εξειδικευμένο εξοπλισμό κι
έτσι οι αποφάσεις αφορούν περισσότερο το πρότυπο που θα επικρατήσει στον κλάδο του γρήγορου – έτοιμου
φαγητού (Σπανός, 2013, σελ. 97 και Απόσπασμα 5).
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ MAKE OR BUY

Οι ιδιωτικές λειτουργίες εκτελούνται από τις επιχειρήσεις που, σχηματικά μιλώντας, 
αξιοποιούν την βασική επιστημονική γνώση που είναι διαθέσιμη στην δημόσια σφαίρα, την 
εξελίσσουν και την μετασχηματίζουν σε «ιδιωτική» γνώση μέσα από την εφαρμοσμένη 
έρευνα και ανάπτυξη, και φέρνουν το τελικό αποτέλεσμα στην αγορά. Αντίθετα από ότι 
διαισθητικά θα περίμενε κανείς, δεν είναι απαραίτητο ότι μία μόνο επιχείρηση αναλαμβάνει 
να εκτελέσει όλες αυτές τις δραστηριότητες. Το εύρος των δραστηριοτήτων που 
εσωτερικεύει εντός των ορίων της η επιχείρηση είναι από μόνο του στρατηγική επιλογή και 
συνιστά αυτό που τα οικονομικά του συναλλακτικού κόστους (transaction costs economics) 
ονομάζουν αποφάσεις make or buy. Για να το πούμε απλά, οι αποφάσεις make αφορούν το 
ποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία υλοποιεί η επιχείρηση από μόνη 
της (π.χ. παραγωγή και μάρκετινγκ του νέου προϊόντος) και οι αποφάσεις buy αφορούν 
ποιες τις αναθέτει σε τρίτους (π.χ. ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της Ε&Α για τον 
σχεδιασμό του νέου προϊόντος). 
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Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ 

• Είναι να καταλάβουμε είναι ότι οι αποφάσεις αυτές καθορίζουν το χαρακτήρα του κλάδου. 
Από μια συνολική σκοπιά, το ποιες δραστηριότητες υλοποιούνται «εσωτερικά» 
(αποφάσεις make) και ποιες ανατίθενται σε τρίτους (αποφάσεις buy) διαμορφώνουν 
σωρευτικά το πλέγμα σχέσεων ανάμεσα σε ιδιωτικούς φορείς (σχέσεις που 
περιλαμβάνουν την τροφοδοσία, παραγωγή, μάρκετινγκ και διανομή), και που τελικά 
ορίζουν ένα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Εννοείται ότι εξελίξεις και αλλαγές σε 
αυτές τις αποφάσεις αλλάζουν διαχρονικά την δομή και τα όρια του κλάδου. 
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Οι φαρμακευτικές εταιρείες 

• καλούνται να λάβουν αποφάσεις make or buy καθώς δεν είναι εύκολο να αναπτύξουν 
όλες τις σχετικές δραστηριότητες. Έτσι, μπορεί να αναπτύξουν τη λειτουργία για την 
έρευνα και την ανάπτυξη στο εσωτερικό τους, αλλά τις πρώτες ύλες να τις προμηθεύονται 
από συνεργαζόμενους παραγωγούς. Έτσι, για μια φαρμακευτική εταιρεία η πρώτη ύλη 
μπορεί να αγοράζεται (buy) ενώ η ανακάλυψη και εν συνεχεία η παραγωγή του φαρμάκου 
να γίνεται εσωτερικά (make). 
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Στην περίπτωση της Forky, 

• οι βασικές λειτουργίες θα γίνονται στο εσωτερικό (συνταγές, προετοιμασία γευμάτων, 
συσκευασία γευμάτων, διανομή), ενώ τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή των 
γευμάτων θα αγοράζονται από εξωτερικούς προμηθευτές, προσεκτικά επιλεγμένους ώστε 
να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των υλικών αυτών. 
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2.3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ APIVITA- FORKY
Υλικό θα βρείτε στην ενότητα 3.1 στις σελ. 78-79 “ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ” και 
Αποσπάσματα 3,4,5

 Σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται σημαντικές διαφορές στον 
τρόπο που χρησιμοποιείται και εξελίσσεται η τεχνολογία και το γνωσιακό υπόβαθρο των 
επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν. Η διαφοροποίηση αυτή ερμηνεύεται με την προσέγγιση 
των ταμειακών συστημάτων.

Το τομεακό σύστημα αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων  των επιχειρήσεων 
εκείνων που απασχολούνται με συγκεκριμένες ομάδες αγαθών, διαθέτουν κοινή βάση 
τεχνολογίας και απευθύνονται στις ίδιες αγορές, των οποίων καλύπτουν τη ζήτηση 
(Σπανός, 2013, σελ. 77).

Κάθε τομεακό σύστημα χαρακτηρίζεται για τη γνώση και την τεχνολογία του για τα μέλη 
του (παίκτες και δίκτυα) και για τους θεσμούς που αλληλεπιδρούν με αυτό  (Σπανός, 
2013, σελ. 77). Επίσης το γνωστικό – τεχνολογικό υπόβαθρο έχει τρία χαρακτηριστικά: α) 
δυνατότητα ιδιοποίησης, β)σωρευτικότητα γ)συνθήκες ευκαιριών. Στο πλαίσιο της γνώσης 
και της τεχνολογίας εξετάζεται και η διαφοροποίηση που εμφανίζουν οι κλάδοι Apivita και 
Forky, δηλαδή ο τομέας των παραφαρμακευτικών και ο τομέας του έτοιμου φαγητού που 
προωθείται διαδικτυακά.
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Στην Ελλάδα, ο κλάδος των παραφαρμακευτικών προϊόντων αποτελείται κυρίως από
επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά διάφορες κατηγορίες καλλυντικών. Μεγάλος αριθμός
αυτών των επιχειρήσεων είναι θυγατρικές πολυεθνικών, που κατέχουν σημαντικό μερίδιο
αγοράς. Άλλωστε, στον κλάδο αυτόν ο ανταγωνισμός είναι έντονος ειδικά όσον αφορά τα δίκτυα
ευρείας διανομής - παροχής έτοιμου φαγητού.

Αντίστοιχα, ο κλάδος της παροχής έτοιμου φαγητού (διαδικτυακά ή τηλεφωνικά) χαρακτηρίζεται
από την κατανομή των μεριδίων της αγοράς σε πολλές μικρές επιχειρήσεις. Η αυξημένη ζήτηση
για έτοιμο φαγητό κατέστησε επιβλητική την ανάγκη για ποικιλία γεύσεων και τύπου
εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων παρασκευής τροφίμων, εδεσμάτων, κ.ο.κ., καθώς και την
υιοθέτηση πολλών διαφορετικών κατηγοριών κουζίνας, όπως έθνικ, μεσογειακή, παραδοσιακή,
ιταλική, ισπανική, κινέζικη, αμερικάνικη, κλπ (ICAP, 2015).

Η αναδυόμενη δε τάση για γρήγορο φαγητό έκανε τις επιχειρήσεις του κλάδου να
δραστηριοποιηθούν σε νέα σημεία πώλησης καθώς και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων
παραγγελιοληψίας και παράδοσης (ICAP, 2015). Κάθε ένας από τους ανωτέρου τομείς διαθέτει
και το δικό του γνωσιακό υπόβαθρο καθώς και τη δική του τεχνολογική ικανότητα.
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Για παράδειγμα, η Apivita διαθέτει δικό της
ερευνητικό δίκτυο και κέντρα ανάπτυξης
βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας ,
διαθέτοντας στο δυναμικό της για την
παραγωγή νέας γνώσης και τεχνογνωσίας
έμπειρους επιστήμονες, ειδικευμένους στους
τομείς της χημείας, της κοσμετολογίας, της
φαρμακευτικής, της βιοχημείας και της χημικής
μηχανικής, οι οποίοι διεξάγουν υψηλού επιπέδου
έρευνα στα εργαστήρια της (Απόσπασμα 2,
σελ.6).

Ακόμη, η ίδια εταιρεία διαθέτει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Απόσπασμα 3, σελ.9) : « Η
υπεροχή της νέας QUEEN BEE είναι αποτέλεσμα
σημαντικής ερευνητικής δραστηριότητας με 3
μοναδικές καινοτομίες: Ενθυλάκωση φρέσκου
ελληνικού βασιλικού πολτού σε λιποσώματα,
Βραβευμένο πατενταρισμένο εκχύλισμα
πρόπολης, Καινοτομία APIVITA και
Αντικατάσταση του νερού με έγχυμα από
καρπούς άγριας τριανταφυλλιάς (Απόσπασμα 3,
σελ.9).
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Οι βασικότερες διαφορές τους αφορούν τα τρία βασικά χαρακτηριστικά 
του κάθε κλάδου , όπως αυτά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 
(Συνδυαστικά Αποσπάσματα 2,3,4):
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*****Το παράδειγμα 3.1 στη σελ. 80 είναι διαφωτιστικό για το πώς πρέπει να απαντήσετε
το ερώτημα 2,2******

Συμπερασματικά, όσον αφορά τον τομέα των ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, και τη
δυνατότητα ή τον βαθμό ιδιοποίησης που εμφανίζει, ο κλάδος γενικά χαρακτηρίζεται για το
υψηλό τεχνολογικό του επίπεδο, καθώς η ένταση του ανταγωνισμού προκαλεί τις
επιχειρήσεις να αναζητούν διαρκώς νέα στοιχεία καινοτομίας για να τα ενσωματώσουν στα
προϊόντα και τις παραγωγικές τους διαδικασίες.
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Για παράδειγμα, η APIVITA, μια από τις χαρακτηριστικότερες εταιρείες του τομέα αυτού 
έχει πατεντάρει παγκοσμίως τη μοναδική της μέθοδο φυσικής εκχύλισης της πρόπολης 
(www.fortunegreece.com/article/apivita-kenotomia-gia-vravio/).

Αντίστοιχη είναι η θέση της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ στη διεθνή και την εγχώρια σκηνή αφού και 
αυτή έχει έως σήμερα 4 εξαιρετικές καινοτομίες που πλασαρίστηκαν με μεγάλη επιτυχία 
σε όλον τον κόσμο αυξάνοντας τα μερίδια της εταιρείας. Τελευταίο επίτευγμα μιας 
πρωτότυπης τεχνολογικής διεργασίας της ΚΟΡΡΕΣ είναι η Castanea Αρκαδική μια νέα 
αντιρυτιδική κρέμα αποτέλεσμα πολυετούς πρωτογενούς έρευνας 
(www.businessnews.gr/article/32606/korres-4i-pagkosmia-kainotomia-me-tin-castanea-
arcadia).

Οι δύο αντιπροσωπευτικές του τομέα επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να καινοτομούν και να 
διασφαλίζουν τα πνευματικά δικαιώματα των ευρημάτων και τεχνολογιών τους 
εκμεταλλευόμενες οι ίδιες τα κέρδη που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των ερευνών 
που διεξάγουν σε διαρκή βάση.
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ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο κλάδος των παραφαρμακευτικών προϊόντων αναμφισβήτητα παρουσιάζει υψηλό ρυθμό 
ανάπτυξης καινοτομίας. Αυτό διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου προσεγγίζουν 
την παραγωγή τους ως ένα εξαιρετικά δυναμικό πεδίο υπό την οπτική του εύρος των 
προϊόντων και της ικανοποίησης απαιτητικών και διαφορετικών πελατών. Η δε καινοτομία 
παράγεται ως επί το πλείστων από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, που στηριζόμενες σε 
προηγούμενη γνώση, που οι ίδιες καλλιεργούν, αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο 
διαφοροποιημένα καλλυντικά.

Ο κλάδος εμφανίζει υψηλή σωρευτικότητα και ένταση γνώσης η οποία διαμορφώνεται με 
αυξητικό ρυθμό, γεγονός που αποτυπώνεται στη συνολική δαπάνη για έρευνα καθώς και 
στις επιδόσεις καινοτομίας των μελών του.
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Η παραγωγή της καινοτομίας στον κλάδο χαρακτηρίζεται επίσης από τη σταθερότητα και 
την έμφαση που δίνουν οι επιχειρήσεις παραγωγής κι εμπορίας παραφαρμακευτικών 
προϊόντων στην προώθηση της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για παράδειγμα η Apivita σε συνεργασία με το τμήμα φυτικών μακρομορίων του εθνικού 
ιδρύματος ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και το τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα αυτού του 
Βιοχημικού εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς 
του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Αυτό δείχνει ότι οι πόροι που διατίθενται για έρευνα είναι τέτοιοι που επιτρέπουν την 
παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας που εφαρμόζεται όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε 
άλλους όπως η ιατρική και η κοσμετολογία σε μια σχέση απόλυτης συνέργειας 
(www.apivita.com/hellas/new/kainotomia-stin-ereunitiki-drastiriotita).
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Συγκριτικά Συμπεράσματα

Στον τομέα των παραφαρμακευτικών,  οι συνθήκες λόγω έντασης του ανταγωνισμού δεν είναι 
ευνοϊκές για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.  Ωστόσο ο βαθμός ιδιοποίησης και η σωρευτικότητα 
είναι σε υψηλά επίπεδα, γι’ αυτό και ο τομέας χαρακτηρίζεται για το μεγάλο μέγεθος των εταιρειών 
που τον απαρτίζουν. Φαίνεται δηλαδή να επικρατεί “δημιουργική συσσώρευση” (Σπανός, 2013, 
σελ. 78).

