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● Σκοπός του κεφαλαίου 

 
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει µε αναλυτικό τρόπο τις έννοιες της 
τεχνολογίας, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µε σκοπό να 
αναδείξει τις πιο σηµαντικές πτυχές των µεταξύ τους σχέσεων και 
αλληλεπιδράσεων. Το κεφάλαιο ξεκινά µε µια αναλυτική παρουσίαση της 
έννοιας της τεχνολογίας και της τεχνολογικής αλλαγής και των επιπτώσεων 
που έχει τόσο στην ανταγωνιστική συµπεριφορά των επιχειρήσεων όσο και 
στα όρια και τη δοµή βιοµηχανικών κλάδων. Στη συνέχεια αναλύονται οι 
έννοιες της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας εστιάζοντας κυρίως στη 
τεχνολογική διάσταση αυτών των φαινοµένων και στη σύνδεσή τους µε την 
εξέλιξη της τεχνολογίας. Η τελευταία δηµιουργεί ευκαιρίες και επηρεάζει την 
απόφαση για επιχειρηµατική δράση σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο. Τέλος, 
το κεφάλαιο εστιάζει στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που βασίζονται 
στην αξιοποίηση νέας γνώσης και πραγµατεύεται τα κίνητρα, τις διαδικασίες 
δηµιουργίας και τις παραµέτρους επιτυχίας τους, κάνοντας ιδιαίτερη 
αναφορά στη σηµασία της προστασίας και «ιδιοποίησης» της τεχνολογικής 
γνώσης και καινοτοµίας και στις µεθόδους που εφαρµόζονται γι΄ αυτό το 
σκοπό, όπως οι πατέντες, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, και τα 
εµπορικά µυστικά.  

 

● Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Να διακρίνουν τις έννοιες της τεχνολογίας, της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας 

• Να αναγνωρίζουν τις διάφορες µορφές καινοτοµίας, και τις επιπτώσεις 
τους στη διαµόρφωση των συνθηκών ανταγωνισµού σε έναν κλάδο και 
στην ανταγωνιστική συµπεριφορά των επιχειρήσεων 

• Να διακρίνουν τις διάφορες µορφές και τα είδη της επιχειρηµατικής 
δράσης 

• Να αναγνωρίζουν τις µορφές επιχειρηµατικότητας που βασίζονται στην 
αξιοποίηση επιστηµονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης  

• Να αναλύουν τα βασικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας 
βασισµένης στη γνώση 

• Να κατανοούν την έννοια της «ιδιοποίησης» µιας τεχνολογικής 
καινοτοµίας και τη σηµασία της στην καινοτοµική συµπεριφορά των 
επιχειρήσεων 

• Να αναγνωρίζουν τις διάφορες µεθόδους που χρησιµοποιούνται από 
τις επιχειρήσεις για τη προστασία της βιοµηχανικής και πνευµατικής 
τους ιδιοκτησίας, όπως οι πατέντες, τα πνευµατικά δικαιώµατα και τα 
εµπορικά µυστικά. 

• Να γνωρίζουν τους µηχανισµούς, τις διαδικασίες και τα οφέλη καθεµιάς 



από αυτές τις µεθόδους. 
• Να πραγµατοποιούν µια διαδικασία ελέγχου (audit) ώστε να 

αναγνωρίζουν την ανάγκη για προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
µιας επιχείρησης. 

 

● Έννοιες-κλειδιά 

• Τεχνολογία 

• Καινοτοµία 

• Επιχειρηµατικότητα 

• Επιχειρηµατικότητα βασισµένη στη γνώση 

• Ιδιοποίηση της τεχνολογίας 

• Δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) 

• Πνευµατικά δικαιώµατα 

• Εµπορικά µυστικά 

 



 

 ● Εισαγωγή  

 

Σήµερα όλοι αναγνωρίζουµε την ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η 
τεχνολογία. Αποτυπώνεται στον τρόπο µε τον οποίο παγκόσµιας εµβέλειας 
εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft, και η Google λανσάρουν καινούρια 
προϊόντα και ανταγωνίζονται µεταξύ τους για να κερδίσουν την προτίµηση 
των καταναλωτών. Ο ρυθµός της τεχνολογικής αλλαγής µπορεί να αλλάξει 
τους «κανόνες του παιχνιδιού» σε ένα κλάδο, δηλαδή τον τρόπο µε τον 
οποίο εµφανίζονται νέες επιχειρήσεις-παίκτες στην αγορά που αποκτούν 
δεσπόζουσα θέση και άλλες που ακολουθούν καθώς αναπτύσσεται ο 
ανταγωνισµός. Οι εταιρείες που οδηγούν την τεχνολογική κούρσα και 
λανσάρουν συνεχώς νέα προϊόντα αυτοµάτως ανεβάζουν τον πήχη των 
απαιτήσεων και για τις υπόλοιπες παρακινώντας για ολοένα και ταχύτερη 
εισαγωγή νέων προϊόντων µε συντοµότερους κύκλους ζωής1 Είναι 
ενδεικτικό ότι σε αρκετούς κλάδους υψηλής τεχνολογίας πάνω από το ένα 
τρίτο των κερδών των επιχειρήσεων προέρχεται από προϊόντα που έχουν 
κυκλοφορήσει στην αγορά τα τελευταία πέντε χρόνια (Shilling, 2005). 
Άµεση συνέπεια αυτού του φαινόµενου είναι η υιοθέτηση της καινοτοµίας 
ως βασικό στρατηγικό όπλο επιβίωσης για τις επιχειρήσεις. Σε διεθνές 
επίπεδο, επιχειρήσεις που δεν καινοτοµούν συχνά οδηγούνται εκτός 
αγοράς καθώς τα προϊόντα τους γίνονται παρωχηµένα και δεν διαθέτουν τα 
κατάλληλα όπλα για να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό. Με τον τρόπο 
αυτό, η τεχνολογική αλλαγή και η καινοτοµία αποτελούν τις κινητήριες 
δυνάµεις στην ανταγωνιστική συµπεριφορά των επιχειρήσεων. 

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα βασίζεται εν πολλοίς στην 
τεχνολογία καλούνται να διαχειριστούν τους τεχνολογικούς πόρους που 
διαθέτουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς το ανταγωνιστικό τους 
πλεονέκτηµα αναδύεται όχι από την ικανότητά τους να πουλάνε πιο φτηνά 
χρησιµοποιώντας πιο φτηνά υλικά, αλλά από τις νέες ιδέες που µπορούν 
να καλλιεργήσουν και την κατάλληλη αξιοποίηση των τεχνολογικών και 
διανοητικών τους πόρων. Η ανταγωνιστικότητα τους προσδιορίζεται από τη 
δυνατότητά τους να παράγουν και να αξιοποιούν νέα γνώση ή/και από τη 
διάχυση αυτής της γνώσης στο περιβάλλον τους. Στο πλαίσιο αυτό, η 

                                                        
1 Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
από την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά έως την απόσυρσή του ή την 
αντικατάστασή του από προϊόν νέας γενιάς. 
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σηµασία της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτοµίας στην οργάνωση, τη 
λειτουργία και την επίδοση των επιχειρήσεων αποτελεί αντικείµενο ενός 
νέου πεδίου µελέτης στο αντικείµενο της διοίκησης/διαχείρισης 
(management), τη «Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας».  

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση στη προβληµατική 
αυτού του πεδίου. Ως εισαγωγική προσέγγιση, στόχος του είναι να 
εξοικειώσει τον αναγνώστη αρχικά µε τις έννοιες της τεχνολογίας, της 
καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, ειδικά όπως αυτή αναπτύσσεται 
µε αφορµή την αξιοποίηση νέων ιδεών ή τεχνολογικών εξελίξεων, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία της προστασίας της τεχνολογικής γνώσης 
και στις µεθόδους που εφαρµόζονται γι αυτό το σκοπό.  

Η διάρθρωση του κεφαλαίου έχει ως εξής: Η Ενότητα 2 ορίζει την έννοια 
της τεχνολογίας και συζητά τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις της 
τεχνολογίας όπως απαντώνται στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η 
επόµενη Ενότητα 3 συζητά την έννοια της Καινοτοµίας, τους τύπους και τα 
µοντέλα καινοτοµίας όπως παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία. Στην 
Ενότητα 4 συζητείται η έννοια της επιχειρηµατικότητας, οι διάφορες µορφές 
της, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη 
επιχειρηµατικής δράσης, µε ιδιαίτερη αναφορά στη µορφή 
επιχειρηµατικότητας που βασίζεται στην αξιοποίηση επιστηµονικής και 
τεχνολογικής γνώσης. Τέλος, η Ενότητα 5 παρουσιάζει τις βασικότερες 
µεθόδους που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την προστασία 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας και την ιδιοποίηση της τεχνολογικής 
καινοτοµίας. 



 
 
 ● Έννοια και ορισµός της τεχνολογίας  

 
 
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισµοί που περιγράφουν µε ευρύ ή 
πιο «στενό» τρόπο την έννοια της τεχνολογίας. Στην ευρεία εκδοχή, ως 
τεχνολογία ορίζεται το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που πρέπει να 
διαθέτει µια επιχείρηση για να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους 
πελάτες της (Steele, 1989). Αυτή η προσέγγιση θεωρεί ότι η έννοια της 
τεχνολογίας επεκτείνεται και σε δραστηριότητες που αφορούν διαχειριστικές 
λειτουργίες της επιχείρησης, είτε αυτές αφορούν τη διαχείριση 
µεταποιητικών και παραγωγικών λειτουργιών είτε τη διαχείριση 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, όπως οι ανθρώπινοι πόροι, οι 
χρηµατοοικονοµικοί πόροι, το µάρκετινγκ, κλπ. Ως τεχνολογία δηλαδή 
νοούνται τόσο τα «τεχνικά» µέσα (µηχανές, εργαλεία, διαδικασίες, κλπ) που 
απαιτούνται για τη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, όσο και οι 
συµπληρωµατικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για 
την επιτυχή εφαρµογή των µέσων αυτών. Για παράδειγµα, σε µια 
επιχείρηση, τεχνολογία απαντάται στα προϊόντα, (π.χ. προγραµµατισµός 
προϊόντος, µηχανολογία εφαρµογής, µηχανολογία εξυπηρέτησης και 
διανοµής, µηχανολογία προϊόντος), στις διεργασίες παραγωγής (π.χ. 
εξοπλισµός, υλικά (επιλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία, απόδοση, κλπ), 
διακίνηση υλικών, συστήµατα παραγωγής, έλεγχος ποιότητας, συντήρηση), 
αλλά και στη διακίνηση πληροφοριών (π.χ. υλικό και λογισµικό 
πληροφορικής, πληροφοριακά συστήµατα, και συστήµατα υποστήριξης 
αποφάσεων).  

Ένας πιο στενός ορισµός, τονίζει τη διασύνδεση µεταξύ επιστήµης και 
τεχνολογίας υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία είναι η πρακτική εφαρµογή 
της επιστήµης για τη παραγωγή εµπορικών αγαθών. Ο ορισµός αυτός 
τονίζει ότι η τεχνολογία αποτελεί τον ενδιάµεσο σταθµό µεταξύ των 
επιστηµονικών αποκαλύψεων από τη µια και των εµπορικών προϊόντων και 
διαδικασιών που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτών των αποκαλύψεων 
από την άλλη. Στον Πίνακα 9.1 παραθέτονται ορισµένα παραδείγµατα 
σχετικά µε το πώς οι εξελίξεις σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία έθεσαν 
τα θεµέλια για τη δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της 
ανάπτυξης σχετικής τεχνολογίας. Αυτή η προσέγγιση διακρίνει επίσης την 
έννοια της τεχνολογίας από αυτή της «τεχνικής» καθώς θεωρεί την πρώτη 
ως άµεσα συνδεόµενη µε την εξέλιξη της επιστήµης ενώ τη δεύτερη ως 
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αυτόνοµη, η οποία µαθαίνεται και εφαρµόζεται και της οποίας η εξέλιξη δεν 
συνδέεται άµεσα µε την επιστήµη. Ο ορισµός αυτός υπονοεί επίσης ότι η 
εξέλιξη της επιστήµης αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη βιοµηχανικών 
κλάδων καθώς ενθαρρύνει τη δηµιουργία νέων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. 

 

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 

 

Πίνακας 9.1: Επιστηµονικά πεδία, τεχνολογίες και προϊόντα: Μερικά 
παραδείγµατα 

 

 



Σύµφωνα µε τον πιο «στενό» ορισµό καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα 
αναφορικά µε την οριοθέτηση και τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας: 

 

• Τεχνολογία είναι η διεργασία η οποία, µέσα από ένα σύνολο 
δηµιουργικών δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται µε 
συστηµατικό τρόπο µε σκοπό την αξιοποίηση της επιστηµονικής 
γνώσης σε νέες εφαρµογές (έρευνα και ανάπτυξη), επιτρέπει τη 
δηµιουργία εµπορικών προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η 
έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της 
τεχνολογίας καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της 
επιστήµης, των διαθέσιµων τεχνικών και της παραγωγής. 

• Οι ατοµικές δεξιότητες και τα ταλέντα που εξελίσσονται µεµονωµένα 
και δεν αποτελούν προϊόν συστηµατικής ερευνητικής προσπάθειας 
δεν κατατάσσονται στον όρο «τεχνολογία». Για παράδειγµα, η µόδα, 
η υψηλή ραπτική, και η τέχνη δεν αποτελούν τεχνολογικά 
επιτεύγµατα. Οµοίως, διοικητικές δεξιότητες που δεν οδηγούν 
άµεσα σε εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες, όπως η λογιστική και 
το µάρκετιγκ, δεν αποτελούν τεχνολογίες. 

• Η τεχνολογία διαφέρει από την επιστήµη καθώς αφορά εφαρµογή 
ενώ η επιστήµη αφορά γνώση απαλλαγµένη από κάθε πρακτική 
εφαρµογή. Σκοπός της επιστηµονικής δραστηριότητας είναι η 
ανακάλυψη νέας γνώσης ενώ σκοπός της τεχνολογικής 
δραστηριότητας είναι η παραγωγή εµπορικών αγαθών και 
υπηρεσιών. 

• Η τεχνολογία διαφέρει επίσης από την εφεύρεση. Η 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. Αποτελούν 
εποµένως ικανές αλλά όχι αναγκαίες συνθήκες για την τεχνολογική 
αλλαγή. 

• Η επιστηµονική γνώση θεωρείται δηµόσιο αγαθό, δηλαδή δεν 
ιδιοποιείται και δεν συναλλάσσεται µέσω των µηχανισµών της 
αγοράς, ενώ η τεχνολογική γνώση µπορεί να αποτελέσει ιδιωτικό 
αγαθό, δηλαδή να ιδιοποιηθεί προς οικονοµικό όφελος του ιδιώτη ή 
της επιχείρησης που την κατέχει, και να αποτελέσει αντικείµενο 
εµπορικής διαπραγµάτευσης σε µια αγορά. Στη περίπτωση αυτή θα 
πρέπει πρώτα ο ιδιοκτήτης/δηµιουργός να κατοχυρώσει τα 
δικαιώµατα πάνω στη τεχνολογία, όπως θα συζητήσουµε στην 
Ενότητα 5 αυτού του κεφαλαίου. 

• Η τεχνολογία δεν εξαντλείται από τη χρήση αλλά αντίθετα, λόγω 
συνεχούς χρήσης, εφαρµογής και τριβής συσσωρεύεται στο 
επίπεδο µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού αυξάνοντας έτσι το 
συνολικό απόθεµα τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων του 
οργανισµού. Τέλος, 



• Η τεχνολογία ενσωµατώνει ρητή (κωδικοποιηµένη και εύκολα 
µεταδόσιµη) αλλά και άρρητη (µη κωδικοποιηµένη και µη εύκολα 
µεταδόσιµη) γνώση. Η γνώση αυτή συνήθως βρίσκεται: 

• ενσωµατωµένη σε εξοπλισµό 
• ως πληροφορία σε βιβλία, εγχειρίδια, σχέδια κλπ 
• σε εµπειρικές µορφές (π.χ. άρρητη γνώση που 

βασίζεται κυρίως στην εµπειρία, και την 
ιδιοσυγκρασία του ατόµου που τη διαχειρίζεται και 
αποκτάται µέσω της ενασχόλησης και χρόνιας 
εµπειρίας σε ένα αντικείµενο). 

 

Στη βιβλιογραφία της διαχείρισης της τεχνολογίας (technology 
management)2 γίνεται επίσης διαχωρισµός µεταξύ:  

• Κρίσιµων τεχνολογιών, οι οποίες αφορούν τεχνολογίες ζωτικής 
σηµασίας για την ανταγωνιστική θέση µιας επιχείρησης. Οι 
τεχνολογίες αυτές είναι συνήθως αποκλειστικής εκµετάλλευσης 
(ιδιοκτησίας) της επιχείρησης και προστατεύονται από δικαιώµατα 
ευρεσιτεχνίας (πατέντες); 

• Κατάλληλων ή επιτρεπτικών τεχνολογιών, οι οποίες είναι µη 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης αλλά απαραίτητες για την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση; και  

• Στρατηγικών ή αναδυόµενων τεχνολογιών, οι οποίες εισέρχονται 
τώρα σε παραγωγική φάση και στο µέλλον αναµένονται να 
αντικαταστήσουν ή να συνδυαστούν µε τις ‘επιτρεπτικές’. 

