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Περιεχόμενα 

 

• Βασικοί ορισμοί 

• Τεχνολογία 

• Χαρακτηριστικά τεχνολογίας 

• Τύποι τεχνολογίας 

• Καινοτομία 

• Μοντέλα καινοτομίας   

• Επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης� 
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Βασικοί ορισμοί 

Τι είναι τεχνολογία 
 Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

 Διαστάσεις της τεχνολογίας 

 Υψηλή τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά της 

 Τύποι τεχνολογίας 

 Έρευνα 
 Βασική 

 Εφαρμοσμένη 

 Έρευνα και Ανάπτυξη 

 Τι είναι καινοτομία (innovation) 
 Τύποι καινοτομίας 

 Μοντέλα καινοτομίας 

 Επιχειρηματικότητα: Μορφές και τύποι 

 Μέθοδοι προστασίας της τεχνολογία και της καινοτομίας 
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Τεχνολογία 

• Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, μεταξύ των οποίων: 

– Τεχνολογία είναι το σύνολο γνώσεων και ικανοτήτων που πρέπει 

να έχει μια επιχείρηση για να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες 

στους πελάτες της 

– τεχνολογία = η πρακτική εφαρμογή της επιστήμης για τη 

παραγωγή εμπορικών αγαθών (Παράδειγμα: η περίπτωση του 

υλικού PVC) 

– Τεχνολογία = ο συνδυασμός της επιστήμης, των διαθέσιμων 

τεχνικών, και της παραγωγής 

• Η τεχνολογία βρίσκεται  

• ενσωματωμένη σε εξοπλισμό 

• ως πληροφορία σε βιβλία, εγχειρίδια, σχέδια κλπ 

• σε εμπειρικές μορφές (π.χ. άρρητη γνώση (tacit knowledge)) 
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Τεχνολογία και Επιστήμη 

• Η τεχνολογία αφορά εφαρμογή ενώ η επιστήμη αφορά 
γνώση απαλλαγμένη από κάθε πρακτική εφαρμογή.  

• Σκοπός της επιστημονικής δραστηριότητας είναι η 

ανακάλυψη ενώ σκοπός της τεχνολογικής 

δραστηριότητας είναι η παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών 

• Η επιστημονική γνώση είναι δημόσιο αγαθό (δεν 

ιδιοποιείται και δεν συναλλάσσεται μέσω των 

μηχανισμών της αγοράς), ενώ η τεχνολογική γνώση είναι 

ιδιωτικό αγαθό (ιδιοποιείται προς οικονομικό όφελος του 

ιδιώτη ή της επιχείρησης που την κατέχει, και μπορεί να 
πωληθεί και να αγορασθεί σε μια αγορά). 
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Εφευρέσεις και Τεχνολογία 

• Εφεύρεση είναι μια ιδέα σχετικά με το πώς 
υπάρχουσα τεχνολογική γνώση θα 
μπορούσε να μετατραπεί σε νέες και 
διαφορετικές εφαρμογές. Η πρακτικότητα 
και η οικονομική εφικτότητα δεν είναι 
απαραίτητα συστατικά αυτής της ιδέας 

• Οι εφευρέσεις από μόνες τους δεν 

παράγουν τεχνικά ή οικονομικά 

αποτελέσματα. Είναι όμως μια απαραίτητη 

αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 
τεχνολογική αλλαγή 
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Επιστήμη και Εφευρέσεις 

• Πολλές από τις εφευρέσεις στο παρελθόν είχαν ρίζες σε επιστημονικές 
ανακαλύψεις. 

• Όμως, η πλειοψηφία των εφευρέσεων επιτεύχθηκαν ανεξάρτητα από την 

επιστήμη 

• Σε πολλές περιπτώσεις η επιστημονική διερεύνηση ξεκινούσε μετά την 

εφαρμογή επιτυχημένων τεχνικών ιδεών (π.χ. Θερμοδυναμική, 

Αεροδυναμική) 

• Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα τεχνολογικά επιτεύγματα επέτρεψαν την 

επιστημονική έρευνα (π.χ τηλεσκόπια και αστρονομία) 

• Η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί τελευταία μεταξύ επιστήμης και 