Αντίθετα, ο τομέας παροχής έτοιμου φαγητού παρουσιάζει χαμηλή συγκέντρωση και απαρτίζεται από 
πολλές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες διεκδικούν τα ήδη περιορισμένα μερίδια της αγοράς. Ο βαθμός 
ιδιοποίησης σε αυτήν την περίπτωση είναι χαμηλός και οι συνθήκες ευνοϊκές ώστε να 
εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις τις ευκαιρίες ζήτησης που παρουσιάζονται. Η δε σωρευτικότητα στον 
κλάδο του έτοιμου φαγητού είναι ιδιαίτερα χαμηλή αφού η γνώση για την κουζίνα σε διεθνές επίπεδο 
δεν εμφανίζει μεγάλη καινοτομικότητα, αλλά περισσότερο νέους, πρωτότυπους συνδυασμούς των 
ίδιων υλικών. Συνεπώς, φαίνεται να λαμβάνει χώρα “δημιουργική καταστροφή” αφού διαρκώς 
γεννιούνται και πεθαίνουν εταιρείες του χώρου, όπως π.χ. η Cookisto, που αναζητούν νέα μοντέλα 
επιχειρηματικά και καινοτομικά για την κάλυψη της ανάγκης για έτοιμο φαγητό, με διάφορους 
τρόπους παράδοσης (Απόσπασμα 4).
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ΤΟΜΟΣ Β

Εισαγωγή στην Καινοτομία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ

βασικές  εισαγωγικές  έννοιες  που 
συνδέονται με 
• την καινοτομία 
• το νόημα, 
• τη σημασία της καθώς και 
• τις μορφές που μπορεί να πάρει στο 

σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. 

01
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Η καινοτομία, 
• με την διττή έννοια της δυνατότητας του να κάνει κάποιος  «πράγματα με διαφορετικό,  

πιο  αποτελεσματικό  τρόπο»,  ή/και  «διαφορετικά  πράγματα  από  ότι  ήταν  σε θέσει  
να  κάνει  στο  παρελθόν»,  έχει  αποτελέσει  ατμομηχανή  οικονομικής  ανάπτυξης  τους 
τελευταίους  αιώνες,  ιδίως  από  την  Βιομηχανική  Επανάσταση  και  μετά.  

• Στις  Δυτικές οικονομίες, η σημασία της καινοτομίας είναι καθοριστική σε σχέση με 
προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση  της  οικονομικής  δραστηριότητας,  η  μεγαλύτερη  
ποικιλία  προϊόντων  και επιλογών που έχει στην διάθεση το ο καταναλωτής, αλλά και η 
μείωση του κύκλου ζωής των προϊόντων.  

• Η  καινοτομία,  σε  ένα  ευρύτερο  πλαίσιο,  είναι  επίσης  καθοριστική  για  την επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων όπως αυτά που αφορούν την κλιματική αλλαγή, και την 
βελτίωση του προσδόκιμου ζωής και της ποιότητας της. 
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
• Ο Joseph Schumpeter (1883-1950),

οικονομολόγος που έχει συνδέσει το

όνομα του με την κατανόηση του

ρόλου της καινοτομίας στις

σύγχρονες οικονομίες, την περιέγραψε

ως «ιστορική και μη αναστρέψιμη

αλλαγή στους τρόπους με τους οποίους

‘κάνουμε πράγματα’» αλλά και ως

«δημιουργική

καταστροφή» (Schumpeter,

1943).
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Καινοτομώ,
• επομένως, σημαίνει  εισάγω  

κάτι  καινούργιο,  κάτι  
πρωτότυπο  και  διαφορετικό  
από  αυτό  που προϋπήρχε. 

• Αυτό προϋποθέτει την 
επιτυχή εκμετάλλευση 
νέων ιδεών, νέας γνώσης.
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Για τον  
Schumpeter, 
• δεν υπάρχει νέα γνώση (με την 

έννοια της  γνώσης  που  
δημιουργείται  «από  το  
μηδέν»),  μόνο  νέοι  
συνδυασμοί  προϋπάρχουσας
γνώσης.  

• Οι  νέες  ιδέες  δεν  πηγάζουν  εν  
κενώ,  αλλά  αντίθετα  
διαμορφώνονται, 
«κατασκευάζονται» μέσα από 
την ανασύνθεση ιδεών και 
εμπειριών που έχουν 
συσσωρευθεί στην  μακρά  
διάρκεια  της  ιστορικής  
εξέλιξης. 
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Η  
ανασύνθεση  

αυτή 

• έχει  βέβαια  ένα δημιουργικό  χαρακτήρα  που  
βρίσκεται  ακριβώς  στην  διασύνδεση  και  
συνδυασμό  δύο (τουλάχιστον) στοιχείων που δεν 
είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν. 

• Αυτό εννοεί ο  Schumpeter (1934)  όταν  βλέπει  
την  καινοτομία  ως  την  επιτέλεση  «δημιουργικών  
συνδυασμών»  (novel combinations). 
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Αυτοί οι νέοι 
συνδυασμοί 
μπορούν να 

έχουν 
διάφορες 
μορφές:

(1) την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας, 

(2) την εισαγωγή μιας νέας μεθόδου παραγωγής, 

(3) το άνοιγμα μιας νέας αγοράς, 

(4) την εξεύρεση μιας νέας πηγής πρώτων υλών ή 
εξαρτημάτων, ή τέλος 

(5) την  αλλαγή  στον  τρόπο  οργάνωσης  μιας  
επιχείρησης  (και  ενδεχομένως,  στο  βαθμό  που 
αποδειχθεί  λειτουργική,  στο  τρόπο  οργάνωσης  
ενός  ολόκληρου  κλάδου  οικονομικής 
δραστηριότητας).
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Οι  καινοτομίες  
επομένως 

• δεν  είναι  τίποτα  άλλο  παρά  νέες  
δημιουργίες  που  έχουν (μικρότερη  ή  
μεγαλύτερη)  οικονομική  σημασία,  
δημιουργίες  που  πρωταρχικά  
παράγονται και εισάγονται στις αγορές 
από επιχειρήσεις. 

•  Τώρα, ένας εναλλακτικός, ίσως 
περισσότερο περιεκτικός,  ορισμός  της  
έννοιας  της  καινοτομίας  είναι  ο  εξής:

•   καινοτομία  είναι  η ενσωμάτωση, 
συνδυασμός, σύνθεση και εν τέλει η 
αξιοποίηση νέας γνώσης σε προϊόντα, 
υπηρεσίες,  παραγωγικές  (productive)  ή  
διαχειριστικές/διοικητικές  
(administrative) διαδικασίες.
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Το 
ερώτημα 

βέβαια που 
ανακύπτει 
αφορά τον 
ορισμό του 

«νέου».

• Τι είναι νέο για μια επιχείρηση;

• Η απάντηση που έχει δοθεί από το λεγόμενο «Εγχειρίδιο
του Όσλο» (Oslo) είναι πως οτιδήποτε νέο,
καινούργιο υιοθετείται από μια επιχείρηση,
ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει αναπτυχθεί
και χρησιμοποιείται κάπου αλλού, αποτελεί για
την συγκεκριμένη επιχείρηση καινοτομία.
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ΤΟ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΤΟΥ ΟΣΛΟ

• Για να διασφαλισθεί η εναρμόνιση αλλά και η 
αξιοπιστία αυτών των ερευνών, ο Οργανισμός για την 
Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ανέπτυξε 
το  Oslo  Manual  το 1992, που περιγράφει και 
διευκρινίζει μεθοδολογίες και ορισμούς σε σχέση με 
την μελέτη της καινοτομίας.

• Από τότε έως  σήμερα  το  Manual έχει  ανανεωθεί  και  
έχει  φτάσει  στην  τρίτη  του  έκδοση,  σε συνεργασία 
με την Eurostat (2005). 

• Σε  αυτή,  η  καινοτομία  ορίζεται  ως:  η  υλοποίηση  
ενός  νέου,  ή  σημαντικά  βελτιωμένου, προϊόντος 
(αγαθού ή υπηρεσίας), ή μιας παραγωγικής 
διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ,  ή  μιας  
νέας  οργανωτικής  μεθόδου  στις  επιχειρησιακές  
λειτουργίες,  ή  ενός 

• νέου  τρόπου  οργάνωσης  της  εργασίας,  ή  τέλος,  
διαμόρφωση  νέων  σχέσεων  με εξωτερικούς 
συνεργάτες.
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Η  καινοτομία  μπορεί  
να  είναι 

• «νέα  για  την  επιχείρηση»

• «νέα  για  τον κλάδο ή την συγκεκριμένη 
αγορά  στην  οποία δραστηριοποιείται»

• «νέα  σε  παγκόσμια  κλίμακα» 

Είναι  προφανές πως  η  τελευταία  από  αυτές  
τις  τρεις  κατηγορίες  αφορά  την  πιο  
«καθαρή»  και  πρωτότυπη μορφή καινοτομίας, 
αυτό που στην συνέχεια θα ορίσουμε ως 
«ριζική» καινοτομία. 
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Η  
καινοτομία  
επομένως, 

• και  ιδιαίτερα  η  καινοτομία  προϊόντος,  είναι  
το  αποτέλεσμα αξιοποίησης  νέας  γνώσης  
προκειμένου  να  προσφερθεί  ένα  νέο  
προϊόν  ή  υπηρεσία  που θέλουν (βρίσκουν 
χρήσιμη και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για 
αυτή) κάποιοι πελάτες. 
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Είναι με άλλα λόγια, 

• εφεύρεση  συν εμπορευματοποίηση  

(invention +  commercialization),  και  εδώ  το  «συν»  είναι  
πολύ σημαντικό.  

• Η  εφεύρεση  από  μόνη  της  δεν  συνιστά  καινοτομία.
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Μία  επιστημονική  ή  άλλη 
ανακάλυψη

• που  παραμένει  στο  συρτάρι  ενός  ερευνητή  ή  
στο  γκαράζ  ενός  μοναχικού εφευρέτη δεν είναι 
καινοτομία. 

• Η ανακάλυψη μετατρέπεται σε καινοτομία από 
την στιγμή που υλοποιείται στην πράξη, γίνεται 
προϊόν και διαχέεται η χρήση του από όλους 
αυτούς/ες που αντλούν χρησιμότητα από την 
εφαρμογή της νέας γνώσης. 

• καινοτομία είναι η πρακτική εφαρμογή και 
διάχυση μιας εφεύρεσης (ανακάλυψης). 
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Η  έρευνα, 

• ή  πιο  συγκεκριμένα  αυτό  που  ονομάζουμε  έρευνα  και ανάπτυξη  (Ε&Α)  είναι  
καθοριστικής  σημασίας  για  την  καινοτομία. 

• Οι  επενδύσεις  μιας επιχείρησης σε Ε&Α αποτελούν βασικό δείκτη της έμφασης που δίνει 
στην καινοτομία, γιατί όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, μέσα από την Ε&Α είναι σε θέση 
να δημιουργήσει νέα γνώση, που θα ενσωματωθεί τελικά σε νέα προϊόντα ή/και 
παραγωγικές διαδικασίες.
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τρεις  μορφές  
Ε&Α:

• Βασική  Έρευνα  

• Εφαρμοσμένη Έρευνα 

•  Ανάπτυξη
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Βασική  έρευνα:

• πρόκειται  για  ερευνητική  δραστηριότητα  που  έχει  σαν  σκοπό  την δημιουργία  
νέας  γνώσης χωρίς να  αποτελεί  πρωταρχικό  σκοπό  αυτής  της δραστηριότητας 
κάποια συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή ή χρήση. 

• Μέσα από την βασική έρευνα προσπαθούμε να κατανοήσουμε βασικούς μηχανισμούς του
φυσικού κόσμου, σχέσεις αιτίας – αιτιατού, που σε κάποια μεταγενέστερη φάση
ενδέχεται να βρουν πρακτική εφαρμογή.

• Όπως και να έχει όμως, στην φάση της βασικής έρευνας η πρακτική εφαρμογή
αποτελεί ενδεχόμενο και όχι συγκεκριμένο στόχο.
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Εφαρμοσμένη  έρευνα: 

• πρόκειται  για  πρωτότυπη  ερευνητική  δραστηριότητα  που στοχεύει στην 
δημιουργία γνώσης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, 
π.χ. ενός  νέου  προϊόντος  ή  μιας  νέας  παραγωγικής  διαδικασίας. 

•  Η  διαφορά  από  την βασική έρευνα είναι ότι εδώ ο στόχος είναι συγκεκριμένος.