 

Μια διάκριση που επίσης είναι ευρέως αποδεκτή, αφορά την ταξινόµηση 
των βιοµηχανικών κλάδων σε υψηλής, µέσης προς υψηλή, µέσης προς 

                                                        
2 Η Διαχείρισης Τεχνολογίας (ΔΤ) περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες 
που δίνουν σε έναν οργανισµό τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί µε το καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας είτε αυτά έχουν 
παραχθεί εσωτερικά στον Οργανισµό είτε έξω από αυτόν. Ειδικότερα, η ΔΤ 
περιλαµβάνει  

 παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων εκτός της εταιρείας 
 ανάλυση, αποτίµηση και σχεδιασµό τεχνολογικών ικανοτήτων της ίδιας 

εταιρείας, 
 ανάπτυξη τεχνολογικών ικανοτήτων µε ενδοεταιρική ερευνητική προσπάθεια, 
 εκπαίδευση 
 εξεύρεση µηχανολογικού εξοπλισµού και πρώτων υλών 
 δικτύωση µε ερευνητικά κέντρα και άλλες επιχειρήσεις 
 βέλτιστη εκµετάλλευση της τεχνολογίας σε προϊόντα και διαδικασίες 
 προστασία των τεχνολογικών πηγών και της πνευµατικής ιδιοκτησίας της 

εταιρείας. 
 



χαµηλή και χαµηλής τεχνολογίας 3  (OECD, 1994).Η ταξινόµηση αυτή 
βασίζεται στην ερευνητική ένταση των κλάδων, η οποία µετράται µε το 
δείκτη Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης / Πωλήσεις. Ειδικότερα, ο όρος 
«υψηλή τεχνολογία» προσδιορίζει κυρίως τεχνολογικές δραστηριότητες σε 
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 
ερευνητικών υποδοµών εντός των επιχειρήσεων. Τέτοιες υποδοµές 
υποστηρίζουν το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων µιας 
επιχείρησης, από τη σύλληψη και προώθηση µιας νέας ιδέας για ένα 
προϊόν ή µια διαδικασία µέχρι την εισαγωγή του τελικού προϊόντος ή 
διαδικασίας στην αγορά. 4  Προϋποθέτουν δε, ένα ισχυρό επιστηµονικό 
υπόβαθρο στο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης, το οποίο πρέπει να 
οργανώνεται και να διοικείται επαγγελµατικά. Όπως θα συζητήσουµε πιο 
αναλυτικά στην επόµενη Ενότητα 3, οι επιχειρήσεις βασίζονται στις 
ερευνητικές τους προσπάθειες για να αποκτήσουν την ικανότητα 
αξιοποίησης των διαθέσιµων πληροφοριών που εντοπίζουν στο εξωτερικό 
περιβάλλον, αλλά και για να οδηγηθούν µ’ αυτό τον τρόπο άµεσα σε 
καινοτοµίες προϊόντος ή/και διαδικασίας.  

 

Τέλος, ο Pavitt (1984) πρότεινε µια διάκριση των οικονοµικών κλάδων 
ανάλογα µε τη προέλευση της γνώσης που οδηγεί την τεχνολογική αλλαγή. 
Προσπάθησε να εξηγήσει τις οµοιότητες και διαφορές που παρατηρούνται 
µεταξύ των κλάδων ως προς τη φύση και την έκταση της τεχνολογικής 
αλλαγής που βιώνουν εξετάζοντας τη πηγή προέλευσης των εισροών 
γνώσης στον κλάδο, τις βασικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο, και το αν η τεχνολογία που 
χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις προέρχεται από τον ίδιο τον κλάδο ή όχι. 
Συνδυάζοντας έτσι χαρακτηριστικά του παραγωγικού προτύπου και της 
τεχνολογικής στρατηγικής των επιχειρήσεων, ο Pavitt κατέληξε στην 
ακόλουθη ταξινόµηση των κλάδων:  

                                                        
3 Η ταξινόµηση του ΟΟΣΑ µε βάση το δείκτη Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης / 
Πωλήσεις έχει ως εξής: κλάδοι χαµηλής τεχνολογίας  <0,9%, µέσης προς χαµηλή 
0,9-3%, µέσης προς χαµηλή 3-5% και υψηλής τεχνολογίας >5%. 
4 Οι προσπάθειες ‘αυστηρού’ ορισµού επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 
εστιάζονται σε δείκτες όπως, το ποσοστό απασχόλησης επιστηµονικού δυναµικού 
στο σύνολο των εργαζοµένων, το ποσοστό δαπανών σε Ε&Α επί των πωλήσεων, 
ή σε συνδυασµό των δύο αυτών δεικτών. 

 



• Κλάδοι ηγεµονευόµενοι από τους προµηθευτές (supplier dominated). 
Πρόκειται για παραδοσιακούς κλάδους αποδέκτες τεχνολογίας που 
παράγεται σε άλλους κλάδους π.χ. νέα µηχανήµατα και ενδιάµεσα 
προϊόντα που προέρχονται από επιχειρήσεις έξω από αυτούς τους 
κλάδους (βλέπε παρακάτω «κλάδοι φορείς της τεχνολογικής 
αλλαγής»). Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε αυτούς τους 
κλάδους εξαρτάται από την σωστή οργάνωση και την επιλεκτική και 
γρήγορη ενσωµάτωση της τεχνολογίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
παραδοσιακοί κλάδοι όπως κλωστοϋφαντουργία, κατασκευές, 
εκτυπώσεις-εκδόσεις, προϊόντα ξύλου, κλπ). 

• Κλάδοι που στηρίζονται σε οικονοµίες κλίµακας (scale intensive). 
Πρόκειται για τυποποιηµένες αγορές καταναλωτικών προϊόντων (π.χ. 
τρόφιµα, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά είδη) και µαζικής παραγωγής πρώτων 
υλών (παραγωγή µετάλλων, χηµικών, γυαλιού τσιµέντου). Οι κλάδοι 
αυτοί εµφανίζουν µεγάλα εµπόδια εισόδου λόγω της υψηλής κλίµακας 
παραγωγής. Οι επιχειρήσεις εδώ είναι µεγάλες, παράγουν οι ίδιες 
µεγάλο µέρος της τεχνολογίας που χρησιµοποιούν σε µεθόδους 
παραγωγής και επενδύουν µεγάλο ποσοστό των πόρων τους σε 
έρευνα και ανάπτυξη.  

• Κλάδοι στηριζόµενοι στην επιστήµη (science-based). Πρόκειται για 
κλάδους που εµφανίζουν µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα και έχουν 
στενή σχέση µε την ακαδηµαϊκή έρευνα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
τέτοιων κλάδων αποτελούν  οι περισσότερες χηµικές βιοµηχανίες, τα 
ηλεκτρονικά και τα φάρµακα. Οι κλάδοι αυτοί εµφανίζουν επίσης 
µεγάλη συγκέντρωση σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων ενώ οι 
επιχειρήσεις εξασφαλίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα µέσω 
των διπλωµατικών ευρεσιτεχνίας.  

• Κλάδοι-φορείς τεχνολογικής αλλαγής - εξειδικευµένοι παραγωγοί 
(specialised supppliers). Πρόκειται για κλάδους όπου η ταχύτατη 
εξέλιξη της τεχνολογίας ενσωµατώνεται στα προϊόντα τους, τα οποία 
µεταφέρουν τεχνογνωσία σε άλλους κλάδους. Στους κλάδους αυτούς 
απαντώνται συχνά µικρές επιχειρήσεις οι οποίες µέσω της 
εφαρµοσµένης έρευνας και σε συνεργασία µε τους χρήστες 
πετυχαίνουν να ενσωµατώσουν εξειδικευµένες γνώσεις στα εργαλεία 
και τον εξοπλισµό που παράγουν. Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται 
από χαµηλό βαθµό συγκέντρωσης ενώ προσδιοριστικός παράγοντας 
της ανταγωνιστικότητάς τους είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων κλάδων αποτελούν ο 
σχεδιασµός λογισµικού, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, η παραγωγή 
εργαλείων µέτρησης, κ.α. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 9.1: Οι βασικές τεχνολογικές διασυνδέσεις µεταξύ διαφορετικών 
τύπων επιχειρήσεων (Πηγή: Pavitt (1984)) 

 

● Οι επιπτώσεις της τεχνολογικής αλλαγής στα όρια και τη δοµή των 
κλάδων 

Η τεχνολογική αλλαγή, δηλαδή η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών 
ως αποτέλεσµα της προσπάθειας και των επενδύσεων που 
πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις για την επίλυση συγκεκριµένων 
προβληµάτων, έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και µεγέθυνση 
των κλάδων. Μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη κάποιων κλάδων ή 
να καθυστερήσει έως και σταµατήσει την ανάπτυξη κάποιων άλλων. Η 
δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων συχνά έρχεται ως 
αποτέλεσµα της τεχνολογικής αλλαγής η οποία µπορεί να παράγει νέες 
οικονοµικές ευκαιρίες αλλά έχει και τη δυνατότητα να ανατρέψει τις οικείες 
νόρµες και το επίπεδο του ανταγωνισµού σε ένα οικονοµικό περιβάλλον.  

 

Εκτός όµως από την ώθηση σε συγκεκριµένες νέου τύπου δραστηριότητες, 
η εξέλιξη της τεχνολογίας µπορεί να ανανεώσει και παραδοσιακούς 
κλάδους καθώς δίνει τη δυνατότητα να βελτιωθεί η απόδοση των 
προϊόντων τους και να µειωθούν τα κόστη παραγωγής. Για να γίνει 
κατανοητό αυτό, αρκεί να σκεφτεί κάποιος τη επίδραση των Compact Discs 
(CDs) και laser CDs στην αγορά µηχανηµάτων αναπαραγωγής ήχου. Ο 
κλάδος βρίσκονταν σε στασιµότητα από τη δεκαετία του 1970 αλλά µε την 

 



εµφάνιση της τεχνολογίας των CDs και των αντίστοιχων µηχανηµάτων που 
αντικατέστησαν τα παραδοσιακά κασετόφωνα και πικάπ κατάφερε να 
πετύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης την επόµενη δεκαετία. Οµοίως, η 
εξέλιξη της τεχνολογίας µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του κόστους των 
προϊόντων. Όταν η ζήτηση είναι ελαστική, αυτή η µείωση του κόστους 
εµφανίζεται στις τιµές των προϊόντων και συχνά οδηγεί σε αύξηση των 
πωλήσεων.  

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιφέρει φαινόµενα υποκατάστασης µεταξύ 
προϊόντων, δηλαδή προϊόντα παλαιάς τεχνολογίας υποκαθίστανται από 
νέα. Στο προηγούµενο παράδειγµα µε τα µηχανήµατα αναπαραγωγής ήχου, 
η τεχνολογία της ψηφιακής αποθήκευσης και αναπαραγωγής ήχου 
αντικατέστησε την παλαιότερη τεχνολογία της αναλογικής αποθήκευσης και 
αναπαραγωγής (βινύλιο, κασέτα). Τέτοιου είδους φαινόµενα µπορεί να 
έχουν δραµατικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις που παράγουν τα 
προϊόντα προς υποκατάσταση καθώς συχνά η υποκατάσταση είναι 
απότοµη κάνοντας τις επιχειρήσεις αυτές και τα προϊόντα τους 
παρωχηµένα ή υποχρεώνοντάς τες να πραγµατοποιήσουν  ριζικές αλλαγές 
στην τεχνολογική τους βάση µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Εκτός από 
το προηγούµενο παράδειγµα µε την εµφάνιση των CDs και laser CDs, 
αντίστοιχες εµπειρίες είχαν και οι παραδοσιακές επιχειρήσεις 
ωρολογοποιίας µε την εµφάνιση των ρολογιών τεχνολογίας Quartz τη 
δεκαετία του 1970. Η συνήθης τακτική των επιχειρήσεων που βλέπουν να 
«χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους» µε την εµφάνιση της νέας 
τεχνολογίας είναι να µειώσουν τις τιµές τους σε µια προσπάθεια 
διατήρησης της πελατειακής τους βάσης. Αυτή η τακτική µπορεί µεν να τις 
προστατεύει για κάποιο διάστηµα από τις επιπτώσεις της υποκατάστασης, 
τις εµποδίζει όµως να κινηθούν γρήγορα προς την κατεύθυνση 
ανασυγκρότησης και απόκτησης των πόρων εκείνων που θα τις 
διασφαλίσουν άµεση µετάβαση στο νέο τεχνολογικό καθεστώς. 

Η τεχνολογική αλλαγή µπορεί επίσης να καταλύσει τα όρια µεταξύ 
δραστηριοτήτων, οι οποίες πριν διαχωρίζονταν µεταξύ τους και 
θεωρούνταν ότι ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, οδηγώντας έτσι στη 
δηµιουργία νέου τύπου δραστηριοτήτων. Από την άλλη, µπορεί να 
οδηγήσει στην περαιτέρω κατάτµηση και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων 
και στη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δράσεων µε διακριτά 
χαρακτηριστικά. 

Ένα παράδειγµα συγχώνευσης κλάδων και δηµιουργίας ενός νέου 
µεγεθυµένου κλάδου αποτελεί η ανάπτυξη του πεδίου των Τεχνολογιών 



Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, 
οι τοµείς δράσης επιχειρήσεων που είχαν πριν διακριτές δραστηριότητες 
ως παραγωγοί εξοπλισµού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, αυτοµατισµοί 
γραφείου, κλπ), παραγωγοί λογισµικού (π.χ. Microsoft) και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. ΟΤΕ, Vodafone, Wind), έχουν πλέον 
καταργηθεί οδηγούµενοι από τη δηµιουργία νέων σύνθετων προϊόντων και 
υπηρεσιών που δύσκολα µπορούν να ταξινοµηθούν ότι ανήκουν στον έναν 
ή τον άλλο συγκεκριµένο κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο οδηγηθήκαµε στη 
δηµιουργία ενός ευρύτερου κλάδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
βασισµένων σε τεχνολογίες του διαδικτύου (π.χ. Voice over IP (Skype), 
Mobile applications, etc). 

Από την άλλη, παρατηρείται το φαινόµενο η τεχνολογική αλλαγή να αλλάζει 
τη δοµή του κόστους σε ορισµένα προϊόντα ή δραστηριότητες, καθώς 
µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει το µερίδιο µιας εισροής στο συγκεκριµένο 
προϊόν. Κατά συνέπεια, επιδρά στον υπο-κλάδο από τον οποίο προέρχεται 
αυτή η εισροή και, στη περίπτωση όπου αυξάνει τη σηµασία της στο τελικό 
προϊόν, µπορεί να δώσει το έναυσµα για τη δηµιουργία µιας νέας 
οικονοµικής δραστηριότητας ή ενός νέου υπο-κλάδου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αυτής της τάσης αποτελεί η ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή 
του λογισµικού (software) σε σχέση µε τον εξοπλισµό (hardware) στο τελικό 
κόστος ενός υπολογιστικού συστήµατος, αλλά και η αυξανόµενη σηµασία 
της παροχής υπηρεσιών στον συγκεκριµένο κλάδο, γεγονός που οδηγεί 
στην περαιτέρω κατάτµηση του κλάδου και στον επιµερισµό του ευρύτερου 
συνόλου των δραστηριοτήτων του. Αντίστοιχα φαινόµενα επιµερισµού και 
κατάτµησης παρατηρούνται και στην αµυντική βιοµηχανία, όπου οι έλεγχοι 
επίδοσης και αξιοπιστίας των συστηµάτων αυτών – και κατά συνέπεια οι 
τεχνολογίες που τους υποστηρίζουν – έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να 
διαχωρίσουν τις δραστηριότητες που αφορούν την αµυντική βιοµηχανία 
από τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους. 