εφεύρεσης οφείλεται  εν πολλοίς στην εκπαίδευση μηχανικών και 

τεχνολόγων και στην διάχυση της άποψης ότι τεχνολογία = εφαρμοσμένη 

επιστήμη 

• Ως μέτρο για την επιτυχία μιας εφεύρεσης δεν θεωρείται η επιστημονική της 

αρτιότητα αλλά το εάν κάποιος βρίσκει την ιδέα αρκετά ελκυστική από 

οικονομικής άποψης ώστε να επιδιώξει την απόσυρση της από το reservoir 

των πληροφοριών (γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) και την ανάπτυξη 

της σε καινοτομία 
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Προϊόντα Προϊόντα 

ψηφιακής 

απεικόνισης 

(φαξ, 

φωτογραφικές 

μηχανές, 

εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά 

μηχανήματα) 

Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Προϊόντα κινητής 

τηλεφωνίας 

Ιατρικά-

Διαγνωστικά 

μηχανήματα 

 

Τεχνολογίες 
 

Σμίκρυνση, ψηφιακή μετάδοση δεδομένων, πολυμερή 

πλαστικά, επικάλυψη λεπτού φιλμ, χημική απεικόνιση εικόνας 

 

Επιστημονικά 

πεδία 

Οπτική  

(επιστημονική μελέτη της ταχύτητας και των ιδιοτήτων του 

φωτός) 

Χημεία  

Μικροηλεκτρονική 

Μηχανική ακριβείας 



Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

• Δεν εξαντλείται από τη χρήση 

• Είναι συγκεκριμένη και διακριτή για κάθε επιχείρηση 

(firm-specific) 

• Έχει το χαρακτηριστικό ότι «συσσωρεύεται» 

• Παράγει νέες οικονομικές ευκαιρίες αλλά και ανατρέπει 

τις οικείες νόρμες, π.χ. το INTERNET. 

• Εμπεριέχει ρίσκο και αβεβαιότητα 

• Μπορεί να ιδιοποιηθεί (δηλαδή μπορεί να γίνει ιδιοκτησία 

ατόμων ή επιχειρήσεων) 

– Βλέπε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα 

εκμετάλλευσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας) 
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Υψηλή τεχνολογία (high-tech) 

• Περιλαμβάνει βιομηχανικούς κλάδους που 
εξαρτώνται περισσότερο από την πρόοδο της 
επιστήμης (science-related technology) παρά 
από παραδοσιακές δεξιότητες για το σχεδιασμό 
και τη παραγωγή νέων προϊόντων.  

• Βασικό χαρακτηριστικό σ’ αυτούς τους κλάδους 
είναι η απαραίτητη ύπαρξη υποδομής για Ε&Α. 

• Προσπάθειες ‘αυστηρού’ ορισμού επιχειρήσεων 
Υψηλής Τεχνολογίας εστιάζονται σε 
– ποσοστό απασχόλησης επιστημονικού δυναμικού στο 

σύνολο των εργαζομένων 

– ποσοστό δαπανών σε Ε&Α επί των πωλήσεων 

– συνδυασμός των παραπάνω 
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Τύποι τεχνολογίας 
Τύπος Ορισμός 

Κρίσιμες Ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα 

μιας επιχείρησης ή χώρας. Συνήθως 

αποκλειστικής εκμετάλλευσης (ιδιοκτησία) 

μιάς επιχείρησης. Αναφέρετε παραδείγματα. 

Κατάλληλες ή 

επιτρεπτικές 

Μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης αλλά 

απαραίτητες για την παραγωγή προϊόντων ή 

υπηρεσιών. 

Στρατηγικές ή 

αναδυόμενες 

Εισέρχονται τώρα σε παραγωγική φάση και 

στοχεύουν στο μέλλον να αντικαταστήσουν ή 

να συνδυαστούν με τις επιτρεπτικές. 

Αναφέρετε παραδείγματα. Ποιοί παράγοντες 

ωθούν την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών; 



Η σημασία του κλάδου 
• Διακρίνουμε πέντε τύπους κλάδων ανάλογα με τη προέλευση της 

γνώσης που οδηγεί σε τεχνολογική αλλαγή (αν δηλαδή η γέννεση νέας 
τεχνολογίας προέρχεται από τον ίδιο τον κλάδο ή όχι) και τη στρατηγική 
για τεχνολογία: 

– κλάδοι ηγεμονευόμενοι από τους προμηθευτές (supplier dominated) 