•  Η εφαρμοσμένη έρευνα στοχεύει στην  επίλυση  ενός (λιγότερο ή περισσότερο) 
συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ η βασική έρευνα στοχεύει ευρύτερα στην κατανόηση 
φυσικών μηχανισμών.  
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Ανάπτυξη: 

• πρόκειται για συστηματική ερευνητική δραστηριότητα που αντλεί,
βασίζεται σε προϋπάρχουσα γνώση με στόχο την παραγωγή και
εμπορευματοποίηση ενός νέου προϊόντος ή στην σημαντική βελτίωση ενός
υπάρχοντος προϊόντος.

• Μιλήσαμε παραπάνω για τεχνολογική πρωτοτυπία ως αποτέλεσμα ερευνητικής
δραστηριότητας, και την αντιδιαστείλαμε από την από την απλή αισθητική βελτίωση που
δεν έχει καμία επίπτωση στην επίδοση του προϊόντος.

• Είναι σαφές πως η καινοτομία είναι αλλαγή με τεχνολογικό περιεχόμενο. Τι είναι όμως
η τεχνολογία;
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1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Η τεχνολογία είναι παντού, από το καινούργιο  
iPad  και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα έως την  
τεχνολογία  που  δίνει  ενέργεια  ή  σώζει  ζωές.  

• Την  ίδια  στιγμή  βέβαια  η  τεχνολογία 
συνδέεται  και  με  σοβαρότατα  προβλήματα  
που  απειλούν  την  ζωή  μας:  μόλυνση  του 
περιβάλλοντος, απώλεια θέσεων εργασίας, 
πυρηνικά ατυχήματα,  η λίστα μπορεί δυστυχώς 
να είναι μεγάλη, σχεδόν εξίσου μεγάλη με όλα 
τα θετικά που φέρνει μαζί της. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 

• τεχνολογία  είναι  η  «υλική» έκφραση γνώσης. Ένας υπολογιστής 
ενσωματώνει σε υλική (απτή) μορφή ένα σώμα γνώσης (γνώσης  που  αφορά  πολλά  και  
διαφορετικά  πεδία,  που  αντιστοιχούν  στα  διάφορα  κρίσιμα υποσυστήματα  του,  π.χ.  
κεντρικός  επεξεργαστής,  μνήμη,  κάρτες  γραφικών,  οθόνη,  κ.ο.κ.). 

• Κάθε απτή τεχνολογία (ένας υπολογιστής, ένα μηχάνημα, μία συσκευή, κάτι «που 
μπορούμε να  πιάσουμε  στα  χέρια  μας»),  επομένως,  αποτελεί  την  απόδειξη  της  
εφικτότητας της υπολανθάνουσας  γνώσης που  ενσωματώνει  η  συγκεκριμένη  
τεχνολογία. 

• σύστημα  δημιουργημένο  από  ανθρώπους,  που  χρησιμοποιεί  
γνώση  και  οργανωτικές αρχές για να παράξει εργαλεία και 
τεχνικές χρήσιμα για κάποιο σκοπό. 
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Πώς αλλάζει 
η 

τεχνολογία;

Η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας,  αυτό  που  στην  
βιβλιογραφία  αναφέρεται  ως  

• τεχνολογική αλλαγή,  προκύπτει  μέσα  από  μια  
εγγενώς  δυναμική  και  σωρευτική  διαδικασία.  

• Δυναμική γιατί η τεχνολογία ποτέ δεν είναι τέλεια.
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Ο  H. Ford, 

• ο θεμελιωτής αυτού που ονομάζουμε 
μαζική  παραγωγή, είπε για την 
επιχείρηση του,  πως 

• «Αν  έχουμε  μια  παράδοση,  είναι  
αυτή: Καθετί μπορεί να γίνει 
γρηγορότερα και καλύτερα». 

• Επιπλέον η τεχνολογική αλλαγή είναι 
μια σωρευτική διαδικασία μια και 
κάθε βελτίωση, κάθε εξέλιξη 
διαμορφώνει το έδαφος για την 
επόμενη.
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η τεχνολογική αλλαγή 

• αποτελεί κινητήριο μοχλό οικονομικής 
αλλά και  κοινωνικής  ανάπτυξης. 
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Ο Κ. Μαρξ
• ήταν από τους πρώτους που συνέδεσε

αυτά τα άλματα οικονομικής ανάπτυξης
(και τις περιόδους ύφεσης και κρίσης που
ακολουθούν) με τεχνολογικές καινοτομίες
και την συσσώρευση κεφαλαίου που
αυτές πυροδοτούν.
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τα  κύματα  Κοντρατίεβ

• υποδηλώνουν  περιοδικά  φαινόμενα  
έντονης οικονομικής ανάπτυξης, που 
τροφοδοτείται από κάποιες μείζονες 
τεχνολογικές καινοτομίες, ακολουθούμενα  
από  περιόδους  ύφεσης. 
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Κάθε κύμα Κοντραντίεβ συντίθεται από εννέα στάδια:

• η  χρονική  διάρκεια  των  
κυμάτων τείνει  να  μειώνεται,  
από  περίπου  50  έως  60  
χρόνια  για  τα  τρία  πρώτα  
κύματα  σε  30-40 χρόνια για το 
τέταρτο και πέμπτο. 
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Την  ίδια  περίπου  εποχή  
με  τον  Κοντρατίεβ,  ο  J.  
Schumpeter

Την  ίδια  περίπου  εποχή  
με  τον  Κοντρατίεβ,  ο  J.  
Schumpeter

• μελέτησε  συστηματικά  το  ρόλο  της  
τεχνολογικής  αλλαγής  ως  «ατμομηχανή»  
οικονομικής ανάπτυξης. 

• Για τον  Schumpeter  ο ανταγωνισμός που 
πυροδοτείται από νέα προϊόντα είναι πολύ  
πιο  σημαντικός  για  την  οικονομική  
ανάπτυξη  από  ότι  ο  ανταγωνισμός  τιμών  
σε  ήδη υπάρχοντα  προϊόντα  (το  δεύτερο  
αποτελεί  και  κύριο  σημείο  εστίασης  των  
νεο-κλασσικών οικονομικών). 
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1.3 ΜΟΡΦΕΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

στον ορισμό που δίνει το Εγχειρίδιο του Οσλο η καινοτομία μπορεί να

πάρει διάφορες μορφές, αν και γενικά μπορούμε να πούμε ότι

υπάρχουν δύο προσεγγίσεις:

(α) αυτή που συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία, ενσωματώνοντας

βελτιώσεις και αλλαγές στα προϊόντα η/και στις παραγωγικές

διαδικασίες μέσα από τις οποίες παράγονται, και

(β)  αυτή  που  συνδέεται  έμμεσα  με  το  προϊόν/υπηρεσία ή/και  την 

παραγωγική  διαδικασία  και  άμεσα  με  τους  τρόπους  που  

οργανώνονται  οι  επιχειρησιακές λειτουργίες, πχ. νέοι τρόποι προώθησης 

και μάρκετινγκ ή αλλαγές στην οργανωτική δομή. 
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Καινοτομία Προϊόντος έναντι Καινοτομίας Παραγωγικών Διαδικασιών

• Αυτή η διάκριση αναφέρεται στις περιοχές δραστηριοτήτων που επηρεάζει η  καινοτομία.

•  Αν και συνήθως η καινοτομία  τείνει να ταυτίζεται με την  ανακάλυψη/ανάπτυξη  και  
εισαγωγή  στην  αγορά  νέων  προϊόντων  

(π.χ.  Η εισαγωγή  ενός  νέου  μοντέλου  αυτοκινήτου),  η  καινοτομία  στις  παραγωγικές 
διαδικασίες  μπορεί  να  είναι  εξίσου  σημαντική  για  την  ανταγωνιστικότητα  μιας 
επιχείρησης  ή  και  ενός  κλάδου  δραστηριότητας. 

Πέρα  όμως  από  την  σημασία  αυτής  καθαυτής  της  καινοτομίας στις  παραγωγικές 
διαδικασίες  είναι  σημαντικό  να  τονιστεί  ότι  αυτή  η  μορφή  καινοτομίας  συνδέεται 
οργανικά  με  την  καινοτομία  στο  προϊόν.
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Χαρακτηριστικό  παράδειγμα 

• είναι  η  επανάσταση  στην  παραγωγή  

χάλυβα.  (ενώ στα τέλη της δεκαετίας 

του 70 χρειάζονταν 10 ανθρωπο-ώρες 

για την παραγωγή ενός τόνου χάλυβα, 

σήμερα χρειάζεται 1 ανθρωποώρα, με 

συνέπεια βέβαια το κατά πολύ 

χαμηλότερο κόστος παραγωγής.)
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Πολλές  φορές,  η  καινοτομία  σε  προϊόν 

• προϋποθέτει και αντίστοιχες 
καινοτομίες στην παραγωγική 
διαδικασία ούτως ώστε να είναι  
δυνατή  η  εισαγωγή  του  νέου  
προϊόντος  στην  αγορά.
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Ένα  χαρακτηριστικό 
παράδειγμα 

είναι τα pampers. 
• Το προϊόν αυτό πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 50 ως

παράγωγο της μεταπολεμικής έκρηξης στις γεννήσεις.

• Η αποδοχή του όμως ήταν οριακή, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους αλλά  και της 
χαμηλής του λειτουργικότητας.

• Όταν εισήλθε στην αγορά των  pampers και η Procter &  Gamble,  οι  μηχανικοί  της  
έδωσαν  λύσεις  στα  προβλήματα  λειτουργικότητας χρησιμοποιώντας  καλύτερα  υλικά  
και  αναπτύσσοντας  καλύτερο  σχεδιασμό. 

• Το υψηλό κόστος όμως παρέμενε σοβαρό πρόβλημα μια και είχε να κάνει με
ακατάλληλο σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής.

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

75

76



EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ   
vicky.eclass4u@gmail.com        
ΤΗΛ.210-5711484    6970401981

Καινοτομία στο «επιχειρηματικό μοντέλο»
• Αν η καινοτομία στο προϊόν  ή  στην  

παραγωγική  διαδικασία  αφορούν  

απτές,  «υλικές»  πλευρές  της 

δραστηριότητας  της  επιχείρησης,  η  

καινοτομία  στο  επιχειρηματικό  

μοντέλο  αφορά τον/τους  τρόπους  

με  τους  οποίους  η  επιχείρηση  

προσφέρει  υπηρεσίες  που 

συνοδεύουν και προσφέρουν 

περαιτέρω αξία στα προϊόντα της.
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Η  Dell δεν διαφέρει
• στην ποιότητα των Η/Υ που 

προσφέρει  αλλά στον τρόπο με τον 
οποίο απευθύνεται  στους 
υποψήφιους αγοραστές  
παρακάμπτοντας τους ενδιάμεσους. 

• Στην αρχή μέσω τηλεφώνου ή φαξ 
και στην συνέχεια μέσω Διαδικτύου, ο 
αγοραστής «χτίζει»  ο  ίδιος  την  
αρχιτεκτονική  του  συστήματος  που  
επιθυμεί  αγοράζοντας απευθείας  από  
την  Dell,  προφανώς  σε  
χαμηλότερη  τιμή  από  τους  
ανταγωνιστές. 

• Η καινοτομία  αυτή,  σε  συνδυασμό  
με  καινοτομίες  στην  διαχείριση  της  
εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι 
προφανώς πίσω από την επιτυχία της  
Dell που κατόρθωσε να γίνει ένας 
από τους ισχυρότερους παίκτες στην 
αγορά προσωπικών Η/Υ. 
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Η καινοτομία της  
EasyJet

•  γνωστής αεροπορικής εταιρείας, στην 
ευρωπαϊκή  αγορά είναι παρόμοια με αυτή  
της  Dell  κατά  το  ότι  εφάρμοσε  μια  
στρατηγική  απευθείας  επαφής  με  τους 
πελάτες: παράκαμψη των ενδιαμέσων με 
πωλήσεις εισιτηρίων μέσω τηλεφώνου και 
Διαδικτύου.
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Τεχνική  έναντι  Διαχειριστικής  Καινοτομίας

• Αυτή  η  διάκριση  είναι  σημαντική  διότι  
αντανακλά  τη  γενικότερη διάκριση μεταξύ  της  
εσωτερικής δομής  και τρόπων οργάνωσης  της 
επιχείρησης από την μία, και της τεχνολογίας που 
χρησιμοποιεί, από την άλλη.

• Οι τεχνικές καινοτομίες αναφέρονται  
σε  προϊόντα  καθαυτά  ή/και  στις  
διεργασίες  και  τεχνολογίες  που 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
παραχθούν αυτά τα προϊόντα. 

• Σχετίζονται  άμεσα με  τις  βασικές  δραστηριότητες  
του  οργανισμού.  Αφορούν,  για  να  το  πούμε 
διαφορετικά,  στο  τι  παράγει  και  πώς  το  
παράγει. 
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Οι  διαχειριστικές  καινοτομίες 
• αναφέρονται  στην  

οργανωσιακή  δομή,  τις  
διοικητικές  διεργασίες  
και  στους ανθρώπινους 
πόρους του 
οργανισμού. 