Η ενότητα αυτή συζήτησε τους τρόπους µε τους οποίους η τεχνολογία και η 
τεχνολογική αλλαγή επιδρούν στα όρια και στη δοµή των κλάδων και 
επηρεάζουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων σε αυτό. Είναι φανερό ότι η τεχνολογία από µόνη της µπορεί 
να αποτελέσει σηµαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και γι’ αυτό 
οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν να παρακολουθούν και να 
ενηµερώνονται για τη πορεία και την εξέλιξή της. Ο τρόπος µε τον οποίο οι 
επιχειρήσεις επωφελούνται επιχειρηµατικά από τη τεχνολογία περνά µέσα 
από τη καινοτοµική τους δραστηριότητα και την δηµιουργία καινοτοµικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

 



 ● Έννοια και ορισµός της καινοτοµίας  

 
Η έννοια της καινοτοµίας αναφέρεται στη δηµιουργία και διάθεση προς 
πώληση, χρήση ή εφαρµογή κάτι νέου. Πρόκειται για τη µετατροπή µιας 
ιδέας σε ένα νέο ή βελτιωµένο προϊόν ή σε µια λειτουργική βιοµηχανική ή 
εµπορική διαδικασία ή σε µια νέα µέθοδο οργάνωσης όπου ο εφευρέτης ή 
κάποιος άλλος έχει αναλάβει να εφαρµόσει ή να διακινήσει ως εµπορεύσιµο 
αγαθό. Η τεχνολογική καινοτοµία αποτελεί µια ιδιαίτερα δηµοφιλή 
περίπτωση καινοτοµίας σε επίπεδο επιχείρησης ή συµπλέγµατος 
επιχειρήσεων. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι αφορά τεχνολογικώς νέα ή 
τεχνολογικώς βελτιωµένα προϊόντα ή διαδικασίες τα οποία έχουν ήδη 
υλοποιηθεί και είναι έτοιµα να εφαρµοστούν ή να διακινηθούν στην αγορά 
(OSLO Manual, 1997: 61). Άρα προϋπόθεση για το χαρακτηρισµό µιας 
καινοτοµίας ως τεχνολογική είναι να περιλαµβάνει στα αρχικά στάδια µια 
σειρά από επιστηµονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, όπως έρευνα 
και ανάπτυξη για την ανάπτυξη ή/και προσαρµογή κατάλληλης τεχνολογίας, 
καθώς και 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.  

 

Οι τεχνολογικές καινοτοµίες διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:5  

Σύµφωνα µε το αντικείµενο: 

• καινοτοµία προϊόντος ή υπηρεσίας: αφορά στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων /υπηρεσιών και εισαγωγή τους στην αγορά. Για παράδειγµα, 
ο προσωπικός υπολογιστής και η ανάπτυξη του συστήµατος 
κυψελοειδούς κινητής τηλεφωνίας από τους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους αποτελούν καινοτοµίες προϊόντος και υπηρεσίας αντίστοιχα. 

• καινοτοµία διαδικασίας: αφορά στην αλλαγή µιας επιχειρησιακής 
διαδικασίας στη παραγωγή µε στόχο είτε την ποιοτική βελτίωσή της είτε 
την εξοικονόµηση κόστους Για παράδειγµα, η διαχείριση αποθεµάτων 
άµεσου χρόνου (Just-in-time) είναι µια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι οι 
εισροές σε µια διαδικασία παραγωγής εισάγονται ακριβώς τη στιγµή 
που είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της διαδικασίας. 

• οργανωτική καινοτοµία: αφορά στον σχεδιασµό και την υλοποίηση νέου 
τύπου οργάνωσης εντός ή εκτός της επιχείρησης, ο οποίος επιφέρει 
µετρήσιµες αλλαγές στην απόδοση της επιχείρησης. Για παράδειγµα, η 

                                                        
5 Για περισσότερες λεπτοµέρειες στην ελληνική βιβλιογραφία βλέπε Ξανθάκης & Τσιπούρη 
(2001). 

9.3 



ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και η ηλεκτρονικοποίηση του 
συστήµατος προµηθειών σε µια επιχείρηση επιφέρουν αλλαγές στον 
τρόπο στελέχωσης, οργάνωσης, και λειτουργίας των αντίστοιχων 
υπηρεσιών και εποµένως θεωρούνται οργανωτικού τύπου καινοτοµίες.  

 

Σύµφωνα µε την ένταση και το εύρος της µεταβολής που προκαλούν: 

• σταδιακή (incremental) καινοτοµία: αφορά µικρές βελτιώσεις σε ήδη 
υπάρχουσες ή γνωστές τεχνολογίες. Για παράδειγµα, οι αλλαγές στο 
σχεδιασµό ή στην εµφάνιση των κινητών τηλεφώνων ή η δηµιουργία 
νέων πακέτων κινητής τηλεφωνίας αποτελούν σταδιακές καινοτοµίες.  

• ριζική (radical) καινοτοµία: αφορά σηµαντικές τεχνολογικές αλλαγές που 
ενσωµατώνουν νέα γνώση και ανοίγουν νέους ορίζοντες στις 
επιχειρήσεις που εµπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ο 
βαθµός «ριζικότητας» µιας καινοτοµίας µπορεί να θεωρηθεί ως 
συνδυασµός του βαθµού νεωτερικότητάς της και του βαθµού 
διαφοροποίησής της από τις ήδη υπάρχουσες. Για παράδειγµα, η 
δηµιουργία του πρωτοκόλλου επικοινωνίας του Διαδικτύου (IP), αλλά 
και η εισαγωγή ασύρµατων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων αποτελούν 
ριζικές καινοτοµίες καθώς και οι δύο εµπεριέχουν σε µεγάλο βαθµό νέα 
γνώση και εποµένως απαιτούν νέες διαδικασίες για την οργάνωση και 
υλοποίησή τους. 

 

Σύµφωνα µε την εµβέλεια: Οι καινοτοµίες εµπεριέχουν το στοιχείο του 
νεωτερισµού, αλλά αυτό µπορεί να έχει διάφορες διαβαθµίσεις. Έτσι ένας 
φορέας µπορεί να επιδεικνύει: 

• Καινοτοµία σε παγκόσµιο επίπεδο: δίνει µεγάλο περιθώριο κέρδους και 
δυνατότητα ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

• Καινοτοµία σε εθνικό επίπεδο: δηµιουργεί εθνική πρωτοπορία  
• Καινοτοµία στο επίπεδο της επιχείρησης: προκαλεί αλλαγή στις 

συνθήκες ανταγωνισµού σε ένα κλάδο. 
 

Με βάση τη παραπάνω κατηγοριοποίηση, οι White & Bruton (2010) 
συνοψίζουν σχηµατικά το βαθµό νεωτερικότητας µιας καινοτοµίας ως προς 
δύο διαστάσεις: τα είδος της καινοτοµίας (προϊόν ή διαδικασία) και το 
σκοπό για τον οποίο εφαρµόζεται (χρήση/ πρόβληµα). Κάθε διάσταση 
διαχωρίζεται περαιτέρω σε νέα και παλαιά ανάλογα αν πρόκειται για νέο ή 
γνωστό  είδος προϊόντος ή διαδικασίας και νέο ή γνωστό πρόβληµα προς 
επίλυση. Έτσι καταλήγουν στις εξής κατηγορίες καινοτοµίας: 

• Νέο προϊόν ή διαδικασία το οποίο εφαρµόζεται πρώτη φορά για την 
επίλυση ενός νέου προβλήµατος (Κατηγορία 3) 



• Νέο προϊόν ή διαδικασία το οποίο εφαρµόζεται πρώτη φορά ή 
επιλύει ένα γνωστό πρόβληµα (Κατηγορία 1) 

• Γνωστό προϊόν ή διαδικασία η οποία εφαρµόζεται για την επίλυση 
ενός σύγχρονου προβλήµατος ή αποκτά νέες χρήσεις (Κατηγορία 4) 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Πίνακας 9.2: Κατηγορίες καινοτοµιών (Πηγή: White & Bruton, 2010) 

Προιόν / Διαδικασία 

 

� � �      � � � � � �  

 

Χρ
ήσ
η 

/ 
Π
ρό
βλ
ηµ
α 

 

�
�

�
 

 
 

�
�

�
�

�
�

 



 

Είναι σηµαντικό να τονίσουµε για άλλη µια φορά ότι η τεχνολογική 
καινοτοµία διαφέρει από την εφεύρεση καθώς οι εφευρέσεις από µόνες 
τους δεν παράγουν τεχνικά ή οικονοµικά αποτελέσµατα. Όπως 
παρατηρούν οι Bozeman & Link (1983:4) «η εφεύρεση είναι η δηµιουργία 
κάτι καινούργιου. Η εφεύρεση µετατρέπεται σε καινοτοµία όταν αρχίζει να 
χρησιµοποιείται». Όταν όµως κάποιος φορέας (άτοµο ή επιχείρηση) βρίσκει 
την ιδέα µιας εφεύρεσης αρκετά ελκυστική από οικονοµικής άποψης µπορεί 
να επιδιώξει την απόσυρση της από το απόθεµα της επιστηµονικής γνώσης 
και την ανάπτυξη της σε καινοτοµία. Αν η εφεύρεση έχει κατοχυρωθεί µε 
δικαιώµατα αποκλειστικής εκµετάλλευσης /ευρεσιτεχνίας (βλέπε Ενότητα 5), 
τότε το απόθεµα αυτό βρίσκεται στους οργανισµούς που διαχειρίζονται 
θέµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.  

Το σηµείο αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί αναδεικνύει τη δυναµική των 
εφευρέσεων, πιο συγκεκριµένα, τη διαδικασία κατά την οποία µια εφεύρεση 
εξελίσσεται σε καινοτοµία ή αλλιώς τη καινοτοµική διαδικασία. Στο πλαίσιο 
αυτό, υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη επιχειρηµατικής 
δράσης. Συνεπώς, η σχέση µεταξύ καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας - 
ειδικά όταν αφορά στη δράση ατόµων για τη δηµιουργία νέων 
επιχειρησιακών σχηµάτων και όχι µόνο στη διατήρηση ή µερική 
τροποποίηση των λειτουργιών ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων – είναι 
σηµαντική και αποτελεί αντικείµενο προς µελέτη και διερεύνηση για τους 
οικονοµολόγους που ασχολούνται µε την τεχνολογική αλλαγή και την 
καινοτοµία. 

Ο βαθµός νεωτερικότητας µιας καινοτοµίας προσδιορίζεται συχνά από τον 
κίνδυνο ή το ρίσκο το οποίο εµπεριέχει. Εφόσον οι ριζικές καινοτοµίες 
εµπεριέχουν συχνά νέα τεχνολογική και επιστηµονική γνώση, και άρα είναι 
ασύµβατες µε τα ιθύνοντα καθεστώτα και συνήθειες, οι αντιδράσεις των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων που τις παράγουν ποικίλουν ως προς 
την υιοθέτησή τους ανάλογα µε το πώς τις κατανοούν και αν τις κρίνουν 
χρήσιµες και αξιόπιστες ώστε να επενδύσουν σε αυτές. Για παράδειγµα, οι 
αρχικές προβλέψεις για τη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα 
αποδείχθηκαν πολύ κατώτερες των πραγµατικού ρυθµού διείσδυσης στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι επιχειρήσεις όµως που πρώτες 
απόκτησαν άδειες ανάπτυξης του δικτύου κυψελοειδούς κινητής 
τηλεφωνίας (2G) αντιµετώπιζαν εκείνη την εποχή σηµαντικό βαθµό 
αβεβαιότητας καθώς δεν γνώριζαν σε ποιο βαθµό και πόσο σύντοµα οι 
Έλληνες καταναλωτές θα εκτιµούσαν τα οφέλη της κινητής τηλεφωνίας 
ώστε να επιδιώξουν σύνδεση στο δίκτυο. Από τη άλλη, οι ίδιες οι 
επιχειρήσεις έπρεπε να επενδύσουν σηµαντικά ποσά σε τηλεπικοινωνιακό 



εξοπλισµό και στη δηµιουργία υποδοµής για την ανάπτυξη του δικτύου 
τους καθώς και σε συµφωνίες διασύνδεσης των δικτύων µε τον κυρίαρχο 
πάροχο, τον ΟΤΕ, για τη δροµολόγηση των κλήσεων από σταθερά προς 
κινητά (και αντίστροφα). Εποµένως, βλέπουµε ότι η ανάπτυξη µιας ριζικά 
νέας υπηρεσίας όπως η κινητή τηλεφωνία απαιτούσε τη ταυτόχρονη 
εκτίµηση διαφόρων κινδύνων που αφορούσαν τόσο τη τεχνική εφικτότητα 
του εγχειρήµατος όσο και την αξιοπιστία του στα µάτια των καταναλωτών, 
τα κόστη ανάπτυξης, αλλά και την εκτίµηση εξέλιξης της ζήτησης.  

Ο βαθµός νεωτερικότητας δεν παραµένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
µιας καινοτοµίας. Μπορεί µια καινοτοµία να χαρακτηρίστηκε ως ριζική όταν 
πρωτοεµφανίστηκε, όµως το πέρασµα του χρόνου και η εξοικείωση µε την 
επιστηµονική και τεχνολογική περιοχή στην οποία βασίστηκε καθιστούν 
σιγά-σιγά την καινοτοµία σταδιακή. Επιπλέον, µια καινοτοµία µπορεί να 
είναι ριζική για µια επιχείρηση αλλά σταδιακή για µια άλλη. Αυτό εξαρτάται 
από το γνωσιακό υπόβαθρο της κάθε επιχείρησης που αντανακλά τους 
πόρους και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει µε το πέρασµα του χρόνου. 
Παραδείγµατος χάριν, τόσο η Kodak όσο και η Sony εισήγαγαν τα πρώτα 
µοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών τους στην αγορά µε διαφορά 
ενός έτους (το 1995 η Kodak και το 1996 η Sony). Το παρελθόν όµως των 
δύο εταιρειών και οι προσπάθειες που κατέβαλλαν για τη δηµιουργία αυτών 
των καινοτοµιών ήταν πολύ διαφορετικές. Για την Kodak, µε ιστορικές 
καταβολές στην αναλογική απεικόνιση και στην χηµική επεξεργασία 
εµφάνισης φωτογραφιών, το πέρασµα στην ψηφιακή απεικόνιση απαίτησε 
σηµαντική προσπάθεια και στρατηγική επανατοποθέτηση της επιχείρησης 
ώστε να εξοικειωθεί µε τη νέα τεχνολογική βάση της ψηφιακής απεικόνισης. 
Η Sony από την άλλη πλευρά, έχοντας ήδη µια σηµαντική πορεία στο χώρο 
των ηλεκτρονικών συσκευών είχε ήδη αποκτήσει εξοικείωση και ειδικές 
δεξιότητες στις ψηφιακές µεθόδους καταγραφής και αποτύπωσης, 
εποµένως ο δρόµος προς την ψηφιακή φωτογραφία απαίτησε ουσιαστικά 
µια επέκταση των ικανοτήτων που ήδη κατείχε (Schilling, 2005). 

 

● Η καινοτοµική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι µία από τις πιο σηµαντικές πηγές 
καινοτοµίας για µια επιχείρηση αποτελούν οι προσπάθειες που η ίδια 
καταβάλλει για να ενισχύσει το γνωσιακό της υπόβαθρο µέσω των 
επιστηµονικών και τεχνολογικών της δραστηριοτήτων, δηλαδή των 
συστηµατικών εργασιών που αναλαµβάνει και που συνδέονται µε τη 
παραγωγή, τη διάδοση, και την εφαρµογή τεχνολογικών γνώσεων σε τοµείς 
της επιστήµης και της τεχνολογίας, και οι οποίες περιλαµβάνουν έρευνα, 



εκπαίδευση, διδασκαλία, παροχή υπηρεσιών, κ.α. Οι δραστηριότητες αυτές 
συνοπτικά είναι γνωστές ως Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και αφορούν 
όλο το πλέγµα των ερευνητικών δραστηριοτήτων µιας εταιρείας, από τη 
σύλληψη και προώθηση µιας νέας ιδέας µέχρι την εισαγωγή του νέου ή 
βελτιωµένου προϊόντος ή διαδικασίας στην αγορά. Ειδικότερα, η Έρευνα 
(επιστηµονική και τεχνολογική) προσδιορίζεται ως ένα σύνολο 
δηµιουργικών δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µε συστηµατικό 
τρόπο και έχουν σκοπό την αύξηση του αποθέµατος των γνώσεων και τη 
χρήση µέρους των γνώσεων σε νέες εφαρµογές. Η έρευνα διαχωρίζεται 
περαιτέρω σε βασική και εφαρµοσµένη. 

• Η βασική έρευνα αναφέρεται σε πειραµατικές ή θεωρητικές 
εργασίες που γίνονται µε σκοπό τη κατανόηση κάποιων 
φαινοµένων και τη δηµιουργία νέας γνώσης για τις αιτίες που τα 
προκαλούν, χωρίς να προσδοκάται απαραίτητα συγκεκριµένη 
εφαρµογή ή εµπορική χρήση του αποτελέσµατος. Το αποτέλεσµα 
της βασικής έρευνας µπορεί στο απώτερο µέλλον να αξιοποιηθεί 
εµπορικά, (µπορεί όµως και όχι). 

• Η εφαρµοσµένη έρευνα αφορά στη προσπάθεια περαιτέρω 
κατανόησης ενός θέµατος ώστε να ικανοποιηθεί µια συγκεκριµένη 
ανάγκη ή να λυθεί ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Η εφαρµοσµένη 
έρευνα έχει συνήθως εµπορική στόχευση.  