• παραδοσιακοί κλάδοι αποδέκτες καινοτομίας που παράγεται στους κλάδους 
φορείς της τεχνολογικής αλλαγής. Η ανταγωνιστικότητα τους εξαρτάται από την 
σωστή οργάνωση και την επιλεκτική και γρήγορη ενσωμάτωση της τεχνολογίας 
(παραδοσιακοί κλάδοι όπως τρόφιμα, κλωστουφαντουργία, κατασκευές, κλπ) 

– κλάδοι που στηρίζονται σε οικονομίες κλίμακας (scale intensive) 

• τυποποιημένες αγορές καταναλωτικών προϊόντων,κλάδοι παραγωγής μαζικών 
πρώτων υλών. Μεγάλα εμπόδια εισόδου λόγω της υψηλής κλίμακας παραγωγής 
(π.χ. Αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρικές συσκευές) 

– κλάδοι στηριζόμενοι στην επιστήμη (science-based) 

• μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα, στενή σχέση με ακαδημαϊκή έρευνα, μεγάλη 
συγκέντρωση σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων (π.χ. Φαρμακευτικός, κλάδος και 
κλάδος των ηλεκτρονικών) 

– κλάδοι-φορείς τεχνολογικής αλλαγής (specialised supppliers) 

• ταχύτατη τεχνολογική αλλαγή ενσωματώνεται σε προϊόντα που γίνονται φορείς 
νέας τεχνολογίας σε άλλους κλάδους, έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα, 
χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης επιχειρήσεων, προσδιοριστικός παράγων το 
ανθρώπινο κεφάλαιο (π.χ. Λογισμικό, μηχανολογικός εξοπλισμός) 
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Οι τεχνολογικές σχέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών κατηγοριών 

14 

Στηριζόμενοι στην 
επιστήμη 

Ηγεμονευόμενοι 
από προμηθευτές 

Στηριζόμενοι σε 
οικονομίες 
κλίμακος 

Φορείς 
τεχνολογικής 

αλλαγής 



Οι επιπτώσεις της τεχνολογικής αλλαγής 

στα όρια και τη δομή των κλάδων 

 

• Δίνει ώθηση σε συγκεκριμένες νέου τύπου 
δραστηριότητες 

• Ανανεώνει παραδοσιακούς κλάδους 

• Επιφέρει υποκατάσταση μεταξύ προϊόντων 

• Καταλύει τα όρια μεταξύ δραστηριοτήτων, οι οποίες πριν 
διαχωρίζονταν μεταξύ τους και θεωρούνταν ότι ανήκουν 
σε διαφορετικούς κλάδους 

• Οδηγεί στην περαιτέρω κατάτμηση και διαφοροποίηση 
δραστηριοτήτων και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών 
δράσεων με διακριτά χαρακτηριστικά. 
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Καινοτομία 

 

 Ορισμοί  
 

• Καινοτομία είναι η δημιουργία και εισαγωγή αλλαγής (κάθε είδους) που 
προέρχεται από συγκεντρωμένη και σκόπιμη δράση. 

• Είναι η μετατροπή μιας ιδέας σε ένα νέο ή βελτιωμένο εμπορεύσιμο προϊόν ή 
σε μια λειτουργική βιομηχανική ή εμπορική διαδικασία ή σε μια νέα μέθοδο 
οργάνωσης ή κοινωνικής εξυπηρέτησης.  

• η βιομηχανική καινοτομία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες τεχνικού 
σχεδιασμού, παραγωγής, διοίκησης και εμπορίας που σχετίζονται με την 
εισαγωγή στην αγορά ενός νέου (ή βελτιωμένου) προϊόντος ή με την πρώτη 
εμπορική εφαρμογή μιας νέας (ή βελτιωμένης) διαδικασίας ή εξοπλισμού 

• η πρώτη εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας με ένα νέο τρόπο, με 
εμπορική επιτυχία. 