• Σχετίζονται  έμμεσα  με το βασικό 
παραγωγικό κύκλο εργασιών του 
οργανισμού και άμεσα με τον τρόπο 
διοίκησής του. Αφορούν, με άλλα  
λόγια,  το  πώς  είναι  οργανωμένη  
για  να  παράξει  τα  
προϊόντα/υπηρεσίες  που προσφέρει 
στην αγορά. 
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Ριζική ή Σταδιακή Καινοτομία

• Οι ριζικές καινοτομίες  προκαλούν  
θεμελιώδεις  αλλαγές στις  
δραστηριότητες  ενός  οργανισμού και  
αποτελούν  ένα  σαφές  σημείο  τομής  σε  
σχέση  με  τις  μέχρι  τούδε 
χρησιμοποιούμενες  πρακτικές.

• Τέτοιου  είδους  ριζικές  καινοτομίες  
τείνουν  να αλλάζουν πλήρως τις 
υπάρχουσες ικανότητες της επιχείρησης 
απαξιώνοντας τις, και μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της αβεβαιότητας 
και τη ριζική αλλαγή της  φυσιογνωμίας  μιας  
επιχείρησης  ή/και  ενός  ολόκληρου  
κλάδου.
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Οι  σταδιακές 
καινοτομίες

• αντίθετα,  έχουν  
περισσότερο  τον  
χαρακτήρα  απλών  
βελτιώσεων  και 
αντιπροσωπεύουν σχετικά 
μικρές αλλαγές στις 
τρέχουσες πρακτικές της 
επιχείρησης.
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1.4 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Μακρο - Μεσο επίπεδο
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι η καινοτομία 
• συνδέεται με την βελτίωση 

του επιπέδου ζωής σε μια 
οικονομία. 

• Παραδοσιακά οι οικονομολόγοι 
θεωρούσαν πως η ανθρώπινη 
εργασία και το κεφάλαιο (με 
την μορφή μηχανημάτων, 
εξοπλισμού, κλπ.) είναι οι δύο 
βασικές εισροές που οδηγούν 
την οικονομική ανάπτυξη
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΞΗΓΗΣΗΣ

Για  τους  οικονομολόγους,  η  αναζήτηση  των  παραγόντων  που  οδηγούν  σε  οικονομική 
ανάπτυξη  αποτελεί  ερώτημα  κεντρικής  σημασίας. 

• Νεο-κλασσικά  μοντέλα  όπως  αυτό  του Solow (1957) αποδίδουν την οικονομική 
ανάπτυξη ως συνάρτηση των βασικών συντελεστών παραγωγής  (κεφάλαιο  και  εργασία)  
αλλά  και  της  γνώσης  στην  παραγωγική  διαδικασία. Δεδομένης  όμως  της  φθίνουσας  
οριακής  αποδοτικότητας  των  εισροών  κεφαλαίου,  η μακροχρόνια ανάπτυξη δεν μπορεί 
να προέλθει από την απλή συσσώρευση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  (που  μπορεί  να  
διασφαλίσει  ανάπτυξη  μόνο  βραχυχρόνια).  Αντίθετα, μακροχρόνια ανάπτυξη μπορεί να 
προέλθει μόνο μέσα από την συσσώρευση γνώσης και την τεχνολογική αλλαγή. 

• Νεότερα  μοντέλα  στην  θεωρία  οικονομικής  ανάπτυξης αναγνωρίζουν  τον  ενδογενή 
χαρακτήρα  της  συσσώρευσης  γνώσης  και  ανθρώπινου  κεφαλαίου:  και  τα  δύο  
προκύπτουν από  τις  αποφάσεις  ατόμων  και  επιχειρήσεων  καθώς  ανταποκρίνονται  σε  
προκλήσεις, ευκαιρίες, και κίνητρα, όπως για παράδειγμα φορολογικά κίνητρα που θέτει 
το κράτος για την  απαλλαγή  από  φόρους  σε  δαπάνες  για  Ε&Α. 
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Μικρο επίπεδο

• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στην τεχνολογική αλλαγή εάν  
θέλουν  να  επιβιώνουν. 

• Αυτό  αποτελεί  ενδεχομένως  μια  κοινότοπη  διαπίστωση,  αλλά εντελώς  αληθινή.  

• Έχει  ειπωθεί  πως  «το  να  μην  καινοτομείς  
ισοδυναμεί  με  θάνατο» (Freeman,  1982). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Το σημερινό τεχνο-οικονομικό περιβάλλον, 

• που χονδρικά διαμορφώθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 (5οκύμα Κοντρατίεβ)
έχει βαθιές, δομικές διαφορές από αυτό που διαμορφώθηκε μετά το τέλος του 2ου

Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80 (4ο κύμα
Κοντρατίεβ). Οι διαφορές αυτές επιβάλλουν στις επιχειρήσεις

(α) ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων και προσαρμοστικότητα, 

(β) παραγωγικότητα στην χρήση των  πόρων,  και 

(γ)  διαφοροποίηση  των  προσφερόμενων  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  

Όλες αυτές  οι  προκλήσεις  συγκλίνουν  στην  βασική  ανάγκη  για  παραγωγή  και  

αξιοποίηση  νέας γνώσης, και είναι ακριβώς αυτό που εκφράζει ο όρος Οικονομία 
της Γνώσης
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2.1    ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ»

• Το ότι το οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον έχει αλλάξει και 
συνεχίζει να αλλάζει με ταχείς  
ρυθμούς  αποτελεί  πλέον  
περισσότερο  ένα  κλισέ  παρά  μια  
διαπίστωση.  Τι  ακριβώς όμως έχει 
αλλάξει, και γιατί;
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Η χρονική περίοδος 
• που οι περισσότεροι σχολιαστές 

εντοπίζουν ως την κρίσιμη καμπή που 
οδήγησε στα σημερινά ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του είναι τα τέλη της 
δεκαετίας του 80 και ορόσημο η λήξη 
του Ψυχρού Πολέμου
(συμβατικά, η πτώση του Τείχους του 
Βερολίνου το 1989). 

• Το καταλυτικό αυτό, κατ’ αρχήν 
πολιτικό, γεγονός επέφερε 
δραματικές αλλαγές  στη μέχρι 
τότε ισορροπία δυνάμεων που είχε 
χτιστεί μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 
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Παράλληλα  με  αυτές  τις  εξελίξεις, 

• τροφοδοτώντας  και  τροφοδοτούμενη  από  
αυτές,  η επανάσταση στις πληροφοριακές 
τεχνολογίες έχει οδηγήσει σε αυτό που συχνά 
αναφέρεται ως «εποχή της πληροφορίας». 

• Μέσω του διαδικτύου η πληροφορία διακινείται 
με τρόπο που καταργεί τους παραδοσιακούς 
περιορισμούς στο χώρο και στο χρόνο.
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Ως  συνέπεια  των  παραπάνω, 
• η  οικονομία  έχει  εισέλθει  στην  «μετα-βιομηχανική»  της φάση.  

• Αυτό,  κάπως  σχηματικά,  σημαίνει  πως  η  δημιουργία  προστιθέμενης  αξίας  

στην οικονομία,  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  έχει  αρχίσει  να  μετατοπίζεται  από  

την  καθαυτό βιομηχανική παραγωγή και διακίνηση  αγαθών στην παραγωγή 

και διακίνηση πληροφορίας, και στην παροχή προηγμένων, υψηλής 

προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών. 

• Η μετατόπιση αυτή του «κέντρου βάρους» της οικονομίας έχει

αναπόφευκτες συνέπειες και στο προφίλ του εργαζόμενου: στο νέο

περιβάλλον, φαίνεται να κερδίζει έδαφος το «ιδανικό» του «εργάτη

γνώσης»: του καλά εκπαιδευμένου και συνεχώς (δια βίου)

καταρτιζόμενου εργαζόμενου, που κινείται διαρκώς αναζητώντας καλύτερες

ευκαιρίες απασχόλησης.
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Ο ανταγωνισμός 
• ωθεί τις επιχειρήσεις να 

«εξατομικεύουν» τα προϊόντα και 
υπηρεσίες που προσφέρουν  στους  
καταναλωτές  καλύπτοντας  ή  /και  
δημιουργώντας  νέες  ανάγκες.  

• Το σημαντικό εδώ είναι ότι η σύγχρονη 
τεχνολογία δίνει δυνατότητες 
αναγνώρισης και κάλυψης αναγκών 
πολύ μικρών νησίδων αγοράς με 
ανταγωνιστικό κόστος και ταχύτητα 
που πριν δεν ήταν  εφικτά.
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Οι  κατακερματισμένες  
αγορές 

• (άρα  μικρός  όγκος  παραγωγής  
ανά  τύπο προϊόντος) και ο 
σύντομος κύκλος ζωής επιβάλλουν, 
επομένως, την μέγιστη δυνατή 
αποδοτικότητα  στην  χρήση  των  
(περιορισμένων)  πόρων.  

• Με  άλλα  λόγια,  η  υψηλή 
παραγωγικότητα  (παραγόμενο  
αποτέλεσμα  ανά  μονάδα  χρήσης  
των  πόρων)   σε δραστηριότητες  
όπως  η  έρευνα  και  ανάπτυξη  και  
σχεδιασμός  είναι  κρίσιμης 
σημασίας. 
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Οικονομία της Γνώσης

• «Σε περιόδους έντονης αλλαγής [όπως η «σημερινή»], οι επενδύσεις σε άυλους πόρους –

γνώση, ιδέες, δεξιότητες, οργανωσιακές ικανότητες- αποκτούν εντελώς ιδιαίτερη

σημασία. Τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων –ιδέες για νέα προϊόντα και

διαδικασίες, αναγνώριση δυνατοτήτων για άνοιγμα αγορών, εργαζόμενοι με

περισσότερες δεξιότητες, περισσότερο ευέλικτες οργανώσεις- δίνουν στην οικονομία την

δυνατότητα να προσαρμόζεται συνεχώς και να ανασχηματίζεται στις νέες συνθήκες

προσφοράς και ζήτησης. Είναι [οι επενδύσεις σε άυλους πόρους] το ‘λάδι’ της οικονομικής

μηχανής ». Ο Lester αναφέρεται με εύγλωττο τρόπο σε αυτό που έχει ονομαστεί

Οικονομία της Γνώσης (ΟτΓ).
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2.2    ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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επαναστατική  καινοτομία

• Η  καινοτομία,  και  ιδιαίτερα  η  ρηξικέλευθη,  ριζική  καινοτομία  δεν  είναι,  ούτε μπορεί  
να  είναι  υπόθεση  μιας  μόνο  επιχείρησης.  

• Σπάνια ένας οργανισμός έχει από μόνος του το πλήρη έλεγχο όλων των πόρων
και ικανοτήτων αλλά και την νομιμοποίηση (για την έννοια της νομιμοποίησης, δες
παρακάτω) που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση μιας
«νέας στο κόσμο» τεχνολογίας.

• Η  επαναστατική  καινοτομία είναι  ένα  συλλογικό  κατόρθωμα  που προκύπτει  ως  
δυνατότητα  και  πραγματώνεται  μέσα  από  ένα  πλέγμα  σχέσεων ανάμεσα  σε  
πολλούς  φορείς,  ένας  από  τους  οποίους  είναι  και  η  επιχείρηση  που 
πραγματοποίησε την συγκεκριμένη καινοτομία. 
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ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ  ΠΩΣ  ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ  Η  
«ΕΠΙΔΟΣΗ  ΣΕ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»  
ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;• Με  τον  όρο  «επίδοση  σε  καινοτομία»  

εννοείται  η  ικανότητα  μιας  οικονομίας  
να αναπτύσσει  νέα  προϊόντα,  υπηρεσίες  
και  παραγωγικές  διαδικασίες  με  
οικονομική αξία,  και  που  ταυτόχρονα  
είναι  σε  θέση  να  τα  εισάγει  με  
επιτυχία  στις  διεθνείς αγορές. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Ένας  ευρέως  χρησιμοποιούμενος  μετράει  τον  
αριθμό των πατεντών ανά κεφαλή (πόσες πατέντες 
έχουν εγκριθεί σε επιχειρήσεις ή άτομα από  μια  
χώρα).  Σχετικά  στοιχεία  δίνει  ο  ΟΟΣΑ. 

• Σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο, μια συστηματική  
προσπάθεια  μέτρησης  της καινοτομικότητας  
αποτελεί  το  European Innovation Scoreboard
(EIS). 

• Πρόκειται  για  ένα  σύνολο  δεικτών  που 
παρακολουθούνται  διαχρονικά.  

• Ανάμεσα σε αυτούς, υπάρχει και η κατηγορία
«εκροές» που καλύπτουν τα αποτελέσματα από
την διαδικασία καινοτομίας καθώς και τις
οικονομικές επιπτώσεις της καινοτομίας σε κάθε μία
χώρα της ΕΕ.