Η Ανάπτυξη, από την άλλη µεριά, περιλαµβάνει δραστηριότητες που 
εφαρµόζουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις µε σκοπό την δηµιουργία νέων 
υλικών, προϊόντων, ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, 
συστηµάτων ή υπηρεσιών, ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που 
υπάρχουν για συγκεκριµένες εφαρµογές. 

 

Στη βιβλιογραφία (Rothwell, 1992; D odgson, 2000), έχει γίνει προσπάθεια 
να αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της καινοτοµικής 
συµπεριφοράς των επιχειρήσεων διαχρονικά από τη δεκαετία του 1950 
µέχρι σήµερα. Συγκεκριµένα, ο Rothwell (1992, 1994) µελέτησε 
συστηµατικά τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη 
τεχνολογική και καινοτοµική τους δραστηριότητα από το 1950 έως το 2000 
περίπου και κατέληξε ότι αυτές µπορούν να αποτυπωθούν σε πέντε 
διακριτές χρονικές περιόδους, τις οποίες ονόµασε γενεές (generations) 
καινοτοµικής δραστηριότητας. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 έως τα µέσα του 1960, η κυρίαρχη 
θεώρηση ήταν ότι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες της επιστήµης ήταν 
‘εξωτερικά’ ως προς στην επιστήµη των οικονοµικών και εποµένως η 
εξέλιξή τους δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή και µελέτη. Αντίθετα, η 
έµφαση δινόταν στη µελέτη των παραδοσιακών εισροών (εργασία, 



κεφάλαιο) και στην ανάλυση των µεταβολών της προσφοράς και της 
ζήτησης στη συµπεριφορά των αγορών. Η επιχείρηση αντιµετωπιζόταν ως 
ένα ‘µαύρο κουτί’, το οποίο χρησιµοποιεί τεχνολογία ως µάννα εξ΄ουρανού’. 
Η προσέγγιση αυτή αποτυπώθηκε στα οικονοµικά εγχειρίδια και στον 
τρόπο προσέγγισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Όπως εύστοχα 
παρατηρήθηκε από τον Best (1990) ‘οι επιχειρήσεις στα βιβλία της Μικρο-
οικονοµικής έχουν ένα σκοπό: τη µεγιστοποίηση του κέρδους, µία 
στρατηγική: τον ανταγωνισµό στη βάση του κόστους, και ένα τρόπο 
οργάνωσης: τη µείωση του κόστους’. Η εκτίµηση ότι η επιστήµη 
αναπτύσσεται και εξελίσσεται εκτός του πλαισίου της «αγοράς», και άρα 
δεν αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος των ίδιων των επιχειρήσεων, 
αποτελεί απόρροια της θέσης ότι η εξέλιξή της τροφοδοτεί αυτόµατα µια 
γραµµική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ξεκινά από φορείς που 
ασχολούνται αποκλειστικά µε την έρευνα (κυρίως δηµόσια 
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά ινστιτούτα) και καταλήγει στις επιχειρήσεις 
µέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
προς κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό, η οικονοµική πολιτική όφειλε να 
αυξήσει τις δαπάνες σε βασική έρευνα και θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητο 
ότι οι επιχειρήσεις θα ακολουθούσαν µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η 
γραµµική αυτή σχέση, γνωστή και ως υπόδειγµα «επιστηµονική ώθησης» 
(science push model) παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 9.2: To υπόδειγµα «επιστηµονικής ώθησης» (science push model).  

Πηγή: Rothwell (1994) 

 

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1960, ένα δεύτερο γραµµικό µοντέλο 
καινοτοµικής δραστηριότητας υιοθετήθηκε στις καπιταλιστικές οικονοµίες: 
το µοντέλο «έλξης από τη ζήτηση» (demand pull model). Σε αυτό το 
µοντέλο, οι καινοτοµίες δηµιουργούνται επειδή οι πελάτες/χρήστες είτε 
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επιθυµούν λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είτε 
προτείνουν νέες τεχνολογικές περιοχές προς διερεύνηση. Η έλξη από τη 
πλευρά της ζήτησης επηρεάζει τη κατεύθυνση και τον ρυθµό της 
τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτοµίας, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.6 

 

 

 

Σχήµα 9.3: To υπόδειγµα «έλξης από την αγορά» (demand pull model) 

Πηγή: Rothwell (1994) 

Το τρίτο µοντέλο, γνωστό και ως µοντέλο «σύζευξης» (coupling model), 
ενσωµατώνει τις δύο προηγούµενες τάσεις. Εστιάζει στις διαδικασίες 
διεπαφής και ανατροφοδότησης µεταξύ των έµπροσθεν και όπισθεν 
σταδίων των δύο προηγούµενων γραµµικών µοντέλων θεωρώντας ότι η 
καινοτοµία ναι µεν φαίνεται ως µια λογική αλληλουχία γεγονότων, δεν 
εξελίσσεται όµως απαραίτητα ως µια συνεχής διαδικασία, αλλά υπόκειται 
σε ανατροφοδοτήσεις. Το µοντέλο «σύζευξης» παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 9.4: Το µοντέλο «σύζευξης». Πηγή: Rothwell (1994). 

                                                        
6  Τα γραµµικά µοντέλα έχουν χαρακτηριστεί στη βιβλιογραφία ως 
«υπεραπλουστευτικά» καθώς φαίνεται ότι οι µηχανισµοί  «τεχνολογικής ώθησης» 
και «ώθησης από τη ζήτηση» δεν λειτουργούν πάντα µε τον ίδιο τρόπο και η 
εµφάνισή τους ποικίλει ανάλογα µε τη φάση της καινοτοµικής διαδικασίας. 
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Το τέταρτο µοντέλο, γνωστό και ως «αλυσιδωτό», αποτελεί ένα πρότυπο 
παράλληλων επιχειρησιακών διαδικασιών οι οποίες εξελίσσονται σχεδόν 
ταυτόχρονα ή µε µικρή χρονική υστέρηση η µία από την άλλη. Το µοντέλο 
αυτό είναι εµπνευσµένο από τη µελέτη των συστηµάτων καινοτοµίας των 
Ιαπωνικών επιχειρήσεων στην αυτοκινητοβιοµηχανία και στα ηλεκτρονικά 
κατά τη δεκαετία του 1980. Κύριο χαρακτηριστικό του µοντέλου, όπως 
παρατηρείται και στο Σχήµα 5, δεν είναι µόνο ο παράλληλος χρονισµός στις 
λειτουργίες, αλλά και η λειτουργική ολοκλήρωση (integration) των 
διαδικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια συγχρονισµού τους. Γύρω από τις 
παράλληλες λειτουργίες βρίσκεται το πλέγµα των διαδικασιών που 
παρουσιάστηκε στο τρίτο µοντέλο.  
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(▲) = Κοινές συναντήσεις των επιµέρους οµάδων εργασίας 

(►) = Είσοδος προϊόντος στην αγορά 

 

Σχήµα 9.5: Το «αλυσιδωτό» µοντέλο. Πηγή: Βασισµένο στο Rothwell (1994) 
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Τέλος, το πέµπτο µοντέλο καινοτοµικής δραστηριότητας, το µοντέλο « 
ολοκληρωµένων συστηµάτων και δικτύωσης» το οποίο άρχισε να 
εµφανίζεται τη τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, ξεφεύγει από τα στενά 
σύνορα της επιχείρησης καθώς αναγάγει την καινοτοµική δραστηριότητα σε 
επίπεδο συλλογικής δράσης δικτύων επιχειρήσεων δίνοντας έµφαση στην 
επικοινωνία και στις διασυνδέσεις µεταξύ µονάδων εντός και εκτός της 
επιχείρησης. Η επικοινωνία αυτή ενισχύεται περαιτέρω από την χρήση 
αυτοµατισµών και εφαρµογών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε οργανωσιακό επίπεδο, ενισχύονται οι οριζόντιες 
διασυνδέσεις µεταξύ επιχειρήσεων µε τη µορφή κοινοπραξιών, συµφωνιών 
ερευνητικής συνεργασίας, συνεργατικού εµπορίου και διακίνησης 
εµπορευµάτων, κλπ. Η δυνατότητα ευελιξίας, γρήγορης ανάπτυξης και 
εισόδου στην αγορά, αλλά και η έµφαση στη ποιότητα και στη παροχή 
υπηρεσιών (έναντι της µαζικής παραγωγής και της επιδίωξης για µείωση 
του κόστους) αποτελούν επίσης βασικά χαρακτηριστικά αυτού του 
µοντέλου καινοτοµικής δραστηριότητας.  

Και σήµερα πλέον, ενισχύεται η άποψη ότι η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων προσδιορίζεται από τη δυνατότητα τους να δηµιουργήσουν 
νέα γνώση ή/και να αξιοποιήσουν τη γνώση στην οποία µπορούν να έχουν 
πρόσβαση µέσα από τις συνεργασίες και τις δικτυώσεις τους µε άλλες 
επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος. Μέσα 
από αυτές τις συνεργασίες, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν πρόσβαση σε 
νέες τεχνολογίες και αγορές, επιµερίζονται τα κόστη και τους κινδύνους της 
ερευνητικής δραστηριότητας, και έχουν πρόσβαση σε συµπληρωµατικές 
δεξιότητες που δεν µπορούν να αναπτύξουν οι ίδιες. Μέσω της εµπειρίας 
που αποκτούν, η ικανότητα των επιχειρήσεων να αποκτούν γνώση και να 
διαχειρίζονται τους κανόνες λήψης αποφάσεων εξελίσσεται και αλλάζει 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται για καινοτοµική δραστηριότητα, είσοδο σε νέες αγορές 
ή/και βελτίωση της απόδοσή τους. Στο βαθµό που η καινοτοµική 
δραστηριότητα συνδέεται άµεσα µε την απόφαση για επιχειρηµατική δράση, 
το θέµα της επιχειρηµατικότητας, και ιδιαίτερα αυτής που συνδέεται µε την 
αξιοποίηση νέας επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης (knowledge-
based entrepreneurship) αποτελεί πρόσφορο πεδίο µελέτης και 
ενδιαφέροντος.  

 



 
 ● Έννοια και ορισµός της επιχειρηµατικότητας 

 
 
Σε γενικές γραµµές, ο όρος «επιχειρηµατικότητα» αναφέρεται στην 
αναγνώριση ύπαρξης µιας ευκαιρίας και στην ικανότητα δράσης γύρω από 
αυτήν (Link & Siegel, 2007). Το πεδίο της επιχειρηµατικότητας 
περιγράφεται ως η µελέτη του «πώς, από ποιόν, και µε ποιες επιπτώσεις 
ανακαλύπτονται, αξιολογούνται και αξιοποιούνται ευκαιρίες για την 
µελλοντική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών» (Shane & Venkataraman, 
2000:18)7. Υπό µία έννοια, η επιχειρηµατικότητας ταυτίζεται µε αυτή της 
καινοτοµίας µε µόνη διαφορά ότι η επιχειρηµατικότητα έχει και µια 
οργανωσιακή διάσταση που αφορά είτε στη δηµιουργία µιας νέας 
επιχείρησης, είτε στην αναδιοργάνωση µιας υπάρχουσας επιχείρησης µε 
σκοπό την εµπλοκή σε νέες δραστηριότητες (Acs & Audretsch, 2005). 
Εντούτοις, όταν και οι δύο έννοιες αφορούν στην αξιοποίηση επιστηµονικής 
ή/και τεχνολογικής γνώσης, τα ερωτήµατα που απασχολούν τους ερευνητές 
και των δύο πεδίων (της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας) είναι 
παρεµφερή, όπως για παράδειγµα: 

 

• Ποιοι παράγοντες δηµιουργούν ευκαιρίες για επιχειρηµατικότητα και 
καινοτοµία;  

• Τι είδους «εφόδια» και πόροι απαιτούνται από τα άτοµα ή τις 
επιχειρήσεις για την εκµετάλλευση αυτών των ευκαιριών και την 
εµπλοκή τους σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες; 

• Πώς αποκτάται η πρόσβαση στη γνώση και πληροφορία που 
απαιτείται για τη διαδικασία της καινοτοµίας; 

• Πώς διαχέεται η επιστηµονική και τεχνολογική γνώση και ποιοι 
παράγοντες επηρεάζουν τη διάχυσή της; 

• Ποιός ο ρόλος και η σηµασία των κοινωνικο-πολιτικών παραγόντων 
στην ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και ρίσκου; 

• Ποιος ο ρόλος της κρατικής πολιτικής στη διαδικασία 
επιχειρηµατικότητας βασισµένης στην αξιοποίηση της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης; 

                                                        
7 Shane, S. and S. Venkataraman (2000) The promise of entrepreneurship as a 
field of research, Academy of Management Review, 25, 217-221. Αναφέρεται στο 
Acs, Z. and D. Audretsch (2005) Entrepreneurship, Innovation and Technological 
Change, Discussion Paper on Entrepreneurship, Growth and Public Policy No 
2105, MPI, Jena. 
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• Με ποιους τρόπους µπορεί να προστατευτεί η γνώση, και οι ιδέες 
της επιχείρησης που αποτελούν κρίσιµες παραµέτρους για την 
επιβίωση και την επιτυχία της; 

 

Οι ενότητες που ακολουθούν παραθέτουν µια πρώτη προσέγγιση στα 
θέµατα αυτά. Αρχικά όµως θα πρέπει να προσδιοριστούν οι βασικές 
µορφές επιχειρηµατικής δράσης. 

 

 

●  Μορφές επιχειρηµατικότητας 

Στη βιβλιογραφία διακρίνονται τρία βασικά είδη νέων επιχειρηµατικών 
εγχειρηµάτων: 

Το πρώτο είδος αφορά σε εταιρείες που ιδρύονται για να υποκαταστήσουν 
σχέσης µισθωτής εργασίας. Πρόκειται για µικρές επιχειρήσεις των οποίων 
οι ιδιοκτήτες µέσα από τη ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης προσδοκούν 
να έχουν ένα εισόδηµα παρόµοιο µε αυτό που θα κέρδιζαν αν εργάζονταν 
ως υπάλληλοι σε µια άλλη επιχείρηση. Η πλειοψηφία των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ανήκουν σ’ αυτή τη κατηγορία, η οποία περιλαµβάνει 
κοµµωτήρια, καθαριστήρια, εµπορικά καταστήµατα, εστιατόρια, 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές (λογιστές, γυµναστές, 
κλπ) κ.α. Οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου προσφέρουν στους καταναλωτές 
παρόµοια προϊόντα µε µικρό βαθµό διαφοροποίησης και ελάχιστο έως 
καθόλου βαθµό καινοτοµίας. 

Το δεύτερο είδος αφορά σε εταιρείες που βασίζονται στην εκµετάλλευση και 
αξιοποίηση συγκεκριµένων συνηθειών ή χόµπυ των ιδρυτών τους – µε 
άλλα λόγια οι εν λόγω επιχειρηµατίες εφαρµόζουν το λεγόµενο «έκαναν το 
χόµπυ τους επάγγελµα». Παραδείγµατα τέτοιων επιχειρήσεων αποτελούν 
σχολές χορού, ζωγραφικής, εξειδικευµένων αθλητικών δραστηριοτήτων, 
κλπ. Το µέγεθος αυτών των επιχειρήσεων είναι συνήθως µικρό, 
απασχολούν τον ιδρυτή/ιδιοκτήτη και µικρό αριθµό υπαλλήλων στην αρχή, 
ενώ η ανάπτυξή τους είναι βραδεία. Πρώτο και βασικό τους µέληµα είναι η 
κάλυψη των βιοτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους. 

Το τρίτο είδος επιχειρηµατικού εγχειρήµατος – το οποίο αποτελεί και το 
πεδίο ενδιαφέροντος του παρόντος κεφαλαίου - αφορά σε εταιρείες που 
βασίζονται στην εµπορική αξιοποίηση νέας, τεχνολογικής ή επιστηµονικής, 
γνώσης. Προσφέρουν δηλαδή ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στους 
καταναλωτές, το οποίο προκύπτει από, ή ενσωµατώνει, αποτελέσµατα 



ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας και το οποίο οι καταναλωτές 
είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν. Εποµένως βλέπουν σε αυτό µια αξία 
ή/και χρησιµότητα την οποία δεν θα µπορούσαν να απολαύσουν 
διαφορετικά. Η επιχειρηµατικότητα αυτής της µορφής δίνει τη δυνατότητα 
σε νέους επιστήµονες να ιδιοποιηθούν το προσδοκώµενο οικονοµικό 
όφελος της ιδέας ή εφεύρεσής τους και αποτελεί τον µηχανισµό-γέφυρα 
µεταξύ της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και της εµπορικής 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων. Η επιχειρηµατικότητα αυτή που είναι 
γνωστή ως επιχειρηµατικότητα έντασης γνώσης (knowledge-based 
entrepreneurship) και αφορά στην ικανότητα µετατροπής νέας γνώσης 
(που προέρχεται π.χ. από ερευνητικές δραστηριότητες) σε οικονοµικά 
αξιοποιήσιµη επιχειρηµατική δράση (Acs & Audretch, 2005). Οι 
επιχειρήσεις αυτές είναι έντασης γνώσης και ενώ ξεκινούν συνήθως µε 
µικρό αριθµό εµπλεκοµένων - την ιδρυτική οµάδα αποτελούν ερευνητές οι 
οποίοι συνήθως επιδιώκουν να αξιοποιήσουν εµπορικά τα αποτελέσµατα 
της ερευνητικής τους δραστηριότητας – µπορεί να εµφανίσουν µεγάλες 
προοπτικές εξέλιξης. Γνωστά παραδείγµατα τέτοιων επιχειρήσεων έντασης 
γνώσης αποτελούν παγκοσµίως γνωστές επιχειρήσεις της ψηφιακής 
οικονοµίας, όπως η Google, και τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter, 
αλλά και επιχειρήσεις σε παραδοσιακού κλάδους όπως τα τρόφιµα, τα 
χηµικά, και τα φάρµακα. 