• η επιτυχής δημιουργία, αφομοίωση και εκμετάλλευση, κάτι καινούργιου, σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο 

• η καινοτομία εφεύρεση. Γιατί; 
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Τύποι καινοτομίας 

 

  Σύμφωνα με το αντικείμενο 

 καινοτομία προϊόντος ή υπηρεσίας 

 καινοτομία διαδικασίας 

 καινοτομία πρώτης ύλης 

 καινοτομία αγοράς 

 οργανωτική καινοτομία 

 Σύμφωνα με την ένταση και το εύρος μεταβολής/καινοτομίας 

 σταδιακή (incremental) καινοτομία 

 ριζική (radical) καινοτομία 

 αλλαγές στο ‘τεχνο-οικονομικό σύστημα’  

 Σύμφωνα με την εμβέλεια 

 Παγκόσμιο 

 Εθνικό 

 Επίπεδο επιχείρησης 

 Προσοχή: πώς ορίζεται μια καινοτομία ριζική ή σταδιακή στο επίπεδο της 
επιχείρησης; 
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Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 

 

Νέα λύση παλαιού προβλήματος 

Προϊόν: καινούρια φάρμακα 

Διαδικασία: Παράδοση άμεσου 

χρόνου (κατάλληλης στιγμής) – 

Just-in-time 

 

Καμιά καινοτομία 

Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 

 

Πλέον καινοτομική λύση: νέο 

προϊόν που δημιουργεί νέες 

ευκαιρίες 

Προϊόν: Προσωπικός Η/Υ στη 

δεκαετία του 1980 

Διαδικασία: γραμμωτοί κώδικες 

(bar codes) για τον έλεγχο 

αποθεμάτων 

 

Παλαιά διαδικασία ή προϊόν που 

χρησιμοποιείται με νέο τρόπο 

Προϊόν: Ψηφιακός πολυμορφικός 

δίσκος (DVD) 

Διαδικασία: έλεγχος εδαφών 

μέσω πολυμορφικών εικόνων 



 Έρευνα (επιστημονική και τεχνολογική): σύνολο δημιουργικών 

δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με συστηματικό τρόπο, με 

σκοπό την αύξηση του αποθέματος των γνώσεων και χρήσεων 

αυτού του αποθέματος σε νέες εφαρμογές. Περιλαμβάνει τη βασική 

και εφαρμοσμένη έρευνα. 

 Βασική: πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που γίνονται με σκοπό τη 

δημιουργία νέας γνώσης για τις αιτίες παρατηρούμενων φαινομένων, 

χωρίς να προσδοκάται οπωσδήποτε συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση. 

 Θέμα: Η χρηματοδότηση της βασικής έρευνας 

 Εφαρμοσμένη: συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσα 

γνώση με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, 

προϊόντων, ή διατάξεων την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων 

ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν για 

συγκεκριμένες εφαρμογές. 

 Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α): δραστηριότητες που αφορούν όλο το 

πλέγμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας, από τη 

σύλληψη και προώθηση μιας νέας ιδέας μέχρι την εισαγωγή του 
προϊόντος ή διαδικασίας στην αγορά. 



Μοντέλα καινοτομίας 

• Το γραμμικό μοντέλο 
– Technology push (1950-1965) 
– Επιστήμη --> Σχεδιασμός -->Κατασκευή --> MARKETING ---> Πωλήσεις 

– Demand pull (1965-1970) 
– Αγορά --> Ανάπτυξη ---> Κατασκευή ---> Πωλήσεις 

• Το αλυσιδωτό μοντέλο  
– Σύζευξη έρευνας, τεχνολογίας, αγοράς 

• Ολοκληρωμένο (Integrated) ==> παράλληλες 
δραστηριότητες 

• Systems Integration and Networking (SIN) Έμφαση στη 
δικτύωση  (εταιρικές συμμαχίες, κοινοπραξίες) -networks 
of innovators 



Επιχειρηματικότητα 

• Η αναγνώριση ύπαρξης μιας ευκαιρίας και η 
ικανότητα δράσης γύρω από αυτήν  

• Η μελέτη του «πώς, από ποιόν, και με ποιες 
επιπτώσεις ανακαλύπτονται, αξιολογούνται και 
αξιοποιούνται ευκαιρίες για την μελλοντική 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών»  

• Μορφές και είδη 
– Υποκατάσταση σχέσης μισθωτής εργασίας 

– Εκμετάλλευση και αξιοποίηση συγκεκριμένων συνηθειών ή 
χόμπυ του ιδιοκτήτη 

– Εταιρείες που βασίζονται στην εμπορική αξιοποίηση νέας, 
τεχνολογικής ή επιστημονικής, γνώσης 