ΔΕΙΚΤΕΣ

• %  Μικρο-μεσαίων  επιχειρήσεων  (ΜΜΕ)  που  
υιοθετούν  καινοτομίες  προϊόντος  ή 
παραγωγικής διαδικασίας

• % ΜΜΕ που υιοθετούν διαχειριστικές 
καινοτομίες (οργάνωσης ή μάρκετινγκ)

• %  καινοτόμων  επιχειρήσεων  (σε  προϊόντα  ή  
διαδικασίες)  που  πέτυχαν  μείωση εργατικού 
κόστους

• %  καινοτόμων  επιχειρήσεων  (σε  προϊόντα  ή  
διαδικασίες)  που  πέτυχαν  μείωση κόστους 
στην χρήση α’ υλών και ενέργειας

• % του εργατικού δυναμικού που απασχολείται 
στην μεταποίηση μέσης & υψηλής τεχνολογίας
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Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ)

• που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ορίζεται ως  «το  σύνολο των διακριτών θεσμών που σε 

συνδυασμό  μεταξύ  τους  αλλά  και  αυτόνομα  συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  και 

διάχυση νέων  τεχνολογιών,  και  διαμορφώνουν  το  πλαίσιο  εντός  του  οποίου  η  

κυβέρνηση διαμορφώνει  και  υλοποιεί  πολιτικές  με  στόχο  την  καινοτομία. Ως  τέτοιο,  

είναι  ένα σύστημα διασυνδεόμενων θεσμών για την παραγωγή, προστασία και διάχυση 

γνώσης, δεξιοτήτων και μηχανισμών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών».

• Το ΕΣΚ επομένως αποτελεί ένα διαρθρωμένο σύστημα φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, 

που μέσα από την  αλληλεπίδραση  τους  διαμορφώνουν  το  περιβάλλον  εντός  του  

οποίου αναπτύσσεται  και  εμπορευματοποιείται  η  καινοτομία.
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• Σε κάθε περίπτωση όμως η ανάλυση ενός συστήματος καινοτομίας διαρθρώνεται σε τρία 
επίπεδα: 

• Το  μακρο επίπεδο στο  οποίο  η  οικονομία  γίνεται  αντιληπτή  ως  ένα  σύνολο 
διασυνδεόμενων  δρώντων  μηχανισμών  που  περιλαμβάνουν  τις  επιχειρήσεις,  τα 
πανεπιστήμια  και  τους  δημόσιους  ερευνητικούς  φορείς,  και  ενδιάμεσους υποστηρικτικούς  
φορείς  που  σχετίζονται  π.χ.  με  την  χρηματοδότηση  της καινοτομίας, 

• Το μεσο επίπεδο  που εξετάζει τις αλληλοσυσχετίσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις με 
κοινά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την γνωστή έννοια των «σχηματισμών» (ή «συστάδων»)  
επιχειρήσεων  (clusters)  που  αφορά  επιχειρήσεις  αλλά  και  άλλους δημόσιους  ή  ιδιωτικούς  
φορείς  (π.χ.  ερευνητικά  κέντρα,  σύμβουλοι επιχειρήσεων)  με  αλληλοσυμπληρούμενες  
δραστηριότητες,  και  που  συνήθως βρίσκονται  συγκεντρωμένες  σε  μια  συγκεκριμένη  
γεωγραφική  περιοχή  (π.χ. επιχειρήσεις πληροφορικής στην Silicon Valley).

• Το  μικρο επίπεδο  που  εστιάζει  στα  ιδιαίτερα  εσωτερικά  χαρακτηριστικά  και 
ικανότητες  της  επιχείρησης  που  σχετίζονται  θετικά  με  την  ικανότητα  της  να καινοτομεί.
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Το «μακρο» επίπεδο: Η εθνική «υποδομή»

Μερικοί από τους παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο αυτό είναι 
και οι ακόλουθοι: 

•  Επενδύσεις σε βασική έρευνα, 

•  Κρατικές πολιτικές υποστήριξης, και χρηματοδότησης της έρευνας, 

•  Πολιτικές που σχετίζονται με την φορολόγηση κεφαλαίων για Ε&Α, 

•  Διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), 

•  Επίπεδο εκπαίδευσης, 

•  Υποδομή σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 

•  Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

•  Έκθεση στο διεθνή ανταγωνισμό και προσέλκυση επενδύσεων, και

•  Εγχώρια ζήτηση για καινοτομικά προϊόντα 
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Η  βασική  έρευνα 

• Η βασική  έρευνα  αποτελεί  δημόσιο  αγαθό  διότι  το  κόστος  παραγωγής  της  είναι 
μεγαλύτερο από το κόστος διάχυσης και αντιγραφής της. 

• Επιπλέον, η παραγωγή της αποτελεί μία σωρευτική και εγγενώς μη–διαιρέσιμη
δραστηριότητα. 

• Αυτό πολύ απλά σημαίνει  ότι  δεν  μπορεί  κάποιος  να  σχεδιάσει  από  τα  πριν  και  να  
επιμερίσει  σε συγκεκριμένες  υπο-δράσεις  που  θα  οδηγήσουν  στην  ανάπτυξη  της  
βασικής επιστημονικής γνώσης. 

• Αποτελεί, με άλλα λόγια, δραστηριότητα που δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
διαχείρισης με την κλασική έννοια του όρου
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• Η χρηματοδότηση  και εν γένει υποστήριξη  από  το Δημόσιο της βασικής έρευνας έχει  
επίσης  ως  αποτέλεσμα  την  ενδυνάμωση  της  «δεξαμενής»  εξειδικευμένου  και 
υψηλών  προσόντων  ανθρωπίνου  κεφαλαίου. 
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• Αντίστοιχα σημαντικός είναι και ο ρόλος της διαθεσιμότητας κεφαλαίων
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• Κυρίως κεφαλαίων που αφορούν την χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου (risk capital, 
venture capital)- για την δύσκολη φάση που η καινοτομία περνάει από την αρχική ιδέα 
που έχει  αναπτυχθεί  (συνήθως)  σε  κάποιο  εργαστήριο  σε  αυτό  της  εισαγωγής  της  
ως τελικού  προϊόντος  στην  αγορά 
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Αποτελεί  κοινή  διαπίστωση 

• ότι  μόνο  ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό εφευρέσεων  περνά  στην  φάση  της  εμπορικής  
εκμετάλλευσης,  και  από  αυτό  ένα επίσης  πολύ  μικρό  ποσοστό  επιτυγχάνει  την  
αποδοχή  των  καταναλωτών. 

• Η χρηματοδότηση  υψηλού  κινδύνου  γνώρισε  ιδιαίτερη  άνθηση  από  τα  τέλη  της 
δεκαετίας του 90 κυρίως στις ΗΠΑ, και σε μάλλον μικρότερο βαθμό στην ΕΕ και την 
Ιαπωνία. 
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Το  μέγεθος και η  ποιότητα  του  ερευνητικού 
δυναμικού

• μιας  χώρας σε  θέματα τεχνολογίας και επιστημών αποτελεί επίσης μια ιδιαίτερα 
σημαντική συνιστώσα. 

• Για παράδειγμα, ο δείκτης που δείχνει τον αριθμό των ερευνητών ή κατόχων
διδακτορικών διπλωμάτων σε μηχανολογικές επιστήμες ανά χίλιους εργαζόμενους
καταδεικνύει το βαθμό απασχόλησης με τη παραγωγή και απορρόφηση καινοτομικής
γνώσης.

• Βέβαια, η ανάπτυξη καινοτομιών δεν εξαρτάται μόνο από καταρτισμένους ερευνητές.
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υποδομή  για  την  διάχυση  της  πληροφόρησης 

• Τα  φαινόμενα  που  συνδέονται  με  το Διαδίκτυο  αποτελούν  αδιάψευστο  μάρτυρα  για  
τα  πολλαπλασιαστικά  οφέλη  που μπορεί να έχει η διάχυση της πληροφόρησης στην 
ανάπτυξη καινοτομιών σε ένα ευρύ φάσμα  κλάδων  της  οικονομίας.  

• Η  υποδομή  αυτή  περιλαμβάνει:  εξοπλισμό  και συστήματα  πληροφορικής  (κεντρικές  
μονάδες,  λειτουργικά  συστήματα,  εκτυπωτές, μηχανές αποθήκευσης κλπ.), υπηρεσίες 
και λογισμικό πληροφορικής, υπηρεσίες και εξοπλισμός  τηλεπικοινωνιών  
(τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα  σταθερής  και  κινητής τηλεφωνίας, παροχή υπηρεσιών 
Διαδικτύου, ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων κ.α.).
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Το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο

• αποτελεί μια ακόμη σημαντική παράμετρο για την δημιουργία  περιβάλλοντος  που  είναι  
δεκτικό  στην  ανάπτυξη  καινοτομιών.  

• Οι θεσμικοί κανόνες που τίθενται από το κράτος υποστηρίζουν, αλλά και καμιά
φορά περιορίζουν, την ανάδυση νέων τεχνολογιών.

• Πολιτικές κινήτρων (π.χ. χρηματοδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λπ.) μπορούν
να ωθούν στην ανάπτυξη ή/και την υιοθέτηση καινοτομίας από τις επιχειρήσεις.
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Το «μεσο» επίπεδο: Σχηματισμοί επιχειρήσεων 
(clusters)

• με  τον  όρο  «σχηματισμοί  επιχειρήσεων»  εννοείται μια  ομαδοποίηση  ανταγωνιστικών  
μεταξύ  τους  επιχειρήσεων  που  συνήθως χαρακτηρίζονται  από  γεωγραφική  εγγύτητα  
και  που  εξειδικεύονται  σε  ένα συγκεκριμένο  πεδίο  δραστηριοτήτων  (π.χ.  
πληροφορική  ή  βιοτεχνολογία).

• Οι επιχειρήσεις  αυτές  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  και  έχουν  κοινά  και 
αλληλοσυμπληρούμενα  χαρακτηριστικά.  

• Εκτός των επιχειρήσεων, στους σχηματισμούς συμμετέχουν και άλλες
υποστηρικτικές επιχειρήσεις (π.χ. εξειδικευμένοι προμηθευτές ή υπο-κατασκευαστές,
εξειδικευμένοι σύμβουλοι πιχειρήσεων) αλλά και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (π.χ.
βιομηχανικές ενώσεις και επιμελητήρια, τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα
και πανεπιστήμια, κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοδοτικοί φορείς, κ.α.).
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Οι  κατηγορίες  παραγόντων  που  παίζουν  ιδιαίτερο 
ρόλο  για  την  ανάπτυξη  της  καινοτομικότητας στο  επίπεδο  των  σχηματισμών 
αφορούν: 

• την διαθεσιμότητα και ποιότητα απαραίτητων εισροών (factor conditions)

• την ύπαρξη ενός υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου ανάμεσα στις επιχειρήσεις, 

• την ύπαρξη κατάλληλων ερεθισμάτων από την εσωτερική αγορά, και 

• την ύπαρξη σχετιζόμενων και «υποστηρικτικών» κλάδων. 

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

115

116



EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ   
vicky.eclass4u@gmail.com        
ΤΗΛ.210-5711484    6970401981

2.3    ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
• το  ευρύτερο  τεχνο-οικονομικό  πλαίσιο  και,  ιδίως,  τα χαρακτηριστικά  του  ΕΣΚ  παίζουν  

ένα  σημαντικό  ρόλο  στην  δυνατότητα  της επιχείρησης να καινοτομεί, πέρα βέβαια από τις 
δικές της, ιδιαίτερες ικανότητες

• δεν αρκούν λίγες έντονα καινοτομικές, αλλά «απομονωμένες» μεταξύ τους επιχειρήσεις ή
κάποια

• ερευνητικά  ινστιτούτα  που  παράγουν  ερευνητικά  αποτελέσματα  χωρίς  αυτά  να 
αξιοποιούνται από την πραγματική οικονομία. 

• Όπως τονίσαμε νωρίτερα, η ενίσχυση αλλά και η διασύνδεση όλων των παικτών που 
εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο  στην  έρευνα  και  τεχνολογία,  σε  συνδυασμό  με  
την  διαμόρφωση  των κατάλληλων συνθηκών υποδομής (framework conditions) είναι 
κρίσιμης σημασίας. 