 

Τέλος, επιχειρηµατικότητα απαντάται και στο πλαίσιο µιας ήδη 
υπάρχουσας επιχείρησης ή οργανισµού, ως εταιρική επιχειρηµατικότητα. 
Ειδικά σε περιπτώσεις ανάπτυξης τεχνολογικής καινοτοµίας, αυτό 
συµβαίνει καθώς οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερη 
ευκολία στην εύρεση των απαραίτητων πόρων (οικονοµικών, υλικών, 
ανθρώπινων) και των ικανοτήτων που απαιτούνται για να µετατρέψουν τα 
αποτελέσµατα της ερευνητικής τους δραστηριότητας σε καινοτοµία, δηλαδή 
να τα µετατρέψουν σε εµπορικά αξιοποιήσιµο προϊόν ή υπηρεσία. Αυτή η 
επιχειρηµατική δράση µπορεί να αφορά (α) ένα νέο επιχειρηµατικό 
εγχείρηµα, όπως η δηµιουργία νέας σειράς προϊόντων ή υπηρεσιών, η 
ανάπτυξη νέων αγορών ή η δηµιουργία νέων αυτόνοµων θυγατρικών, (β) 
στη  δηµιουργία µιας τεχνολογικής καινοτοµίας µε τη µορφή ενός νέου ή 
βελτιωµένου προϊόντος, υπηρεσίας, ή µεθόδου παραγωγής, και (γ) στην 
αλλαγή του στρατηγικού προσανατολισµού της επιχείρησης.  

 

 



●  Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα έντασης 
γνώσης 

Στη βιβλιογραφία, οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση για 
επιχειρηµατικότητα έντασης γνώσης διαχωρίζονται σε ατοµικούς (individual 
factors) και σε περιβαλλοντολογικούς (environmental) (OECD, 2000). Οι 
πρώτοι αναφέρονται στα ατοµικά χαρακτηριστικά και προτιµήσεις των 
υποψήφιων επιχειρηµατιών, ενώ οι δεύτεροι στις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται στο εξωτερικό µίκρο, µέσο, και µάκρο περιβάλλον. Η 
παρούσα ενότητα εστιάζει κυρίως στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
αφορούν στο τεχνολογικό, οικονοµικό, κοινωνικό, και θεσµικό περιβάλλον 
σε τοπικό, εθνικό, και υπερεθνικό επίπεδο. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς 
αφορούν στις εξελίξεις στην τεχνολογία και ιδιαίτερα η ανάπτυξη των νέων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Βιοτεχνολογίας και 
Νανοτεχνολογίας, στο φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, και στις 
επακόλουθες αλλαγές στη δοµή και οργάνωση των κλάδων.  

• Η ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, 
η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δηµιουργήσει ευνοϊκές 
προοπτικές για την δραστηριοποίηση νέων µικρών επιχειρήσεων. Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δηµιουργήσει ένα ιδιαίτερο δυναµισµό σε 
κάποιους κλάδους στην οικονοµία µε τους οποίους συνδέονται άµεσα. 
Ο δυναµισµός αυτός γίνεται εµφανής από τον ολοένα και µικρότερο 
κύκλο ζωής των παραγόµενων προϊόντων και στη µείωση της 
σηµασίας των οικονοµιών κλίµακας για την αποδοτική λειτουργία των 
επιχειρήσεων, γεγονός που ευνοεί τις νέες επιχειρήσεις. 

• Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας και των αγορών. 
Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης αναφέρεται στον παραµερισµό 
των εµποδίων για διεθνές εµπόριο µεταξύ χωρών αλλά και στη 
δυνατότητα µετακίνησης δραστηριοτήτων στους τοµείς της 
µεταποίησης και των υπηρεσιών σε τρίτες χώρες µε σκοπό είτε την 
εκµετάλλευση του αξιόλογου διανοητικού κεφάλαιου στις χώρες αυτές, 
είτε την αναµενόµενη εξοικονόµηση κόστους λόγω χαµηλότερων 
αµοιβών. Η παγκοσµιοποίηση µπορεί να έχει θετικές αλλά και 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας (ΕΙΜ, 2001). 
Από τη µια, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός σε διεθνές επίπεδο θέτει σε 
κίνδυνο την επιβίωση των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων και 
δηµιουργεί ανησυχίες και υψηλό ρίσκο στους νέους επιχειρηµατίες. 
Από την άλλη, το ίδιο αυτό φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, µέσω 
της επέκτασης των αγορών δηµιουργεί νέες ‘παγκόσµιες’ ανάγκες και 
οδηγεί σε ιδιαίτερα διαφοροποιηµένες συνθήκες ζήτησης. Η οικονοµική 
ευµάρεια των τελευταίων δεκαετιών ενθάρρυνε την ανάπτυξη 
διαφορετικών προτιµήσεων στους καταναλωτές και, κατά συνέπεια, την 
ποικιλία στη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Η τάση για συνεχή 
εισαγωγή στην αγορά νέων, διαφοροποιηµένων προϊόντων αύξησε τις 



ευκαιρίες για επιχειρηµατική δράση. Αποτέλεσµα αυτής της τάσης είναι 
να δηµιουργούνται νέες αγορές, είτε για διαφοροποιηµένα προς τα 
υπάρχοντα προϊόντα («νησίδες» αγοράς) είτε νέες γεωγραφικά 
προσδιορισµένες αγορές. Επακόλουθο του φαινοµένου της 
παγκοσµιοποίησης είναι και οι αλλαγές που παρατηρούνται στη δοµή 
και την οργάνωση των κλάδων, οι οποίες συζητούνται στη συνέχεια. 

• Αλλαγές στη δοµή και οργάνωση των κλάδων. Η απο-καθετοποίηση 
των µεγάλων επιχειρήσεων και η αποκέντρωση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων έχουν οδηγήσει στην απόρριψη των σταθερών, 
µαζικών και τυποποιηµένων αγορών και στη στροφή σε 
διαφοροποιηµένες αγορές µικρής κλίµακας, όπου νέες µικρές 
επιχειρήσεις µπορούν να συµµετέχουν δυναµικά σε ένα νέο τοπίο 
οικονοµικής δραστηριότητας προσφέροντας µαζική εξατοµίκευση, 
δηλαδή παραµετροποιηµένα προϊόντα σε µεγάλη κλίµακα παραγωγής 
ικανών να καλύψουν διαφορετικά γούστα και προτιµήσεις. Ευκαιρίες 
για επιχειρηµατική δραστηριότητα προέρχονται και από την τάση των 
µεγάλων επιχειρήσεων για ανάθεση εργασιών σε τρίτους (outsourcing). 
Ιδιαίτερα οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
παγκοσµιοποίησης, επιδιώκουν την αποκέντρωση των παραγωγικών 
τους δραστηριοτήτων και των δικτύων διανοµής αποκτώντας έτσι 
τοπική βάση σε διάφορες χώρες. Οι επιχειρήσεις αυτές επιθυµούν να 
επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητές τους και να απαλλαχθούν 
από δραστηριότητες που θεωρούν περιφερειακές και κοστοβόρες. 
Επιπλέον, είναι συνήθως διστακτικές στην ανάληψη του ρίσκου και των 
επιµέρους διαδικασιών που σχετίζονται µε την οργανωµένη διάχυση 
µιας καινοτοµίας. Τέτοιου είδους δραστηριότητες τις αναλαµβάνουν 
πλέον µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργούν στις 
περιοχές αυτές. Οι ΜΜΕ αποτελούν έτσι κοµµάτι της αλυσίδας αξίας 
των πολυεθνικών εταιρειών και τις τροφοδοτούν µε εξειδικευµένες 
υπηρεσίες και εφαρµογές. Η παρουσία αυτών των ΜΜΕ συχνά 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόφαση των πολυεθνικών να 
επενδύσουν σε µια περιοχή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
επιχειρηµατικές υπηρεσίες που βασίζονται σε αξιοποίηση 
επιστηµονικής ή/και τεχνολογικής γνώσης. Με τον τρόπο αυτό 
ενισχύονται οι ευκαιρίες για επιχειρηµατικότητα σε τοπική κλίµακα µε τη 
δηµιουργία είτε θυγατρικών εγκατεστηµένων εταιρειών, είτε εντελώς 
νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η τάση για απελευθέρωση των αγορών 
και η κατάργηση των κρατικών µονοπωλίων σε τοµείς υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, αεροµεταφορές) κατά τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει δηµιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες για 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση ιδιαίτερα σε τοµείς υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέµενης αξίας οι οποίοι απαιτούν την παροχή και 
αξιοποίηση εξειδικευµένης γνώσης (π.χ. συµβουλευτικές υπηρεσίες 
προς επιχειρήσεις, διαχείριση έργων και κινδύνων, κλπ). 

 



Οι αλλαγές που περιγράφηκαν συνοπτικά στις προηγούµενες 
παραγράφους προτάσουν την επιχειρηµατικότητα ως τη κινητήριο δύναµη 
της καινοτοµικής δραστηριότητας. Όπως παρατηρεί ο Jovanovic (2001, pp. 
54-55),8 «Στη νέα οικονοµία, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες απαξιώνονται 
µε πολύ γοργότερους ρυθµούς απ΄ ότι µερικές δεκαετίες πριν... Είναι 
φανερό ότι µπαίνουµε στην εποχή των νέων µικρών επιχειρήσεων. Η µικρή 
επιχείρηση θα αποκτήσει ένα ρόλο που, από πλευράς βαρύτητας, είναι ο 
σηµαντικότερος που έχει κατακτηθεί τα τελευταία 70 περίπου χρόνια». Στο 
πλαίσιο αυτό, η επιχειρηµατικότητα που ξεκινά από την πρόσβαση, 
απορρόφηση, και αξιοποίηση νέας γνώσης συνδέεται άµεσα µε την 
ικανότητα για καινοτοµία και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

 

●  Επιχειρηµατικότητα βασισµένη στη γνώση: κίνητρα, διαδικασίες και 
παράµετροι επιτυχίας 

Η βιβλιογραφία που εξετάζει τα κίνητρα και τις µεθόδους ανάπτυξης 
επιχειρηµατικότητας βασισµένης στη γνώση διακρίνει δύο επίπεδα δράσης: 
(α) αυτό της οργανωµένης επιχείρησης και (β) αυτό του µεµονωµένου 
ατόµου. Το κύριο δίληµµα που αντιµετωπίζεται και στις δύο περιπτώσεις 
είναι περίπου το ίδιο και συνοψίζεται στο εξής: 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). Στη δεύτερη περίπτωση, το δίληµµα που 
αντιµετωπίζεται ενισχύεται ακόµη περισσότερο λόγω της αβέβαιης φύσης 
της γνώσης πάνω στην οποία πρόκειται να αναπτυχθεί το επιχειρηµατικό 
οικοδόµηµα, αλλά και των µειονεκτηµάτων που σχετίζονται µε τη κλίµακα 
της δράσης. Με άλλα λόγια, για ποιό λόγο ένας νέος επιχειρηµατίας 
αποφασίζει να ξεκινήσει µια καινούρια επιχείρηση σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, όπου υπάρχουν ήδη ηγέτες στην αγορά, και όπου δεν θα 
απολαµβάνει οικονοµίες κλίµακος, όπως πιθανόν οι ανταγωνιστές του; 

 

Η απάντηση που δίνεται σ’ αυτό το ερώτηµα - και η οποία υποστηρίζεται 
εµπειρικά - είναι ότι οι µικρές νεο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις ξεκινούν από την 
επιθυµία των ιδρυτών τους να ιδιοποιηθούν το προσδοκώµενο οικονοµικό 
                                                        
8 Αναφέρεται στο Acs & Audretch, (2005), σελ. 39. 



όφελος µιας ιδέας, εφεύρεσης, κλπ.9 Όµως, σε κλάδους όπου η ύπαρξη 
οικονοµιών κλίµακας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την βιωσιµότητα των 
επιχειρήσεων (κυρίως κλάδοι που σχετίζονται µε µεταποίηση), οι µικρές 
αυτές επιχειρήσεις δεν είναι συνήθως σε θέση να περάσουν σε περαιτέρω 
στάδια ανάπτυξης πέραν της αρχικής φάσης λειτουργίας, και πολλές φορές 
εξαναγκάζονται σε έξοδο από την αγορά. Το φαινόµενο αυτό δεν 
παρατηρείται τόσο έντονα σε κλάδους των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα στις 
υπηρεσίες έντασης γνώσης. Στους τοµείς αυτούς, η επιβίωση των 
επιχειρήσεων βασίζεται σε στρατηγικές που αντισταθµίζουν τα 
µειονεκτήµατα έλλειψης κατάλληλου µεγέθους µε την παροχή 
διαφοροποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Η επιτυχία ενός νέου επιχειρηµατικού εγχειρήµατος κρίνεται εν πολλοίς από 
τους πόρους που µπορεί να διατεθούν για την ανάπτυξή του. Τέτοιοι πόροι 
είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι οικονοµικοί πόροι, και οι πόροι που 
αφορούν κοινωνικές δεξιότητες, σχέσεις, και δικτυώσεις µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών. 

 

Η δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν αυτή βασίζεται στη 
αξιοποίηση επιστηµονικής ή τεχνολογικής γνώσης απαιτεί γνώση που 
αποκτάται µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την ενασχόληση µε την 
έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την εµπειρία. Υπάρχουν πολλά εναλλακτικά 
κανάλια δια µέσου των οποίων διαχέονται ιδέες και πληροφορίες σχετικές 
µε την καινοτοµία - π.χ. η µετακίνηση του προσωπικού από τη µία εταιρία 
σε µια άλλη, τα ανεπίσηµα δίκτυα επικοινωνίας µεταξύ µηχανικών και 
επιστηµόνων που εργάζονται σε διάφορες εταιρίες, καθώς και τα 
επαγγελµατικά συνέδρια στα οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες. Σε 
κάποιους κλάδους, πηγές ιδεών και πληροφόρησης αποτελούν οι 
προµηθευτές και οι πελάτες (εφόσον οι ίδιοι διακινούν µεγάλο µέρος 
πληροφοριών), ενώ τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας εξετάζονται εξονυχιστικά 
και εφαρµόζεται η πρακτική της ανάστροφης µηχανικής για την αναγνώριση 
των συστατικών µερών ενός προϊόντος (reverse engineering). 

 

                                                        
9 Η έννοια της ιδιοποίηση σχετίζεται µε τα ιδιωτικά οφέλη/κέρδη που επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ο ενδιαφερόµενος από την εκµετάλλευση µιας εφεύρεσης ή 
καινοτοµίας. Περισσότερα για τις επιλογές ιδιοποίησης θα δούµε στην Ενότητα 5. 

  



Η ύπαρξη κοινωνικών σχέσεων και δικτύων δρα επικουρικά στην απόκτηση 
ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων. Το δίκτυο των κοινωνικών γνωριµιών 
των επιχειρηµατιών µπορεί να συνδράµει στην εύρεση των απαραίτητων 
πόρων. Αλλά και η θέση των επιχειρηµατιών σ’ αυτό το δίκτυο επηρεάζει 
σηµαντικά την ικανότητά τους για πρόσβαση στους διαθέσιµους πόρους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα για τη βοήθεια που µπορεί να παρέχουν αυτά 
τα δίκτυα αποτελεί η δράση των εταιριών παροχής κεφαλαίου υψηλού 
ρίσκου (venture capital). Δεν µπορούν όλοι οι επιχειρηµατίες να έχουν 
άµεση πρόσβαση σε ανθρώπους που κατέχουν πόρους-κλειδιά για τις 
δραστηριότητές τους. Οι εταιρίες venture capital δρουν ως µεσάζοντες 
διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των επιχειρηµατιών σε υπηρεσίες 
συµβουλευτικής και οικονοµικής φύσης που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν 
δύσκολα διαθέσιµες στους νέους επιχειρηµατίες. 