– Εταιρική επιχειρηματικότητα 



Παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης 

• Η ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας 

• Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και των αγορών 

• Αλλαγές στη δομή και οργάνωση των κλάδων 



Επιχειρηματικότητα βασισμένη στη 

γνώση: κίνητρα, διαδικασίες και 

παράμετροι επιτυχίας 

 
Με ποιό τρόπο είναι περισσότερο πιθανό να αποκτήσει 

ο κάτοχος μιας νέας ιδέα/καινοτομίας το 
προσδοκώμενο οικονομικό (ή άλλο) όφελος από 
αυτή; Αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά του στο 
πλαίσιο μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης με 
εγκατεστημένη ερευνητική βάση (και άρα 
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς 
και αντικείμενα), ή δημιουργώντας μια νέα 
επιχείρηση και αποκτώντας ο ίδιος την ιδιότητα του 
επιχειρηματία; (Acs & Audretch, 2005, Witt & Zellner, 
2005). 



• Οι μικρές νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις 
ξεκινούν από την επιθυμία των ιδρυτών 
τους να ιδιοποιηθούν το προσδοκώμενο 
οικονομικό όφελος μιας ιδέας, εφεύρεσης 

• Πόροι 

• Ανθρώπινο κεφάλαιο 

• Εκπαίδευση 

• Διασυνδέσεις – δικτύωση 

• Χρηματοδότηση  

• Θεσμικό – ρυθμιστικό πλαίσιο 



Μέθοδοι προστασίας της 

τεχνολογικής καινοτομίας 
 

• Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες) - 
προστατεύουν εφευρέσεις 

• Τα Εμπορικά Σήματα (Trademarks) - 
προστατεύουν λέξεις ή σύμβολα που 
διακρίνουν τον παραγωγό ενός αγαθού  

• Τα Πνευματικά Δικαιώματα (Copyrights) -  
προστατεύουν κυρίως τους δημιουργούς 
πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας,  

• Τα Εμπορικά Μυστικά 
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Συζήτηση 

 

• Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου προστασίας 
εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο ανήκει μια 
επιχείρηση αλλά και από τη φύση της ίδιας της 
τεχνολογίας. 

• Η προστασία μιας εφεύρεσης ή μιας τεχνολογίας 
δεν πρέπει να θεωρείται ως πανάκεια και να 
αποτελεί συστηματική στρατηγική των καινοτόμων 
επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου και 
δραστηριότητας.  

• Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η προστασία μιας 
εφεύρεσης μπορεί να μην αποδώσει τόσο όσο η 
ελεύθερη διάθεσή της. 
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Πλεονεκτήματα της προστασίας 

 

• Τα αποκλειστικά δικαιώματα δίνουν το 
πλεονέκτημα στους κατόχους να επενδύσουν 
περισσότερα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη 
διαφήμιση, και την προώθησή της, αποφέροντάς 
τους έτσι περισσότερα κέρδη από την εμπορική 
αξιοποίηση της καινοτομίας 

• Η προστασία μιας τεχνολογίας δίνει επίσης στον 
κάτοχό της τη δυνατότητα να ελέγξει και να 
κατευθύνει τη μελλοντική εξέλιξη της τεχνολογίας, 
ειδικότερα όσον αφορά τη συμβατότητά της με 
άλλες τεχνολογίες, προϊόντα ή υπηρεσίες 
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Πλεονεκτήματα της ελεύθερης 

διάθεσης 
 

• Οι τεχνολογίες που δεν προστατεύονται από αποκλειστικά 

δικαιώματα μπορούν να εξαπλωθούν και να υιοθετηθούν πιο 

γρήγορα, καθώς πολλές επιχειρήσεις μπορούν ελεύθερα να τις 

χρησιμοποιούν και να δουλεύουν πάνω σε αυτές. 

• Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών των 

επιχειρήσεων οδηγεί σε μειώσεις των τιμών των προϊόντων που 

υποστηρίζονται από τη συγκεκριμένη τεχνολογία. 

• Συχνά οι χρήστες και οι παραγωγοί συμπληρωματικών προϊόντων 

εμπιστεύονται περισσότερο και διαμορφώνουν καλύτερη άποψη για 

μα τεχνολογία η οποία υποστηρίζεται από πολλές επιχειρήσεις του 

κλάδου.  

– Το αποτέλεσμα «χιονοστιβάδας» 

• Συμμετοχική ανάπτυξη της τεχνολογίας.  

– Για παράδειγμα, το λειτουργικό σύστημα Linux 
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