• Χρειάζεται επομένως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ισορροπημένου μίγματος πολιτικών 
που θα αντιμετωπίζει ένα ευρύ πλέγμα αναγκών (από το ευρύτερο μακρο-οικονομικό  πλαίσιο  
έως  την  υποστήριξη  των  μικρο-μεσαίων  επιχειρήσεων  και  την υποβοήθηση  της  
επιχειρηματικότητας)  στην  προσπάθεια  ανάπτυξης  του  ΕΣΚ.
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Οι Clark και  Guy (1998)  κατηγοριοποιούν  τις  πολιτικές  αυτές  σε  τρία  επίπεδα: 

(α) πολιτικές  στο  επίπεδο  της  προσφοράς,

(β)  της  ζήτησης,  και 

(γ)  πολιτικές  για  την ανάπτυξη  της  δικτύωσης  και  ενίσχυσης  της  ερευνητικής  

υποδομής.  
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Πολιτικές στο επίπεδο της προσφοράς:

• Δημόσιες δαπάνες για Ε&Α που θα συμπληρώνουν τις αντίστοιχες ιδιωτικές δαπάνες

• Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις

• Επικέντρωση  σε  συγκεκριμένες  τεχνολογίες  (π.χ.  τεχνολογίες  στο  χώρο  των 

επιστημών υγείας, τεχνολογίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κ.ο.κ)

• Παροχή φορολογικών κινήτρων ή/και επιδοτήσεις για Ε&Α

• Ενίσχυση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας
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Πολιτικές στο επίπεδο της ζήτησης:

• Επιδοτήσεις  για  την  υιοθέτηση  καινοτομίας  από  τις  επιχειρήσεις  (με  άλλα λόγια 
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρο-μεσαίων να υιοθετούν καινοτομίες  στις  
παραγωγικές  διαδικασίες  με  στόχο  τον  τεχνολογικό  τους εκμοντερνισμό)

• Παροχή και διάχυση πληροφόρησης γύρω από τεχνολογικές εξελίξεις

• Υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας από το εξωτερικό

• Διαμόρφωση τεχνολογικών προτύπων

• Δημόσιες προμήθειες που εστιάζουν σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες

• Υποβοήθηση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων
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Πολιτικές για δικτύωση και ενίσχυση της ερευνητικής 
υποδομής

• Ενίσχυση  των  ερευνητικών  συνεργασιών  ανάμεσα  σε  ιδιωτικούς  και δημόσιους 
φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα)

• Δημιουργία  και  ενίσχυση  φορέων  βασικής  έρευνας  (π.χ.  Ερευνητικά ινστιτούτα)
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ:  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Ανάμεσα στις άλλες του ερευνητικές δραστηριότητες, ο ΟΟΣΑ εκδίδει μια σειρά μελετών για τα ΕΣΚ των 
κρατών-μελών του. 

• Στην περίπτωση της χώρας μας, και μετά από  ανάλυση  των  ιδιαίτερων  συνθηκών  που  επικρατούν,  ο  
ΟΟΣΑ  προτείνει  μια μακροσκελή  σειρά  από  πολιτικές,  ένα  μέρος  από  τις  οποίες  παραθέτουμε 
περιληπτικά,  δίχως  ανάλυση  και  σχολιασμό  (σημειώστε  πως  η  σχετική  έκθεση γράφτηκε  πριν  το  
ξέσπασμα  της  τρέχουσας  οικονομικής  κρίσης).

• Οι  προτάσεις  του ΟΟΣΑ  αφορούν: 

(α)  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού, 

(β)  βελτίωση  της διακυβέρνησης  του  ΕΣΚ,  

(γ)  προώθηση  της  καινοτομίας  στον  ιδιωτικό  τομέα, 

(δ)  διασφάλιση κρίσιμης μάζας, αριστείας, και συνάφειας με υπαρκτές ανάγκες της 
δημόσιας έρευνας, και 

(ε) διεθνοποίηση της Ε&Α.

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

121

122



EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ   
vicky.eclass4u@gmail.com        
ΤΗΛ.210-5711484    6970401981

Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου

• Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Αναμόρφωση  των  προγραμμάτων  σπουδών  για  την  καλλιέργεια  δεξιοτήτων 
αναγκαίων για επιχειρηματικότητα

• Βελτίωση  των  υποδομών  και  κίνητρα  για  δια  βίου  μάθηση  και  τεχνική εκπαίδευση

• Αύξηση των δαπανών για την παιδεία

• Ενίσχυση των δεσμών με την ελληνική επιστημονική διασπορά
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Βελτίωση της διακυβέρνησης του ΕΣΚ
• Με τον όρο «διακυβέρνηση» εννοείται η διοίκηση του ΕΣΚ από το Κράτος, με άλλα λόγια, πόσο αποτελεσματικά  

διοικούνται και συντονίζονται  μεταξύ τους οι διάφορες κρατικές  υπηρεσίες  και  φορείς  που  έχουν  κάποια  
σχέση  με  την  έρευνα  και καινοτομία στην χώρα. 

• Αξιοποίηση  της  διεθνούς  εμπειρίας  στην  θέσπιση  νέων  μηχανισμών  και νόμων που διέπουν την Ε&Α στην 
χώρα

• Διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού ανάμεσα στους κρατικούς φορείς που  εμπλέκονται  στο  ΕΣΚ  
ούτως  ώστε  να  ολοκληρώνονται  οι  πολιτικές έρευνας & τεχνολογίας (Ε&Τ) με την ευρύτερη άσκηση 
πολιτικής (π.χ. στην εκπαίδευση,  απασχόληση,  πολιτικές  ανταγωνισμού,  δημόσιων  προμηθειών, 
περιβαλλοντικές πολιτικές, κοκ)

• Απονομή  ξεκάθαρων  ρόλων  σε  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  και διασφάλιση ότι οι διαδικασίες 
διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων δεν είναι υπερβολικά πολύπλοκες

• Συστηματική αξιολόγηση του μίγματος πολιτικών που ασκείται για το βαθμό αποτελεσματικότητας τους σε 
σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί

• Συμπλήρωση μέτρων και προγραμμάτων Ε&Τ που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με εθνικά προγράμματα που 
αντανακλούν εθνικές ανάγκες 

• Εγκατάλειψη μέτρων και πολιτικών που έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές
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Προώθηση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα

• Διεύρυνση  της  υποστήριξης  της  καινοτομίας  πέρα  από  την  αποκλειστική έμφαση  σε  
Ε&Α  (π.χ.  υποστήριξη  της  υιοθέτησης  καινοτομιών  που  έχουν αναπτυχθεί από 
τρίτους)

• Εστίαση  στην  ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  των  επιχειρήσεων  για  μάθηση  και όχι 
αποκλειστικά σε ικανότητες για Ε&Α

• Υποβοήθηση  της  διάχυσης  νέων  τεχνολογιών,  και  ειδικά  ΤΠΕ,  που  παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας

• Μεγαλύτερη  έμφαση  στην  πλευρά  της  ζήτησης  (δηλ.  Προσπάθεια ενδυνάμωσης  της  
ζήτησης  για  καινοτομικά  προϊόντα,  π.χ.  μέσα  από  τις δημόσιες προμήθειες, την 
ρύθμιση των αγορών και την θέσπιση προτύπων) 
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Διασφάλιση  κρίσιμης  μάζας,  αριστείας,  και  συνάφειας  με  υπαρκτές  
ανάγκες της δημόσιας έρευνας

• Η έρευνα από δημόσιους φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα) θα  πρέπει  
να  αντιμετωπίζει  ευρύτερες  δημόσιες  ανάγκες  και  προβλήματα (λιγότερη έμφαση σε 
ανάγκες της βιομηχανίας)

• Στρατηγικός  αναπροσανατολισμός  των  δημόσιων  ερευνητικών  κέντρων (δημιουργία 
κρίσιμης μάζας, ενοποιήσεις)

• Μεταρρυθμίσεις στην  Ανώτατη  Εκπαίδευση  (αυτονομία,  επιδίωξη  αριστείας στην 
έρευνα, αξιολόγηση, κοκ)

• Σημαντική αύξηση δημόσιων δαπανών για Ε&Α
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Διεθνοποίηση της Ε&Α

• Συστηματική  υποστήριξη  της  διεθνοποίησης  της  έρευνας  και  καινοτομίας (π.χ. μέσα 
από προγράμματα της ΕΕ)

• Υποστήριξη διεθνών συνεργασιών σε εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική Ε&Α

• Αξιοποίηση ευκαιριών για διεθνείς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή (ΝΑ Ευρώπη, 
Ανατ. Μεσόγειος) 

• Πρωτοβουλίες για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε Ε&Α αξιοποιώντας την 
γεωγραφική και πολιτισμική μοναδικότητα της χώρας

• Υποστήριξη  της  διεθνοποίησης  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  πέρα  από  την 
προώθηση εξαγωγών (π.χ. παρουσία τους σε περιοχές με έντονη καινοτομική 
δραστηριότητα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3:  ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΤΗΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΣΤΟ  ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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3.1    ΤΟΜΕΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

• Μεταξύ διαφορετικών τομέων (ή κλάδων) οικονομικής δραστηριότητας επικρατούν 
σημαντικές,  συστημικές  διαφορές  σε  σχέση  με  την  τεχνολογική  αλλαγή  και  την 
καινοτομία.  

• Σε  μερικούς  τομείς,  η  τεχνολογική  αλλαγή  συμβαίνει  με  γοργούς ρυθμούς ενώ σε 
άλλους με αργούς ρυθμούς και σταδιακά. Επιπλέον, σε μερικούς η καινοτομία  παράγεται  
κυρίως  από  ένα  μικρό  αριθμό  παικτών  ενώ  σε  άλλους  ο πληθυσμός  των  παικτών  
που  έχει  ενεργητικό  ρόλο  στην  καινοτομία  είναι μεγαλύτερος. 

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

Τι είναι τα τομεακά συστήματα καινοτομίας;

• Σύμφωνα με τη θεωρία των τομεακών συστημάτων καινοτομίας, ως τομέας ορίζεται ένα  
σύνολο  δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται στην βάση συγκεκριμένων ομάδων 
προϊόντων  για  μια  υπάρχουσα  ή  αναδυόμενη  ζήτηση  (αγορά)  και  μοιράζονται  κοινή 
τεχνολογική γνώση. 

• Τα  κλαδικά  συστήματα  καινοτομίας  συντίθενται  από  ένα  σύνολο  παικτών  που 
αλληλεπιδρούν  στην  οικονομική  σφαίρα  ή  έξω  από  αυτή   (market  and  non-market 
interactions)  με  σκοπό  τη  δημιουργία,  την  ανάπτυξη  και  τη  διάχυση  καινούργιων 
προϊόντων.
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Γνώση και Τεχνολογίες

Κάθε  τομέας  έχει  ένα  δικό  του  βασικό  γνωσιακό υπόβαθρο  και  στηρίζεται  σε 

κάποια ή κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογίες. Αυτό το γνωσιακό υπόβαθρο έχει τρία 

βασικά  χαρακτηριστικά: 

(α)  δυνατότητα  ιδιοποίησης  ,  

(β) σωρευτικότητα  και  

(γ)  συνθήκες  ευκαιριών  
Τα  τρία  αυτά  στοιχεία  ορίζουν  τον  χαρακτήρα  και  την  δυναμική  της 

γνώσης πάνω στην οποία στηρίζεται ο συγκεκριμένος κλάδος. 
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Η  σωρευτικότητα  αναφέρεται 

στην  δυνατότητα  μιας  εταιρείας  να  δημιουργεί  νέα γνώση βασιζόμενη 

σε προ-υπάρχουσα γνώση που έχει συσσωρεύσει στο παρελθόν. Με  άλλα  

λόγια,  η  σωρευτικότητα  εκφράζει  το  βαθμό  στον  οποίο  η  γνώση  στο εσωτερικό ενός 

κλάδου αναπτύσσεται σταδιακά, γραμμικά ή αν αντίθετα εξελίσσεται με άλματα.

Έτσι, σε ένα τομέα με υψηλή σωρευτικότητα γνώσης θα αναμένουμε μια καθιερωμένηεπιχείρηση 
να παράγει καινοτομία, ενώ σε ένα κλάδο με χαμηλή σωρευτικότητα ενδεχομένως να δούμε νέο-
εισερχόμενες δυναμικές επιχειρήσεις  να  παράγουν καινοτομία. 

Τέλος, οι συνθήκες ευκαιριών αναφέρονται, σχηματικά μιλώντας, στην πιθανότητα παράγωγης 
καινοτομίας  για  ένα  δοσμένο  επίπεδο  χρηματικού  κεφαλαίου  (ή  πόρων  που διατίθενται  
προς  το  σκοπό  αυτό). 
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Παίκτες και Δίκτυα (Actors and Networks)

Στα  κλαδικά  συστήματα  καινοτομίας  κάθε  τομέας  αποτελείται  από  παίκτες  οι 

οποίοι είναι είτε οργανισμοί είτε άτομα (π.χ. επιχειρηματίες, επενδυτές, επιστήμονες 

&  ερευνητές). 

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

Θεσμοί 
Οι  γνωστικές  ικανότητες  των  παικτών,  οι  δράσεις  και  οι  αλληλεπιδράσεις  

τους σχηματοποιούνται  με  βάση  τους  επικρατούντες  θεσμούς.  Με  τον  όρο  

«θεσμοί» εννοούμε  τους  κανόνες,  τις  ρουτίνες,  τις  κοινές  συνήθειες,  τις  

πρακτικές,  τους νόμους,  τα  πρότυπα  κλπ.,  που  χρησιμοποιεί  μια  κοινωνική  

ομαδοποίηση  (ή  η κοινωνία  συνολικά)  για  να  νομιμοποιεί,  ρυθμίζει  και  

συντονίζει  τις  δράσεις  και προσδοκίες  των  ατόμων  και  φορέων  στο  

εσωτερικό  της  ώστε  να  τις  κάνει προβλέψιμες. 