 

Τα τυπικά και άτυπα δίκτυα υποστήριξης των νέων επιχειρηµατιών 
φέρνουν στο προσκήνιο το σηµαντικό θέµα του ευρύτερου µικρο- και 
µακρο-οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 
επιχειρηµατικότητα. Το περιβάλλον αυτό σχηµατίζεται, µεταξύ άλλων, από 
τα χαρακτηριστικά των οργανισµών που συστήνουν τον γενικότερο 
πληθυσµό αλλά και από τους θεσµούς που οριοθετούν τις δράσεις τους. 
Στο βαθµό που οι νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που βασίζονται στην 
αξιοποίηση επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης φέρνουν στην αγορά 
µια ριζική καινοτοµία µε προοπτική να αλλάξει σταδιακά τα δεδοµένα, 
µπορούν να δράσουν καταλυτικά στη δηµιουργία εντελώς νέων 
οργανισµών και θεσµών. Μέχρι ότου συµβεί αυτό, οι νέοι επιχειρηµατίες 
λειτουργούν σε συνθήκες αβεβαιότητας, χωρίς προηγούµενη εµπειρία, και 
αντιµετωπίζοντας την έλλειψη «νοµιµότητας» των δράσεων τους σε 
γνωστικό, ηθικό και θεσµικό επίπεδο (Aldrich & Martinez, 2000). Η έλλειψη 
«νοµιµότητας» σε γνωστικό επίπεδο αναφέρεται στο γεγονός ότι η ριζική 
καινοτοµία δεν έχει ακόµη την δεδοµένη αποδοχή από την αγορά. Η 
έλλειψη «νοµιµότητας» σε ηθικό επίπεδο αναφέρεται στην συµµόρφωση 
και προσαρµογή του νέου εγχειρήµατος µε τις ισχύουσες νόρµες και 
πρακτικές, ενώ η έλλειψη «νοµιµότητας» σε θεσµικό επίπεδο αφορά στην 
προσαρµογή στους ισχύοντες κυβερνητικούς νόµους και ρυθµίσεις. 

 

Οι κυβερνητικές επιλογές και πολιτικές που εφαρµόζονται καθορίζουν σε 
µεγάλο βαθµό το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 
επιχειρηµατικότητα οποιασδήποτε µορφής. Το πλαίσιο αυτό συνήθως 
ενθαρρύνει κάποιες δραστηριότητες, προσδιορίζοντας «νησίδες» στην 



αγορά όπου η επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να είναι ιδιαίτερα 
ελκυστική, ενώ αποθαρρύνει κάποιες άλλες. Παράλληλα, οι πολιτικές που 
ασκούνται έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να επαναπροσδιορίσουν 
τους δεσµούς συνεργασίας και τις δικτυώσεις ανάµεσα σε οργανισµούς και 
φορείς που µετέχουν στη διαδικασία της επιχειρηµατικότητας. Για 
παράδειγµα, έχει αποδειχθεί εµπειρικά ότι η γεωγραφική γειτνίαση µικρών 
επιχειρήσεων µε πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα τις ευνοεί λόγω των 
διαρροών γνώσης που λαµβάνουν χώρα και είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σε 
κάποιους κλάδους. Αντίστοιχα, η εστίαση γύρω από γεωγραφικά 
περιορισµένες περιοχές επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί 
γνώση που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας σε 
πανεπιστήµια ή ερευνητικά ιδρύµατα, είναι ενδεικτική για τη σηµαντικότητα 
της γειτνίασης µεταξύ επιχειρηµατικών φορέων και φορέων δηµιουργίας 
νέας γνώσης. 

 

Ο ρόλος της κρατικής παρέµβασης δεν θα πρέπει να περιορίζεται µόνο στα 
κίνητρα και στη ενθάρρυνση των νέων επιστηµόνων να εγκατασταθούν σε 
συγκεκριµένες περιοχές µε υψηλή συγκέντρωση ερευνητικής 
δραστηριότητας. Οι παρεµβάσεις της κρατικής πολιτικής για να είναι 
αποτελεσµατικές θα πρέπει να ξεκινούν από την βασική εκπαίδευση και να 
θεραπεύουν κοινωνικές αντιλήψεις και νόρµες βαθειά ριζωµένες στην 
κοινωνία σχετικά µε την ανάληψη κινδύνου, την ατοµικότητα και το 
προσωπικό ρίσκο, και την ανοχή στην επιχειρηµατική αποτυχία.  

  
 
 ● Αιχµαλωτίζοντας την αξία της καινοτοµίας: Μέθοδοι προστασίας 

της τεχνολογικής καινοτοµίας 

 

Μία σηµαντική παράµετρος της στρατηγικής όσων επιχειρήσεων 
επενδύουν στην καινοτοµία είναι να προσδιορίσουν εάν και µε ποιο τρόπο 
µπορούν να προστατέψουν τα αποτελέσµατα των ερευνητικών τους 
προσπαθειών. Σύµφωνα µε τη στρατηγική θεώρηση, η δηµιουργία αξίας 
µέσω της καινοτοµίας από µόνη της δεν είναι αρκετή. Οι επιχειρήσεις 
πρέπει να επιδιώκουν να ‘αιχµαλωτίσουν’ την αξία της καινοτοµίας 
προστατεύοντάς την ώστε να εξασφαλίσουν στη συνέχεια αποκλειστικότητα 
στην οικονοµική της εκµετάλλευση. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος σ’ αυτό 
το επιχείρηµα, ότι δηλαδή αν µια επιχείρηση αποφασίσει να µην κυνηγήσει 
επιτακτικά την προστασία της τεχνολογίας της µπορεί να βρεθεί ωφεληµένη 

9.5 



καθώς µε αυτό τον τρόπο ενθαρρύνει άλλες επιχειρήσεις στην αλυσίδα 
αξίας να παράξουν συµπληρωµατικά µε τα δικά της προϊόντα10 τα οποία 
µπορεί να αυξήσουν το ρυθµό διείσδυσης της τεχνολογίας της στην αγορά 
και να της προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων 
τεχνολογιών. 

Ο όρος «ιδιοποίηση» αναφέρεται στα οφέλη/κέρδη που µπορεί να 
εξασφαλίσει µια επιχείρηση από την εκµετάλλευση µιας τεχνολογίας ή 
καινοτοµίας. Ο βαθµός ιδιοποίησης εξαρτάται κυρίως από την ευκολία των 
ανταγωνιστών να µιµηθούν τη συγκεκριµένη τεχνολογία, και η οποία µε τη 
σειρά της εξαρτάται από το είδος και τη φύση της εν λόγω τεχνολογίας, 
αλλά και από τη ισχύ της µεθόδου που έχει επιλεγεί για τη νοµική 
προστασία της τεχνολογίας. Οι κυριότερες νοµικοί µέθοδοι προστασίας της 
τεχνολογίας και της διανοητικής ιδιοκτησίας γενικότερα είναι οι ακόλουθοι: 

• Τα Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (Πατέντες), τα οποία προστατεύουν 
εφευρέσεις 

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

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

• Τα Εµπορικά Μυστικά 
 

●  Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

Σε πολλές χώρες οι εφευρέτες/ δηµιουργοί µιας εφεύρεσης ή τεχνολογίας 
µπορούν να κάνουν αίτηση προστασίας της εφεύρεσής τους για να λάβουν 
Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας, γνωστό και ως πατέντα. Το Δίπλωµα 
Ευρεσιτεχνίας αποτελεί έναν τίτλο, ο οποίος χορηγείται από αρµόδια 
Δηµόσια Υπηρεσία (στην Ελλάδα είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής 
Ιδιοκτησίας – ΟΒΙ)11 και ο οποίος αφορά εφεύρεση που µπορεί να έχει τη 
µορφή προϊόντος, βιοµηχανικής ή λειτουργικής µεθόδου ή νέας χρήσης 
προϊόντος. Το Δίπλωµα παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωµα 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης - και εποµένως απαγόρευσης εκµετάλλευσης 
από τρίτους - της παραγωγής, χρήσης, πώλησης, και εµπορικής 
αξιοποίησης του συγκεκριµένου προϊόντος, βιοµηχανικής ή λειτουργικής 
µεθόδου αλλά και της αξιοποίησης των µεθόδων ή προϊόντων ή άλλων 
                                                        
10 Τα συµπληρωµατικά προϊόντα είναι αγαθά (προϊόντα ή υπηρεσίες) τα οποία 
ενισχύουν την αξία ενός αγαθού. Για παράδειγµα, η αξία µιας κονσόλας βίντεο-
παιχνιδιών σχετίζεται άµεση µε τη διάθεση συµπληρωµατικών προς αυτή 
προϊόντων, όπως βιντεο-παιχνίδια, περιφερειακά, και ηλεκτρονικά παιχνίδια 
διαθέσιµα διαδικτυακά. 
11 Πληροφορίες για το ρόλο και τη λειτουργία του ΟΒΙ θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
του www.obi.gr  



εφαρµογών που παράγονται από τη χρήση του αντικειµένου που καλύπτει 
το Δίπλωµα. Το δικαίωµα αυτό της αποκλειστικής εκµετάλλευσης ισχύει για 
διάστηµα 20 ετών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης στις χώρες 
για τις οποίες έχει κατοχυρωθεί η ισχύς του Διπλώµατος. Βασικές 
προϋποθέσεις για να λάβει µια εφεύρεση δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είναι οι 
εξής: 

• Πρέπει να είναι χρήσιµη - δηλαδή πρέπει να παρέχει ένα επιθυµητό 
αποτέλεσµα, να επιλύει ένα πρόβληµα, να βελτιώνει ή να προτείνει 
µια νέα χρήση για ένα υπάρχον προϊόν ή να επιδεικνύει προοπτική 
προς αυτή τη κατεύθυνση 

• Πρέπει να είναι νέα - δηλαδή δεν πρέπει να είναι ήδη κατοχυρωµένη 
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή να έχει παρουσιασθεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία ή να εφαρµόζεται για περισσότερο από ένα χρόνο 

• Πρέπει να µην είναι προφανής - δηλαδή, να εµπεριέχει ένα 
εφευρετικό βήµα ώστε κάποιος µε εµπειρία στη συγκεκριµένη 
περιοχή να µην µπορεί να φτάσει στο ίδιο συµπέρασµα 
ακολουθώντας µια τυπική διαδροµή και κάνοντας µια κανονική 
προσπάθεια. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πίνακας 3 αποτυπώνει πεδία για τα οποία δεν 
είναι δυνατή η κατοχύρωση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και τυπικά πεδία στα 
οποία είναι δυνατή η κατοχύρωση. 

Δραστηριότητες για τις οποίες δεν 
είναι δυνατή η κατοχύρωση 

Δραστηριότητες που συνήθως 
κατοχυρώνονται 

• Αντικατάσταση ενός υλικού από 
άλλο 

• Αλλαγές στο µέγεθος  
• Η δυνατότητα µεταφερσιµότητας  
• Αλλαγές στο σχήµα 
• Αντικατάσταση ενός στοιχείου 

από άλλο 
• Γενικές ιδέες χωρίς πρακτική 

εφαρµογή 
• Λογισµικό  
• Επιχειρηµατικές µέθοδοι 
• Ιατρικές θεραπείες 
• Ποικιλίες φυτών , κλπ 

• Εφευρέσεις από όλους τους 
τοµείς τεχνολογίας 

• Ανακαλύψεις, επιστηµονικές 
θεωρίες, µαθηµατικές µέθοδοι 

• Αισθητικές δηµιουργίες 
• Σχέδια, κανόνες, και µέθοδοι για 

την άσκηση πνευµατικών και 
επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, και για 
παιχνίδια 

• Αλγόριθµοι εφαρµογών 
πληροφορικής12 

                                                        
12  Η δυνατότητα κατοχύρωσης αλγορίθµων για συγκεκριµένες εφαρµογές µε 
συγκεκριµένα αποτελέσµατα έγινε δυνατή στις ΗΠΑ µόλις πριν µερικά χρόνια, το 
1998, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε τη χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
για µια υπολογιστική µέθοδο διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων που βασίζονταν σε 
µαθηµατικούς αλγόριθµους.  Έκτοτε η χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας έχει 
αυξηθεί µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς.  



 

Πίνακας 9.3: Τυπικά πεδία κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

 

Η διαδικασία για την χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είναι συνήθως 
µακρά και επίπονη. Για να µπορέσει να γίνει η χορήγηση του διπλώµατος ο 
εφευρέτης δικαιούχος πρέπει να αποκαλύψει πλήρως τη διαδικασία που 
ακολούθησε για να φτάσει στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα και να 
πιστοποιήσει µε σαφήνεια το νεωτερικό στοιχείο της εφεύρεσής του 
προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σχέδια, κλπ. Η διαδικασία της 
χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η οποία ακολουθείται και στην 
Ελλάδα σύµφωνα µε τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα, περιλαµβάνει τα 
εξής στάδια: 

1) Κατάθεση αίτησης στον αρµόδιο φορέα (π.χ. για την Ελλάδα στον 
ΟΒΙ). Στη αίτηση περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν τον 
καταθέτη/εφευρέτη, περιγραφή του προβλήµατος που επιλύει η 
εφεύρεση, επισκόπηση της βιβλιογραφίας και αναφορά σε 
προηγούµενη γνώση, περιγραφή τουλάχιστον µιας µεθόδου η οποία 
καταλήγει στη συγκεκριµένη εφεύρεση, σχήµατα, τις αξιώσεις 
σύµφωνα µε το εύρος της προστασίας που επιδιώκεται (claims), και 
περίληψη των ανωτέρω. Σηµειώνεται ότι όποια πληροφορία είναι 
γνωστή πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως στοιχείο για την απόρριψη της αίτησης. 

2) Ο αρµόδιος φορέας χορηγεί στον υποψήφιο δικαιούχο αριθµό 
πρωτοκόλλου αίτησης µε την ηµεροµηνία κατάθεσης. Οι όποιες 
τροποποιήσεις ζητηθούν ή επιτραπούν σε επόµενες φάσεις πρέπει 
απαραίτητα να στηρίζονται στη περιγραφή των στοιχείων της 
αρχικής κατάθεσης. 

3) Για ένα διάστηµα 12 µηνών από την αρχική αίτηση, ο υποψήφιος 
δικαιούχος έχει το δικαίωµα να καταθέσει αιτήσεις για την ίδια 
εφεύρεση είτε στην ίδια είτε σε άλλες χώρες, κάνοντας επίκληση του 
δικαιώµατος προτεραιότητας που του έχει εξασφαλίσει η αρχική 
αίτηση.13  

4) Μετά τη παρέλευση 18 µηνών από την αρχική κατάθεση της 
αίτησης, οι εξεταστές συντάσσουν έκθεση έρευνας (search report) η 
οποία περιλαµβάνει µια πρώτη εκτίµηση της γνωµάτευσής τους. Η 

                                                        
13 Αυτό το δικαίωµα είναι κατοχυρωµένο από τη Συνθήκη των Παρισίων (Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property, 2003). Για παράδειγµα, αν 
ένας εφευρέτης καταθέσει αίτηση για πατέντα στη Ελλάδα τον Ιανουάριο 2003 και 
ένας άλλος εφευρέτης καταθέσει µια αίτηση για παρόµοια πατέντα στη Γαλλία τον 
Ιούνιο 2003, τότε ο εφευρέτης στην Ελλάδα µπορεί να καταθέσει αίτηση για 
προστασία της πατέντας στη Γαλλία τον Δεκέµβριο 2003 και να κάνει επίκληση του 
δικαιώµατος προτεραιότητας έναντι οποιασδήποτε αίτησης στη Γαλλία. 



έρευνα επιβεβαιώνει ότι η εφεύρεση δεν υπόκειται σε προηγούµενη 
επιδίωξη προστασίας (prior claim). Επίσης δηµοσιοποιείται το 
περιεχόµενο της αίτησης (patent disclosure) το οποίο µπορεί πλέον 
να µελετηθεί από τρίτους. 

5) Στο Ελληνικό δίκαιο, στη φάση αυτή γίνεται χορήγηση του 
Διπλώµατος Ευρεσιτεχνίας ανεξαρτήτως των αποτελεσµάτων της 
έρευνας. Για αιτήσεις που κατατίθενται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνιών ή σε αντίστοιχο διεθνή φορέα, η διαδικασία είναι 
διαφορετική καθώς δίδεται στους καταθέτες η δυνατότητα µετά τη 
παρέλευση 30 µε 31 µηνών να αποφασίσουν αν θέλουν να 
εισαχθούν οι αιτήσεις τους προς εξέταση σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο.  

6) Στη περίπτωση αυτή, η αίτηση εξετάζεται από τους εξεταστές 
ευρεσιτεχνιών (patent examiners) του αρµόδιου φορέα, οι οποίοι 
µπορεί να ζητήσουν τροποποίηση της αίτησης κατάθεσης ώστε να 
πιστοποιούνται καλύτερα τα νεωτερικά στοιχεία της εφεύρεσης. 