Επικρατούν δυο προσεγγίσεις όσον αφορά το εύρος των θεσμών που επηρεάζουν 

τα τομεακά συστήματα καινοτομίας. Η  στενή προσέγγιση  εστιάζει στους θεσμούς 

που συνειδητά και ρητά προωθούν την απόκτηση και τη διάδοση της γνώσης. 

Η ευρεία προσέγγιση  εντάσσει  τους  «στενούς»  θεσμούς  σε  ένα  ευρύτερο 

κοινωνικό-οικονομικό  πλαίσιο  στο  οποίο  πολιτικές,  οικονομικές  και πολιτισμικές  

επιρροές καθορίζουν  το  βαθμό,  τον  προσανατολισμό  και  την  επιτυχία  των  

δραστηριοτήτων που  οδηγούν  σε  καινοτομία.
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3.2   ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Ένας εναλλακτικός τρόπος θεώρησης του άμεσου περιβάλλοντος εντός του οποίου 

δραστηριοποιείται  η  επιχείρηση  και  του  ρόλου  που  παίζει  στην  δυνατότητα  της  να 

καινοτομεί,  ιδίως  σε  ότι  αφορά  νέες-στον-κόσμο  τεχνολογίες,  είναι  αυτός  της 

«βιομηχανικής  υποδομής»  (industrial infrastructure)  (Ven et al.,  1999). 

Με  βάση αυτή την θεώρηση, η βιομηχανική υποδομή ενός νέου κλάδου δραστηριότητας 
(π.χ. ψηφιακή  φωτογραφία,  επίπεδες  τηλεοράσεις,  ηλεκτρονικές  ταμπλέτες) 
διαμορφώνεται εξελικτικά από μια αλληλουχία γεγονότων και δραστηριοτήτων που 
δημιουργούν  και  εν  τέλει  μεταμορφώνουν  βασική  επιστημονική  γνώση  σε 
εμπορευματοποιημένα προϊόντα και τεχνολογίες.
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Δημόσια Αγαθά

• Υπάρχουν  τρεις  κατηγορίες  δημόσια  διαθέσιμων  αγαθών  και  πόρων  που  είναι 

• κρίσιμοι  για  την  ρηξικέλευθη,  επαναστατική  τεχνολογική  καινοτομία:

1) βασική επιστημονική/τεχνολογική  έρευνα,  

2)  χρηματοδοτικοί  μηχανισμοί,  και  

3)   δεξαμενή ικανού ανθρώπινου δυναμικού.
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«Εκπαίδευση» της Αγοράς

Ανεξάρτητα  από  τις  περιπτώσεις  που  η  καινοτομία  έχει  προκύψει  μέσα  από  μια 

διαδικασία  επεξεργασίας  των  αναγκών  της  αγοράς  ή  αντίθετα  έχει  προκύψει  ως 

αποτέλεσμα  τεχνολογικής  εξέλιξης  (περισσότερα  για  αυτό  το  θέμα  θα  πούμε  στο 

κεφάλαιο 6), το γεγονός παραμένει ότι πολλές ριζικές καινοτομίες δεν αντιστοιχούν 

σε μία άμεση και σαφώς ορισμένη καταναλωτική ανάγκη. 
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3.3   ΤΟΜΕΑΚEΣ ΤΑΞΙΝΟΜHΣΕΙΣ

Παρότι κάθε τομέας έχει τα δικά του  χαρακτηριστικά,  θα  ήταν  χρήσιμη  μια  ομαδοποίηση  των  διαφορετικών  τομέων οικονομικής δραστηριότητας στην βάση 

ομοιοτήτων αναφορικά με τους τρόπους με τους  οποίους  διαμορφώνουν  και  εξελίσσουν  την  καινοτομική  τους  δραστηριότητα.

Μία  τέτοια  ταξινόμηση  επιχείρησε  ο  Pavitt  (1984),  που  αναγνώρισε  τέσσερεις

διακριτούς τύπους κλάδων: 

• Κλάδοι  που  κυριαρχούνται  από  τους  προμηθευτές  τους  (supplier  dominated). Σε αυτό το τύπο κλάδων, οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους προμηθευτές 

τους για νέες παραγωγικές τεχνολογίες. Η δική τους συμβολή με εσωτερικές δραστηριότητες Ε&Α είναι μικρή.

• Κλάδοι εξειδικευμένων προμηθευτών. Εδώ η κύρια έμφαση των επιχειρήσεων βρίσκεται στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, τα οποία είναι συνήθως 

ενδιάμεσα προϊόντα ή κεφαλαιουχικός εξοπλισμός για άλλες επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους.

• Κλάδοι  βασισμένοι  στην  επιστημονική  έρευνα.  Εδώ  οι  επιχειρήσεις εμπλέκονται συστηματικά  σε  εσωτερική  Ε&Α  αξιοποιώντας  ταυτόχρονα έρευνα  που  

διεξάγεται  σε  Πανεπιστήμια  και  ερευνητικά  ινστιτούτα.

• Κλάδοι  εντάσεως  κλίμακας  δραστηριοτήτων  (scale  intensive).  Πρόκειται  για κλάδους  με  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  αρκετά  σε  καινοτομία  και 

που οι δραστηριότητες τους είναι συνήθως παραγωγικές διαδικασίες μεγάλης κλίμακας. 
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3.4    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ

• Η ίδια η έννοια της τεχνολογικής αλλαγής 
παραπέμπει στην τεχνολογία σε εξέλιξη, σε 
τεχνολογική γνώση που αλλάζει διαρκώς 
δίνοντας την δυνατότητα για μεγαλύτερο 
έλεγχο  και  επίδραση  πάνω  στα  
πράγματα  που  μας  περιβάλλουν  για  
ικανοποίηση δεδομένων αναγκών με 
αποτελεσματικότερο τρόπο ή νέων 
αναγκών που εμείς οι ίδιοι –οι 
«καταναλωτές» της τεχνολογίας- 
δημιουργούμε ή αποδεχόμαστε

• ΣΙΓΜΟΕΙΔΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ  υπονοεί  ότι  ο  ρυθμός  της  βελτίωσης  
στα  πρώτα  στάδια  ανάπτυξης  της τεχνολογίας  είναι  σχετικά  
βραδύς.  Καθώς  όμως  η  τεχνολογία  γίνεται  ολοένα  και 
περισσότερο  κατανοητή  και  ελεγχόμενη,  ο  ρυθμός  βελτίωσης  
επιταχύνεται  –μέσα από  συνεχείς  και  επαναλαμβανόμενες  
σταδιακές  καινοτομίες.  Η  επιτάχυνση  θα συνεχιστεί μέχρι ένα 
χρονικό σημείο κάμψης (inflection  point)  όπου πλέον ο ρυθμός 
βελτίωσης επιβραδύνεται  μέχρις  ότου  φθάσει  η  τεχνολογία  
εξελικτικά  σε  ένα  άνω όριο όπου η περαιτέρω βελτίωση δεν είναι 
πλέον δυνατή. 

Σε αυτό το σημείο έρχεται κάποια ριζική (ρηξικέλευθη) καινοτομία να 
ανανεώσει την εξέλιξη  της  τεχνολογίας,  οπότε  και  έχουμε  την  
μετάβαση  στην  επόμενη  σιγμοειδή καμπύλη, η οποία με την σειρά της θα φθάσει 
σε ένα άνω σημείο κορεσμού για να αντικατασταθεί  με  την  σειρά  της  από  
κάποια  επόμενη,  κ.ο.κ.  Σε  κάθε  περίπτωση όμως,  και  αυτό  είναι  το  
σημαντικό,  η  βελτίωση  αφορά  αυτές  τις  ιστορικά καταγεγραμμένες  διαστάσεις  
επίδοσης  του  προϊόντος  στις  παραδοσιακές  του  χρήσεις και όχι κάποιες άλλες, 
διαφορετικές.
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Τεχνολογικοί Κύκλοι

• Οι  φορητοί  υπολογιστές  πωλούνται  και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και χρήσεις. Η  
διάκριση  ανάμεσα  σε  αυτές  τις  διαφορετικού  τύπου  τροχιές  βελτίωσης  είναι εξαιρετικά  σημαντική  
μιας  και  ορίζει  αντίστοιχα  διαφορετικού  χαρακτήρα τεχνολογικές καινοτομίες. 

• Στην πρώτη περίπτωση,  αυτή της βελτίωσης των μεγάλων συστημάτων, η τεχνολογική αλλαγή είναι 
διατηρητική (sustaining), με την έννοια ότι η  καινοτομία  έρχεται  να  συντηρήσει  μια  σταθερά  ανοδική  
τροχιά  βελτίωσης  της επίδοσης  του  προϊόντος  σε  κάποια  ή  κάποιες  από  τις  κρίσιμες  και  
μετρήσιμες διαστάσεις  της.

• ΣΤΑΔΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  Οι  καινοτομίες  αυτές  μπορεί  να  
είναι  σταδιακές  (incremental)  ή ριζικές  (radical),  μπορεί  να  αφορούν  υποσυστήματα  του  προϊόντος  
(component innovations)  ή  να  αφορούν  την  συνολική  του  αρχιτεκτονική  (architectural innovations),  
με  την  έννοια  ότι  αλλάζουν  το  τρόπο  διασύνδεσης  των  επιμέρους συστημάτων.

• ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  Στην  δεύτερη  περίπτωση,  η  
τεχνολογική  αλλαγή  έχει  διαταρακτικό  (disruptive) χαρακτήρα,  με  την  έννοια  ότι  έρχεται  να  

αναπροσδιορίσει  τον  τρόπο  με  τον  οποίο ορίζεται  και  μετριέται  η  επίδοση  του  προϊόντος.  Οι  
διαταρακτικές  καινοτομίες εκτρέπουν  την  παραδοσιακά  καθιερωμένη  τροχιά  βελτίωσης  του  

προϊόντος  προς νέες,  διαφορετικές  κατευθύνσεις  όπου  τα  προηγούμενα  κριτήρια  μέτρησης  της 
επίδοσης παύουν να είναι σημαντικά, δίνοντας την θέση τους σε  άλλα διαφορετικής τάξεως και υφής.
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   Διαθέσιμοι πόροι
• . Είναι προφανές ότι η εξέλιξη και εμπορευματοποίηση κάθε νέας  γενιάς  κύριων  

προϊόντων  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  και  διάθεση σημαντικών  πόρων  για  μια  μακρά  
περίοδο.  Οι  περιορισμοί  σε  φυσικό, χρηματικό  και  ανθρώπινο  κεφάλαιο,  όπως  και  
οι  περιορισμοί παραγωγικότητας  στην  αναπτυξιακή  διαδικασία  αναπόφευκτα  θέτουν  
όρια στην  ποσότητα  και  την  συχνότητα  με  την  οποία  μια  επιχείρηση  μπορεί  εν 
τέλει να εισάγει νέες γενιές κύριων προϊόντων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΌ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Λέξεις – Κλειδιά
Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, κύμα Κοντρατίεβ, τεχνολογικός κύκλος, Δημιουργική Καταστροφή, ΕΣΚ, Cluster.
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ΕΡΩΤΗΜΑ Α

1. Σε ποια ή ποιες από τις παρακάτω θεωρίες ανταποκρίνεται η ιστορία της ελληνικής 
κλωστοϋφαντουργίας;

• - κύματα Kondratiev

• - τεχνολογικοί κύκλοι

• - δημιουργική καταστροφή του Schumpeter
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• Α. ΚΥΜΑΤΑ ΚΟΝΤΡΑΤΙΕΒ

Τα κύµατα Κοντρατίεβ υποδηλώνουν περιοδικά φαινόµενα
έντονης οικονοµικής ανάπτυξης, που τροφοδοτείται από 
κάποιες µείζονες τεχνολογικές καινοτοµίες, ακολουθούµενα
από περιόδους ύφεσης.

Για να αποτελέσει µια νέα τεχνολογία κινητήριο µοχλό για ένα
κύµα Κοντρατίεβ θα πρέπει να είναι «ένας νέος τρόπος για
να ‘κάνεις πράγµατα’, τόσο αποτελεσµατικός και
αποδοτικός σε σύγκριση µε τον παλιό, ώστε να µεταµορφώνει
(σχεδόν) κάθε πλευρά τηςοικονοµικής δραστηριότητας».
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Τα κύµατα Κοντρατίεβ 

Βασίζονται  σε  τεχνολογικές  καινοτοµίες οι  οποίες  επιδρούν  στο  σύνολο  της 
οικονοµίας

Στον τοµέα της Ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας δεν υπήρξε κάποια τεχνολογική 
καινοτοµία η  οποία  να µεταµορφώσει σχεδόν  κάθε  κλάδο  της  οικονοµικής 
δραστηριότητας,
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Τεχνολογικοί κύκλοι

Σχεδόν κάθε κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας διαµορφώνει µε το 
πέρασµα του χρόνου µια  τροχιά  βελτίωσης  της  επίδοσης  της  
χρησιµοποιούµενης (βασικής) τεχνολογίας.  