7) Σε διεθνές επίπεδο, η απόφαση για χορήγηση ή απόρριψη της 
αίτησης πραγµατοποιείται περίπου 4 έως 5 έτη από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης. Μετά την απόφαση, ο ενδιαφερόµενος φορέας έχει στη 
διάθεσή του 9 µήνες για ενστάσεις ή προσφυγές κατά της 
απόφασης, ενώ αντίστοιχο είναι και το διάστηµα προσφυγής τρίτων 
κατά της χορήγησης του διπλώµατος σε περίπτωση που η αίτηση 
κριθεί θετικά και το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας χορηγηθεί στον 
δικαιούχο. 

 

Με δεδοµένο ότι δεν υπάρχει κατοχυρωµένη η «διεθνής πατέντα», ένας 
ενδιαφερόµενος φορέας που επιθυµεί να κατοχυρώσει την εφεύρεσή του 
στην Ευρώπη έχει τις εξής επιλογές αναφορικά µε την κατάθεση της 
αίτησής του: 

Α) Να καταθέσει την αίτησή του στα κατά τόπους Εθνικά Γραφεία 
Πατεντών (National Patent Offices) - όπως ο ΟΒΙ. Στη περίπτωση αυτή,  

• Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ µόνο στη χώρα στην οποία 
χορηγήθηκε 

• Οι µη µόνιµοι κάτοικοι έχουν δικαίωµα να καταθέσουν αίτηση για 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

• Ισχύει η επίκληση του δικαιώµατος προτεραιότητας για ένα χρόνο 
από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης 

 

Β) Να καταθέσει σχετική αίτηση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών 
(European Patent Office - EPO). Το EPO είναι ένα από τα 5 µεγαλύτερα 



γραφείο χορήγησης δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας στον κόσµο 14  και 
διαχειρίζεται τη χορήγηση πατεντών σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες, µέσω µιας 
και µόνης κατάθεσης. Αποτελεί τον µεγαλύτερο αυτοσυντηρούµενο 
διακυβερνητικό οργανισµό και διατηρεί γραφεία σε 5 Ευρωπαϊκές πόλεις 
(Βρυξέλλες, Βιέννη, Χάγη, Βερολίνο, Μόναχο). Το EPO λειτουργεί 
σύµφωνα µε το European Patent Convention, το οποίο υπογράφηκε το 
1973 από 16 χώρες της Ευρώπης και παρέχει το νοµικό πλαίσιο για τη 
χορήγηση πατεντών. Το EPO αποτελεί επίσης το σηµείο υποδοχής 
διεθνών αιτήσεων µέσω της εφαρµογής της Διεθνούς Συνθήκης 
Συνεργασίας για τα Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (Patent Cooperation 
Treaty). Η συνθήκη αυτή επιτρέπει την κατάθεση αίτησης για πατέντα σε 
ένα εθνικό γραφείο και διατηρεί το δικαίωµα στον καταθέτη να αιτηθεί την 
προστασία της εφεύρεσής του σε περισσότερες από 140 χώρες µέσα σε 
ένα χρονικό διάστηµα 2 ½ ετών. Μετά την αρχική κατάθεση ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στα Βήµατα 4 έως 7 της προηγούµενης 
παραγράφου. Η µόνη διαφορά εντοπίζεται στο χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί µετά τη δηµοσιοποίηση της αίτησης και της απόφασης του 
καταθέτη για περαιτέρω επεξεργασία της αίτησης. Μετά τη παρέλευση 22 
µηνών από τη πρώτη κατάθεση, ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει 
να προχωρήσει στη 2η φάση της διαδικασίας χορήγησης, όπου η αίτησή 
του θα εξεταστεί σύµφωνα µε τους κανόνες της PCT ή αν θέλει να εξεταστεί 
κατευθείαν σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Η απόφαση σχετικά µε τις 
χώρες στις οποίες θα επιδιώξει να κατοχυρώσει τη πατέντα ο καταθέτης, 
καθώς τα αντίστοιχα κόστη που θα κληθεί να καταβάλει, µπορεί να 
καθυστερήσει έως και 30/31 µήνες από την αρχική κατάθεση της αίτησης. 
Ο καταθέτης επωφελείται από την κατάθεση µέσω εφαρµογής της Διεθνούς 
Συνθήκης Συνεργασίας: 

• Πρώτον, η αίτηση για την πατέντα τύπου PCT εξασφαλίζει στον 
καταθέτη την δυνατότητα να προχωρήσει σε αιτήσεις πατεντών σε 
εθνικό επίπεδο σε απώτερο χρόνο χωρίς να επωµιστεί από την 
αρχή το υψηλό κόστος των πολλαπλών αιτήσεων. Παρά το γεγονός 
ότι τελικά δεν θα αποφύγει την πληρωµή για την κατάθεση των 
αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, µπορεί παρόλ’ αυτά να καθυστερήσει 
την πληρωµή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εποµένως έχει το 
χρόνο να εκτιµήσει αν θα του χορηγηθεί η πατέντα και το πιθανό 
κέρδος που θα αποκοµίσει από την χορήγησή της. Αν οι εκτιµήσεις 
αυτές δεν είναι θετικές τότε µπορεί να αποφύγει να προχωρήσει σε 
αιτήσεις σε εθνικό επίπεδο.   

                                                        
14 Τα άλλα 4 γραφεία είναι: Japan Patent Office, Korean Intellectual Property Office, 
State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China, United States 
Patent and Trademark Office. 



• Δεύτερον, η χορήγηση διπλώµατος µέσω της διαδικασίας PCT 
αποτελεί ισχυρό πειστήριο και προκαταβάλει θετικά την χορήγηση 
διπλώµατος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

 

Ενδεικτικά, το κόστος κατοχύρωσης µιας πατέντας στον EPO, εκτιµάται σε 
αρκετές χιλιάδες Ευρώ, το οποίο κατανέµεται όπως παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 4:  

 

Πίνακας 9.4: Ενδεικτικό κόστος χορήγησης Ευρωπαϊκού διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας(*) 

 

Τέλη Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών  

Ποσοστό επί του συνόλου 

4,600 Ευρώ 

14% 

Νοµική εκπροσώπηση απέναντι στο Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Ευρεσιτεχνιών 

Ποσοστό επί του συνόλου  

10,000 Ευρώ 

 

32% 

Κόστος µετάφρασης/δηµοσίευσης στις επί µέρους 
χώρες 

Ποσοστό επί του συνόλου 

7,000 Ευρώ 

22% 

Τέλη ανανέωσης σε εθνικό επίπεδο 

Ποσοστό επί του συνόλου 

10,000 Ευρώ 

32% 

Συνολικό κόστος  31,600 Ευρώ 

(*) Το κόστος αφορά τη κατοχύρωση σε 6 χώρες για 10 χρόνια. 

Πηγή: EPO (2013) 

 

Σε γενικές γραµµές, η διαµόρφωση στρατηγικής στα θέµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας πρέπει να λάβει υπόψη αφενός, το χρόνο και τις διαδικασίες 
που απαιτούνται για τον προσδιορισµό των αξιώσεων και  την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας κατοχύρωσης του δικαιώµατος, και αφετέρου το κόστος της 
κατοχύρωσης, το οποίο όπως είδαµε δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο και 



µπορεί να ανέλθει σε υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, για να εξασφαλίσει 
µονοπωλιακό προνόµιο στην εφεύρεσή του ο δικαιούχος θα πρέπει να 
αποκαλύψει όλη την πληροφορία γύρω από την εφεύρεση του γεγονός που 
όπως θα δούµε έχει υπέρ και κατά για τον δικαιούχο, τα οποία θα πρέπει 
να ζυγίσει πριν πάρει την απόφαση για κατοχύρωση της εφεύρεσής του.  

Στις Η.Π.Α. υποστηρίζεται ότι το κόστος από τις πατέντες που είναι ήδη 
κατοχυρωµένες και δεν έχουν ακόµη αξιοποιηθεί  (άρα επιβαρύνονται µε το 
κόστος κατοχύρωσης) ξεπερνά το 1 τρισεκατοµµύριο Δολάρια. Άρα, για να 
έχει νόηµα η προστασία µέσω πατέντας θα πρέπει µια επιχείρηση να έχει 
ξεκάθαρη εικόνα σχετικά µε την εφαρµογή και χρησιµότητα της πατέντας 
στη δηµιουργία νέων προϊόντων. Συγκεκριµένα θέµατα που θα πρέπει να 
την απασχολήσουν σ’ αυτό το στάδιο είναι τα ακόλουθα: 

• Σε ποιον /ποιους αγοραστές απευθύνονται τα νέα προϊόντα; 
• Πόσο µεγάλη είναι αυτή η αγορά; Πόσο ανταγωνιστική είναι η 

αγορά; 
• Μπορούν τα προϊόντα να κυκλοφορήσουν σε ανταγωνιστικές για 

την αγορά τιµές; 
• Θα εξακολουθήσει να υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον για τα 

προιόντα όταν θα κατοχυρωθεί η πατέντα; 
• Πόσο µεγάλος µπορεί να είναι ο κύκλος ζωής των προϊόντων; 

Αρκετά µεγάλος ώστε να τα προϊόντα να είναι επικερδή;  
• Πόσο µεγάλα υπολογίζονται να είναι τα κόστη έρευνας αγοράς και 

διαφήµισης για τα προιόντα; 
 

●  Τα εµπορικά σήµατα 

 

Ένα εµπορικό σήµα είναι µια λέξη, φράση, σύµβολο, σχέδιο ή κάποιος 
άλλος ενδεικτικός δείκτης ο οποίος χρησιµοποιείται για να ξεχωρίσει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει µια συγκεκριµένη επιχείρηση από τα 
αντίστοιχα προϊόντα που παράγει µια άλλη. Για παράδειγµα το «Intel 
Inside» σήµα είναι το εµπορικό σήµα της Intel ενώ το δαγκωµένο µήλο είναι 
το εµπορικό σήµα της Apple. Πολλές φορές τα εµπορικά σήµατα 
περιλαµβάνουν λέξεις, εικόνες ή σλόγκανς. Η κατοχύρωση ενός εµπορικού 
σήµατος προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα στον ανάδοχο. 

• Πρώτον, η κατοχύρωση του εµπορικού σήµατος παρέχει την 
κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε την αξίωση του κατόχου 
επάνω στο σήµα.  

• Δεύτερον, η κατοχύρωση προστατεύει τον κάτοχο από τυχόν 
παραβίαση του σήµατος από άλλον φορέα. 



• Τρίτον, η κατοχύρωση µπορεί να έχει τέτοια έκταση ώστε να 
προστατεύει τον κάτοχο σε διεθνές επίπεδο έναντι παραβίασης του 
σήµατος από εισαγόµενα προϊόντα. 

Η προστασία που παρέχει ένα εµπορικό σήµα διαρκεί όσο το εµπορικό 
σήµα βρίσκεται σε χρήση, η κατοχύρωσή του όµως απαιτεί περιοδική 
ανανέωση.  

 

●  Τα πνευµατικά δικαιώµατα 

 

Τα πνευµατικά δικαιώµατα προστατεύουν τον δηµιουργό ενός πνευµατικού 
έργου (λογοτεχνικού, θεατρικού, µουσικού, καλλιτεχνικού, κλπ) 
απαγορεύοντας την αναπαραγωγή και διανοµή του έργου από άλλο φορέα 
χωρίς την γραπτή άδειά του. Τα δικαιώµατα αυτά αποκτώνται χωρίς 
διατυπώσεις µε τη δηµιουργία του έργου και διαρκούν έως και 70 έτη από 
το θάνατο του δηµιουργού. Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει τα 
πνευµατικά δικαιώµατα, ο κάτοχος του δικαιώµατος έχει το αποκλειστικό 
δικαίωµα  

• Να αναπαράγει το έργο του σε αντίγραφα 
• Να παράγει παράγωγα έργα βασιζόµενος στο πρωτότυπο 
• Να διανέµει αντίγραφα του έργου του στο κοινό µέσω απευθείας 

πώλησης, µεταφοράς δικαιωµάτων , ενοικίασης, µίσθωσης, ή 
παραχώρησης 

• Να παρουσιάζει δηµόσια το έργο του (αν πρόκειται για λογοτεχνικό, 
θεατρικό, µουσικό, καλλιτεχνικό, κλπ. έργο). 

 

●  Τα εµπορικά µυστικά 

 

Πολλές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µε δυσφορία την απαίτηση για 
δηµοσιοποίηση των αποκλειστικών πληροφοριών σχετικά µε µία εφεύρεση 
προκειµένου να τους χορηγηθεί το δικαίωµα ευρεσιτεχνίας και για το λόγο 
αυτό συχνά καταφεύγουν στα λεγόµενα «εµπορικά µυστικά». Ένα εµπορικό 
µυστικό είναι µια (σηµαντική) πληροφορία που κατέχει η επιχείρηση και δεν 
είναι γνωστή σε ανταγωνιστές της, αλλά (α) αποδίδει σηµαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση που την κατέχει, και (β) 
αποδίδει οικονοµικά οφέλη µόνο εφόσον εξακολουθεί και παραµένει σε 
αποκλειστική γνώση της επιχείρησης (Schilling, 2005). Για τους παραπάνω 
λόγους, ο κάτοχος του εµπορικού µυστικού δικαιούται να εφαρµόζει µέτρα 
και τακτικές µε σκοπό να προστατεύσει τη µυστικότητα αυτής της 



πληροφορίας. Για παράδειγµα, στις ΗΠΑ, το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο για 
τα εµπορικά µυστικά (Uniform Trade Secret Act) ορίζει ότι κανένας φορέας 
(ιδιώτης ή οργανισµός) δεν µπορεί να αντιγράψει, χρησιµοποιήσει ή 
ωφεληθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από ένα εµπορικό µυστικό χωρίς την 
άδεια του κατόχου εάν ικανοποιείται τουλάχιστον µία από τις παρακάτω 
συνθήκες: 

• Δεσµεύονται λόγω καθήκοντος από συµφωνίες εµπιστευτικότητας 
(π.χ. εργαζόµενοι, δικηγόροι) 

• Έχουν υπογράψει συµφωνία µη δηµοσιοποίησης της πληροφορίας 
• Αποκτούν πρόσβαση στο µυστικό µε αθέµιτα µέσα (κλοπή, 

δωροδοκία, κλπ) 
• Αποκτούν την πληροφορία από κάποιον που δεν είχε το δικαίωµα 

να την αποκαλύψει 
• Μαθαίνουν το µυστικό από λάθος αλλά ήταν σε γνώση τους ότι 

επρόκειτο περί εµπορικού µυστικού 
 

Παράδειγµα εµπορικού µυστικού αποτελεί η µυστική συνταγή αναψυκτικού 
ή µια µέθοδος που κάνει πιο απορροφητικό το χαρτί κουζίνας.  

 

●  Συζήτηση γύρω από τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της 
προστασίας της καινοτοµίας 

 

Είναι γεγονός ότι η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου προστασίας µιας 
εφεύρεσης εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο ανήκει µια επιχείρηση 
αλλά και από τη φύση της ίδιας της τεχνολογίας (αν δηλαδή πρόκειται για 
τεχνολογική µέθοδο ή διεργασία, ή προϊόν). Για παράδειγµα, στον 
φαρµακευτικό κλάδο είναι σχεδόν επιβεβληµένη η προστασία µιας νέας 
ουσίας µέσω δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας ενώ στα ηλεκτρονικά, λόγω της 
ανάστροφης µηχανικής (reverse engineering), οι επιχειρήσεις συχνά 
µπορούν να «παρακάµψουν» µια πατέντα δηµιουργώντας µια παρεµφερή 
και εξίσου λειτουργική εναλλακτική λύση.  

 

Γενικότερα, υπάρχει ένας προβληµατισµός για το αν και κατά πόσο η 
προστασία µιας εφεύρεσης ή µιας τεχνολογίας πρέπει να θεωρείται ως 
πανάκεια και να αποτελεί συστηµατική στρατηγική των καινοτόµων 
επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας. Συγκεκριµένα, 
υποστηρίζεται ότι υπό συγκεκριµένες συνθήκες, η προστασία µιας 
εφεύρεσης µπορεί να µην αποδώσει τόσο όσο η ελεύθερη διάθεσή της. 



Αυτό συµβαίνει σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από ισχυρές οικονοµίες 
δικτύου15, και οικονοµίες µάθησης και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία αυξουσών αποδόσεων16 από την υιοθέτηση της τεχνολογίας, 
δηλαδή όσο αυξάνεται η διείσδυση µιας τεχνολογίας τόσο πιο σηµαντική 
γίνεται για τους χρήστες και κατά συνέπεια τόσο περισσότερο αυξάνει η 
αξία της γι’ αυτούς. Παράδειγµα ενός τέτοιου κλάδου είναι η βιοµηχανία 
λογισµικού. Επιχειρήσεις οι οποίες θα καταφέρουν να θέσουν το προϊόν 
τους ως το πρότυπο στην αγορά, ενισχύουν τη πιθανότητα να αποκτήσουν 
µονοπωλιακά οφέλη από το συγκεκριµένο προϊόν. Αυτή η λογική 
δηµιουργεί το εξής δίλληµα στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις: Θα πρέπει να 
προχωρήσουν σε συµφωνίες που θα ενισχύσουν στο µέλλον την ελεύθερη 
πρόσβαση και κατά συνέπεια τη µη προστασία και τη διάχυση της 
τεχνολογίας τους στην αγορά, στοχεύοντας σε πλεονεκτήµατα µονοπωλίου, 
ή µήπως αυτή η τακτική µειώσει τις πιθανότητες να επωφεληθούν οι ίδιες 
καθώς θα χάσουν τον έλεγχο της τεχνολογίας; Στη συνέχεια, παραθέτουµε 
τα σηµαντικότερα επιχειρήµατα γύρω από αυτή τη συζήτηση. 