Αν παρατηρήσει  κανείς  το  πώς  εξελίσσεται  διαχρονικά  η  
τεχνολογία  σε  ένα  κλάδο υπερβαίνοντας σε κάθε φάση ανάπτυξης 
της το προηγούµενο επίπεδο επίδοσης, θα δει ότι µεταβάλλεται 
διαµέσου µιας αλληλοδιαδοχής σιγµοειδών καµπύλων.

Η κίνηση εντός µιας τέτοιας καµπύλης είναι συνήθως το αποτέλεσµα 
σταδιακών (incremental) καινοτοµιών, ενώ  η µετάβαση  από  την 
µια  καµπύλη  στην  επόµενη  είναι  προϊόν  κάποιας  ριζικής 
καινοτοµίας. 
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Η τεχνολογική αλλαγή που εκφράζεται µέσα από την διαδοχή 
συµβάντων καινοτοµίας σε προϊόντα και διαδικασίες, ανάδυσης 
κυρίαρχων σχεδίων (προτύπων)  και  συµβάντων  
υποκατάστασης  (substitution  events)  συγκροτεί  τους  
τεχνολογικούς κύκλους

Γενικά  ο  τοµέας  της  κλωστοϋφαντουργίας  είναι  τοµέας  
χαµηλής  τεχνολογίας και κλάδος  έντασης  εργασίας

Όσο  αφορά  την  Ελληνική  κλωστοϋφαντουργία  οι  
βελτιώσεις  του  παραγωγικού συστήµατος ήτανµικρές και οι 
εξελίξεις στις α’ ύλες σχετικά αργές. 
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Δηµιουργική καταστροφή

Η εισαγωγή µιας καινοτομίας δημιουργεί κέρδη (προσόδους) που συνδέονται µε αυτή
καθαυτή την καινοτομία(π.χ. μικρότερο κόστος παραγωγής ως συνέπεια καινοτομιών
στην παραγωγική διαδικασία), που όμως σταδιακά εξανεμίζονται καθώς οι
ανταγωνιστές μιμούνται τον καινοτόμο επιχειρηματία.
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Η διαδικασία έχει ως εξής

Η καινοτοµία γενικεύεται µέσα στον κλάδο καθώς γίνεται 
σταδιακά δυνατή η αντιγραφή της –καθώς «ωριµάζει», και 
δηµιουργείται µια έκρηξη επενδυτικής 
δραστηριότητας(περίοδος «άνθησης»). 

Η διάχυση όµως της καινοτοµίας αφαιρεί την 
«διαφορετικότητα» ανάµεσα στα ανταγωνιστικά  προϊόντα. Ο  
ανταγωνισµός  πιέζει  τις  τιµές  προς  το  επίπεδο  του  
κόστους παραγωγής  του  νέου  προϊόντος  και  το 
(υπερβάλλον) κέρδος µειώνεται.  

Αυτό  έχει  σαν συνέπεια  να µειώνονται  αντίστοιχα  οι  
επενδύσεις  καταλήγοντας  έτσι  σε  φάση  ύφεσης, µέχρις 
ότου αναδυθεί το επόµενο κύµα καινοτοµικής δραστηριότητας 
και µια νέα φάση ανάπτυξης
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Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

• Η ύφεση που παρατηρήθηκε και παρατηρείται κατά περιόδους στις ανεπτυγμένες χώρες 
προκάλεσε και την έντονη μελέτη του φαινομένου. Αντικείμενο και κύριο άξονα των 
οικονομολόγων αποτέλεσε η ύπαρξη των κυμάτων οικονομικής ανάπτυξης όπως αρχικά 
τα χαρακτήρισε ο Schumpeter. Τα κύματα αυτά τα χαρακτηρίζει μια διαδοχή έντονων 
αναζωπυρώσεων τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης
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2ο θέμα

1. Περιγράψτε το ρόλο και τα βασικά συστατικά ενός Εθνικού Συστήµατος Καινοτοµίας,  
µε
ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας
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Τα βασικά συστατικά ενός Εθνικού Συστήµατος 
Καινοτοµίας(ΕΣΚ) είναι τα εξής:

Α) Μάκρο επίπεδο(ανάλυση) 

Η  εθνική  «υποδοµή» αφορά  το  ευρύτερο  πλαίσιο  που  διατρέχει  
οριζόντια  το  σώµα της οικονοµίας. Μερικοί από τους παράγοντες 
που διαµορφώνουν το πλαίσιο αυτό είναι και οι 
ακόλουθοι(Σπανός2013, σελ. 54):

• Επενδύσεις σε βασική έρευνα

• Κρατικές πολιτικές υποστήριξης, και χρηµατοδότησης της 
έρευνας 

• Πολιτικές που σχετίζονταιµε την φορολόγηση κεφαλαίων για Ε&Α

• Διαθεσιµότητα κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου (venture
capital)

• Επίπεδο εκπαίδευσης 

• Υποδοµή σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

• Προστασία της πνευµατικήςιδιοκτησίας,

• Έκθεση στο διεθνή ανταγωνισµό και προσέλκυση επενδύσεων

• Εγχώρια ζήτηση για καινοτοµικά προϊόντα
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Στη στενή έννοια του ένα ΕΣΚ περιλαµβάνει τους εξής
φορείς(ΟΟΣΑ, 1999)

1.  Κυβερνήσεις

2.  Φορείς γεφύρωσης(ερευνητικά συµβούλια, κλπ.)

3.  Ιδιωτικές επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύµατα που χρηµατοδοτούν

4.  Πανεπιστήµια και συνεργαζόµενοι φορείς

5.  Άλλοι φορείς (εργαστήρια, γραφεία πετεντών, οργανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας, κλπ.)
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Β) Μέσο επίπεδο

• Το μέσο επίπεδο που εξετάζει τις αλληλοσυσχετίσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις µε κοινά
χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την γνωστή έννοια των «σχηματισμών» (ή
«συστάδων») επιχειρήσεων (clusters) που αφορά επιχειρήσεις αλλά και άλλους δημόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. ερευνητικά κέντρα, σύμβουλοι επιχειρήσεων) µε
αλληλοσυμπληρούµενες δραστηριότητες, και που συνήθως βρίσκονται
συγκεντρωμένες σε µια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
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Γ) Μίκρο επίπεδο

Το µίκρο επίπεδο που εστιάζει στα ιδιαίτερα εσωτερικά 
χαρακτηριστικά και ικανότητες της επιχείρησης που 
σχετίζονται θετικά µε την ικανότητα της να καινοτομεί . 

Γενικά  ο  ρόλος  ενός  Εθνικού  Συστήµατος  Καινοτομίας 
(ΕΣΚ)  είναι  η  παραγωγή, προστασία  και  διάχυση  γνώσης,  
δεξιοτήτων  και μηχανισμών  για  την  ανάπτυξη  νέων 
τεχνολογιών και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εντός 
του οποίου αναπτύσσεται και εµπορευματοποιείται η 
καινοτομία
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Α) Μάκρο επίπεδο: 

•  Παρέχει  την  κρίσιµη  υποδοµή (π.χ.  δαπάνες  για  βασική  έρευνα,  
εξειδικευµένο προσωπικό) και τη σχετική νοµοθεσία(π.χ. προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας).

•  Παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να αναλάβουν 
τις υλικές(π.χ. κρατικές πολιτικές υποστήριξης, και χρηµατοδότησης της 
έρευνας, πολιτικές που σχετίζονται µε  την  φορολόγηση  κεφαλαίων  
για  Ε&Α) και  άυλες  επενδύσεις  για ανάπτυξη της καινοτομίας.  

Β) Μέσο επίπεδο:

•  Τα  έντονα  φαινόμενα  διάχυσης  γνώσης  (spillover  effects),  
εμπειρίας  και αλληλοσυμπλήρωσης  ικανοτήτων  που  παρατηρούνται  
στους  σχηματισμούς επιχειρήσεων  ενισχύουν  το  βαθµό  της  
καινοτομίας  και  ανταγωνιστικότητας  των µελών του σχηματισμού.

•  Σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή.

Γ) Μίκρο επίπεδο : Οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που στο τέλος 
καινοτοµούν. 
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2. Περιγράψτε  την  έννοια  των  clusters και  τη  σηµασία  τους  σε  µία  οικονοµία.  Δώστε 
παραδείγµατα από τη διεθνή και εγχώρια εµπειρία
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Έννοια και σημασία τωνclusters

Mε τον όρο «σχηματισμοί επιχειρήσεων» εννοείται μια
ομαδοποίηση ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων που
συνήθως χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που
εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων
(π.χ. πληροφορική ή βιοτεχνολογία).

Οι επιχειρήσεις αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και έχουν
κοινά και αλληλοσυμπληρούμενα χαρακτηριστικά. Εκτός των
επιχειρήσεων, στους σχηματισµούς συμμετέχουν και άλλες
υποστηρικτικές επιχειρήσεις(π.χ. εξειδικευμένοι προμηθευτές ή
υπο-κατασκευαστές, εξειδικευμένοι σύμβουλοι επιχειρήσεων)
αλλά και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς
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Η σηµασία των clusters σε µία οικονοµία γενικά είναι µεταξύ
άλλων η εξής

•  Προώθηση της καινοτοµίας 

•  Μείωση της ανεργίας

•  Αύξηση της παραγωγικότητας

•  Ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας
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Η σηµασία τωνclusters ειδικά για τις επιχειρήσεις

•  Αυξάνεται η παραγωγικότητα

•  Αυξάνεται η αποδοτικότητα

•  Διαµόρφωση οικονοµιών κλίµακας

•  Άµεση και έγκυρη πληροφόρηση

•  Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και αγορές

•  Πρόσβαση στη γνώση και σε εξειδικευµένο προσωπικό

•  Ευκολία στη διεθνοποίηση

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

161

162



EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ   
vicky.eclass4u@gmail.com        
ΤΗΛ.210-5711484    6970401981

Εγχώρια clusters
1.  si-Cluster Knowledge Base
O Ελληνικός  Συνεργατικός  Σχηματισμός  Διαστημικών  Τεχνολογιών  και  
Εφαρμογών (si Cluster) είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο 
βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην  Ελλάδα,  µε  έντονη  γεωγραφική  
εστίαση  στην  περιφέρεια  της  Αττικής  και  δομικά στοιχεία  ενός  
οικοσυστήματος  ικανού  να  παράγει  και  να  προσελκύσει  υψηλής  στάθμης 
έρευνα, ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα

2.  Hellenic Mobile Cluster

Το Hellenic Mobile Cluster, το οποίο αποτελεί τον πρώτο ελληνικό 
συνεργατικό σχηματισμό εταιριών εφαρμογών και υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας. Ιδρύθηκε το 2012 και µέλη του είναι26 εταιρίες- µέλη του ΣΕΚΕΕ 
(Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας), ο ΣΕΚΕΕ  καθώς  και 13 
ερευνητικά/ ακαδημαϊκά  ιδρύματα. 
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Διεθνή clusters
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 ΤΟΜΟΣ Β ΚΕΦ. 2Ποιος είναι ο ρόλος των 
ΤΠΕ στην Οικονομία της Γνώσης; 

• Οι ΤΠΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε
Οικονομία της Γνώσης. Κατ’ αρχήν, μέσω των ΤΠΕ και ειδικότερα
μέσω του διαδικτύου υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης
σε γνώση και πληροφορία που διαφορετικά δεν θα ήταν
διαθέσιμη (ή τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα).

• Μια επιχείρηση μπορεί, για παράδειγμα να αποκτήσει
πληροφορίες για νέες τεχνολογίες, αγορές, καταναλωτικές
εξελίξεις κ.ο.κ. πολύ εύκολα και σε πραγματικό χρόνο (ουσιαστικά
σχεδόν τη στιγμή που συμβαίνουν οι όποιες εξελίξεις την
ενδιαφέρουν).

• Επιπρόσθετα, η εφαρμογή ΤΠΕ στις εσωτερικές διαδικασίες
της επιχείρησης, επιτρέπει την άμεση πληροφόρηση και την
λήψη αποφάσεων γρήγορα και έγκυρα, με την έννοια ότι είναι
βασισμένες σε πραγματικά στοιχεία που διαφορετικά θα ήταν
δύσκολο να συγκεντρωθούν.
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Δραστηριότητα 9/Κεφάλαιο 2
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που φέρνει η ένταξη σε ένα 

σχηματισμό επιχειρήσεων; 
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Δραστηριότητα 10/Κεφάλαιο 3
Πώς συνδέονται τα χαρακτηριστικά του γνωσιακού υπόβαθρου ενός κλάδου (βασική γνώση και τεχνολογίες) με την 
δομή που μπορεί να έχει το προφίλ των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό του;

Επιμέλεια Ύλης: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com                                                     ΤΗΛ. 210-5711484      6970401981

Δραστηριότητα 14/Κεφάλαιο 3
Θυμάστε ίσως πως στις αρχές της δεκαετίας του 80 μπήκε στην ζωή μας το βίντεο. 

Ήταν διατηρητική ή διαταρακτική καινοτομία και γιατί;
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