 

Κατ’ αρχήν, τα ακόλουθα παρουσιάζονται ως πλεονεκτήµατα µιας πολιτικής 
προστασίας µιας εφεύρεσης ή τεχνολογίας: 

 

• 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. 
Για παράδειγµα, η Microsoft έχοντας δικαιώµατα δηµιουργού 
(copyright) για το λειτουργικό της σύστηµα Windows, υιοθέτησε µια 
επιθετική πολιτική τιµολόγησης και συνεργασιών µε διάφορους 
κατασκευαστές προσωπικών υπολογιστών. Έτσι προσέφερε το 
λειτουργικό της σύστηµα ενσωµατωµένο µε την αγορά προσωπικού 
υπολογιστή µε σκοπό να αυξήσει γρήγορα και σε σηµαντικό βαθµό 
τον αριθµό των χρηστών Windows (εγκατεστηµένη βάση) ώστε να 
ηγηθεί της συγκεκριµένης αγοράς κάνοντας το σύστηµά της σχεδόν 
απαραίτητο στους χρήστες. 

                                                        
15 Αναφέρεται στο φαινόµενο κατά το οποίο, η αξία ενός αγαθού για έναν χρήστη 
αυξάνει όσο αυξάνουν οι άλλοι χρήστες που χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο ή 
παρόµοιο αγαθό. 
16 Πρόκειται για έναν οικονοµικό όρο ο οποίος, στο πλαίσιο του παρόντος κειµένου, 
περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία, ο ρυθµός απόδοσης (όχι η συνολική 
απόδοση) ενός προϊόντος ή µιας διαδικασίας αυξάνει όσο αυξάνει και ο αριθµός 
των χρηστών αυτού του προϊόντος ή της διαδικασίας (δηλαδή την αύξηση της 
εγκατεστηµένης βάσης του). 



• 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. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί η 
επιχείρηση που κατέχει τα δικαιώµατα και η τεχνολογία της γίνει 
πρότυπη για τον κλάδο, να ελέγξει τη κατεύθυνση όλου του κλάδου 
και να επιλέξει ποιες άλλες επιχειρήσεις µπορούν να γίνουν 
σύµµαχοί της και ποιες όχι. Και σε αυτή τη περίπτωση, η Microsoft 
αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα. Τα Windows κατέχουν 
κυρίαρχη θέση στην αγορά των λειτουργικών συστηµάτων και 
επειδή το λειτουργικό σύστηµα αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο µεταξύ 
υλισµικού (hardware) και λογισµικού (software), η Microsoft 
ουσιαστικά µπορεί και ελέγχει τη κατεύθυνση στην οποία κινείται η 
τεχνολογία των προσωπικών υπολογιστών αλλά και ολόκληρος ο 
κλάδος. Για παράδειγµα, το λειτουργικό της σύστηµα περιλαµβάνει 
ενσωµατωµένες λειτουργίες (όπως διαχείριση µνήµης, 
απεγκατάσταση λογισµικού, κ.α.) που παλαιότερα αποτελούσαν 
ξεχωριστά προϊόντα τα οποία παρήγαγαν µικρότερες επιχειρήσεις, 
οι οποίες έχουν πλέον εγκαταλείψει τον κλάδο. 

Από την άλλη, η έλλειψη προστασίας και η ελεύθερη διάθεση µιας 
τεχνολογίας θεωρείται ότι πολλές φορές έχει και πλεονεκτήµατα: 

• 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 φαινόµενο αυτό δηµιουργεί αποτέλεσµα 
«χιονοστιβάδας» καθώς οδηγεί σε ολοένα µεγαλύτερη υιοθέτηση 
της τεχνολογίας από τους χρήστες και τους παραγωγούς 
συµπληρωµατικών προϊόντων, η οποία µε τη σειρά της ενθαρρύνει 
ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να υποστηρίξουν τη 
συγκεκριµένη τεχνολογία, κ.ο.κ. 

• Οι τεχνολογίες που δεν προστατεύονται από αποκλειστικά 
δικαιώµατα ωφελούνται από τη συµµετοχική ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. Για παράδειγµα, το λειτουργικό σύστηµα Linux έχει 
ωφεληθεί από τη συµµετοχή εξωτερικών κοινοτήτων developers οι 
οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις, την εµπειρία και το χρόνο τους για την 



περαιτέρω εξέλιξη του συστήµατος και την ανάπτυξη νέων 
εφαρµογών.17  

Η συζήτηση αυτή γύρω από τα δύο άκρα της προστασίας ή µη της 
τεχνολογίας έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση επιµέρους 
τακτικών, οι οποίες κινούνται στον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ καθολικής 
προστασίας και «ανοικτών» συστηµάτων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 9.6: Παραδείγµατα επιµέρους στρατηγικών προστασίας (Πηγή: 
Schilling, 2005) 

 

 

Στο σχήµα 6 ξεκινώντας από αριστερά βλέπουµε τεχνολογίες οι οποίες 
προστατεύονται από αποκλειστικά δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας ή από 
πνευµατικά δικαιώµατα και οι οποίες παρέχουν στους κατόχους τους τη 
δυνατότητα να ελέγχουν πλήρως την εµπορική αξιοποίηση αυτών των 
τεχνολογιών. Ο κίνδυνος σ’ αυτή τη περίπτωση είναι να µην υιοθετηθούν 
άµεσα από τους χρήστες λόγω του υψηλού αρχικού τους κόστους, αλλά και 
της έλλειψης συµπληρωµατικών προϊόντων. Στον αντίποδα βρίσκονται οι 
ανοικτού τύπου τεχνολογίες, στις οποίες κανείς µπορεί να έχει ελεύθερη 
πρόσβαση λόγω έλλειψης δικαιωµάτων προστασίας, και οι οποίες 
αποδίδουν περιορισµένα οικονοµικά οφέλη στους εµπλεκόµενους. 
Ενδιάµεσα, υπάρχουν διάφορες διαβαθµίσεις ελέγχου της τεχνολογίας, 

                                                        
17 Βέβαια, η συµµετοχή εξωτερικών οµάδων στην ανάπτυξη ενός συστήµατος 
εµπεριέχει και κινδύνους, όπως για παράδειγµα, την έλλειψη συντονισµού των 
οµάδων, τη λειτουργία των οµάδων για την επίτευξη διαφορετικών στόχων σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις, ή και τη δαπάνη πόρων σε παράλληλες προσπάθειες 
που εκπονούνται από δύο ή περισσότερες οµάδες ταυτόχρονα εν αγνοία των 
οµάδων εργασίας.  

Αποκλειστικά 
κλειστό 
σύστηµα, 

Π.χ. Microsoft 
Xbox 
� � � � � � �  

Περιορισµένη 
αδειοδότηση, 

Π.χ.  
Παιχνίδια για 
Microsoft 
Xbox 

Μέτρια 
αδειοδότηση, 
π.χ. 
Microsoft 
Windows 

Ελεύθερη 
Αδειοδότηση, 
π.χ. Sun’s 
Java 

Ανοικτή 
τεχνολογία, 

Π.χ. τεχνολογία 
που δεν 
καλύπτεται 
πλέον από 
αποκλειστικά 
� � � � � � � � �
�   



όπως φαίνεται και στο Σχήµα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα επιχειρήσεων 
που ακολουθούν αυτές τις τακτικές είναι επιχειρήσεις οι οποίες 
παρουσιάζουν έντονα χαρακτηριστικά οικονοµιών δικτύου και για τις οποίες 
η ύπαρξη συµπληρωµατικών προϊόντων παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
διάχυσή τους. Για παράδειγµα, η Nintendo, Sony & Microsoft έχουν 
υιοθετήσει τακτικές αποκλειστικής προστασίας των παιχνιδο-µηχανών τους 
(hardware) αλλά ενθαρρύνουν τους δηµιουργούς των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών (software) να συνεργαστούν µαζί τους µέσω συµφωνιών 
περιορισµένης αδειοδότησης. Σύµφωνα µε αυτές τις συµφωνίες, κάθε 
ηλεκτρονικό παιχνίδι πριν κυκλοφορήσει στην αγορά θα πρέπει να τύχει της 
έγκρισης του κατόχου του δικαιώµατος επί της κονσόλας. Στη περίπτωση 
των Windows, η Microsoft εµφανίζεται ακόµη πιο ευέλικτη αφενός 
παρέχοντας σε δηµιουργούς πρόσβαση σε ορισµένα κοµµάτια του κώδικά 
της ώστε να δηµιουργήσουν συµπληρωµατικά προϊόντα (λογισµικό που 
τρέχει σε περιβάλλον Windows), και αφετέρου πωλεί το δικαίωµα σε 
κατασκευαστές συστηµάτων Η/Υ να διανέµουν το λογισµικό της εταιρείας 
µαζί µε το υπολογιστικό σύστηµα. Τέλος, µια άλλη περίπτωση ενός 
«οµαδικά διαχειρίσιµου» πόρου αποτελεί η γλώσσα προγραµµατισµού 
Java που δηµιουργήθηκε από την εταιρεία Sun, και της οποίας ο κώδικας 
βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυµεί να αναπτύξει εµπορικές 
εφαρµογές. Η Sun συνεχίζει να «εποπτεύει» τον χώρο τον εφαρµογών 
ζητώντας κάθε σηµαντική τροποποίηση στον κώδικα της Java ή κάθε 
σηµαντική εφαρµογή να λάβει την έγκριση της κοινότητας των χρηστών την 
οποία διαχειρίζεται η Sun. 



 

 

● Μελέτες περίπτωσης 

 

Καινοτοµική δραστηριότητα στον όµιλο Interplast S.A.  
 

ης επιχείρησης 

t είναι µια βιοµηχανική επιχείρηση  επιχείρηση η οποία παράγει πλαστικούς 
σωλήνες και εξαρτήµατα υψηλών προδιαγραφών που βρίσκουν εφαρµογή 
σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης και αποχέτευσης καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσµα στους τοµείς της οικοδοµής, των τεχνικών έργων και των 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. H κεντρική διοίκηση του οµίλου εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, όπου συντονίζονται καθηµερινά όλες οι παραγωγικές 
δράσεις των βιοµηχανικών µονάδων. Στη BI.ΠE. Kοµοτηνής, 
πραγµατοποιείται η παραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτηµάτων και 
στο Mενίδι Aττικής στεγάζονται η Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδας και η µονάδα 
παραγωγής ορειχάλκινων εξαρτηµάτων της θυγατρικής της, ELVIOM. Η 
εταιρεία αναλαµβάνει επίσης µελέτες ενδοδαπέδιας θέρµανσης και 
γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εταιρεία κατέχει 
το 45% της Ελληνικής αγοράς πλαστικών σωλήνων, ενώ στα ορειχάλκινα 
εξαρτήµατα κατέχει το 25%. 

Έχοντας δηµιουργήσει ένα σηµαντικό δίκτυο πελατών σε όλη την Ελλάδα η 
Interplast, έχει δραστηριοποιηθεί έντονα και εκτός συνόρων, εξάγοντας το 
40% της συνολικής παραγωγής της και διατηρώντας µια σταθερή και 
ανοδική παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσµο, από 
τη Δανία και τη Γερµανία ως τον Καναδά και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
Η εταιρεία έχει επίσης συνεχή παρουσία κάθε χρόνο σε διεθνώς 
αναγνωρισµένες εκθέσεις του κλάδου όπως η ISH, στην Φρανκφούρτη και 
η Mostra Convegno, στο Μιλάνο. 

Η εταιρεία έχει ένα εκτεταµένο δίκτυο προώθησης των προϊόντων της το 
οποίο περιλαµβάνει τόσο τελικούς πελάτες/καταναλωτές, όσο και 
ενδιάµεσους φορείς όπως λιανέµπορους και χονδρέµπορους – τους 
οποίους η εταιρεία θεωρεί ως άµεσους συνεργάτες – κατασκευαστές και 
µελετητές υδραυλικών συστηµάτων. 

 



Η οργάνωση της Έρευνας και Ανάπτυξης και ο ρόλος των χρηστών  

Η επιχείρηση διαθέτει οργανωµένο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, το 
οποίο είναι στελεχωµένο µε έµπειρους επιστήµονες: έξι (6) Μηχανολόγους 
Μηχανικούς, δύο (2) Χηµικούς Μηχανικούς δύο (2) Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς, τρεις (3) Τεχνικούς, έναν (1) ηλεκτρονικό, και ένα (1) στέλεχος 
µε ειδίκευση στο Μάρκετιγκ. Η παρουσία του στελέχους από το χώρο του 
Μάρκετιγκ στο Τµήµα Ε & Α φανερώνει τη σηµασία που αποδίδει η 
επιχείρηση στη παρακολούθηση της αγοράς και των απαιτήσεων των 
χρηστών ως πηγών πληροφόρησης και ιδεών που τροφοδοτούν την 
καινοτοµική διαδικασία. Σηµαντική επίσης συµβολή στις εργασίες του 
Τµήµατος έχουν και 3 εξωτερικοί συνεργάτες, επιχειρηµατίες, οι οποίοι ως 
πελάτες/χρήστες των προϊόντων της Interplast, µεταφέρουν από πρώτο 
χέρι στην επιχείρηση ζητήµατα, ερωτήµατα, και προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι ίδιοι στην εργασία τους. Ως χρήστες αναγνωρίζουν πολύ 
καλά τις ανάγκες που δεν µπορούν ακόµη να ικανοποιηθούν αλλά έχουν 
και κίνητρο να ενεργοποιηθούν ώστε να τις επιλύσουν. 

 

Η Καινοτοµική διαδικασία στον όµιλο Interplast 

Η ανάγκη για καινοτοµία συνδέεται αφενός µε τις προσωπικές φιλοδοξίες 
και την δηµιουργικότητα των στελεχών της Interplast και αφετέρου από τις 
απαιτήσεις των ίδιων των πελατών για νέα προϊόντα ή αναβαθµίσεις 
προϊόντων ή για να εξαλειφθούν τυχόν προβλήµατα στα προϊόντα. Ως 
σηµαντικός µοχλός πίεσης λειτουργεί και ο εγχώριος και διεθνής 
ανταγωνισµός αλλά και οι εξελίξεις στην τεχνολογία, τις οποίες η 
επιχείρηση φροντίζει να παρακολουθεί και να ενηµερώνεται. Ο Όµιλος 
Interplast, όπως και πολλές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, ακολουθεί µια 
στρατηγική για τη καινοτοµία προσανατολισµένη στον πελάτη. Η εταιρεία 
έχει αναπτύξει εσωτερικές και εξωτερικές διασυνδέσεις µε συνεργάτες και 
καταναλωτές αλλά λαµβάνει ιδέες και ερεθίσµατα και από τους 
ανταγωνιστές της. Οι πληροφορίες, ιδέες, παράπονα και ερεθίσµατα που 
συλλέγονται µ’ αυτό τον τρόπο δροµολογούνται αρχικά στο Τµήµα 
Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control). Το Τµήµα αυτό ουσιαστικά φιλτράρει 
όποιες πληροφορίες, ιδέες, κλπ. συλλέγονται από εσωτερικές και 
εξωτερικές πηγές, τις εξετάζει, και ανάλογα µε τη φύση τους τις προωθεί για 
περαιτέρω διερεύνηση στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης.  

Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης αξιολογεί την ιδέα και ξεκινά να διερευνά 
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να την χειριστεί ή να την επιλύσει. Τις 
περισσότερες φορές αυτή η προσπάθεια καταλήγει στη δηµιουργία ενός 



πρωτοτύπου πάνω στο οποίο γίνονται εντατικές δοκιµές εντός της εταιρείας. 
Το στάδιο αυτό είναι κρίσιµο καθώς µπορεί να περιλαµβάνει νέα 
τεχνολογική γνώση που µπορεί να δώσει στην εταιρεία ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα. Σ’ αυτή τη περίπτωση, η επιχείρηση εξετάζει τη δυνατότητα 
να κατατεθεί αίτηση για κατοχύρωση δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας (βλέπε 
Ενότητα 5), το οποίο θα της εξασφαλίσει αποκλειστικά δικαιώµατα στη 
χρήση και αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας. Αφού κατατεθεί η αίτηση, η 
εταιρεία συνεχίζει τις δοκιµές µε σκοπό την τελειοποίηση του πρωτοτύπου, 
αυτή τη φορά ανοίγοντας τη πόρτα σε συνεργασίες και δοκιµές µε 
συνεργάτες.  

Συνολικά µέχρι τις αρχές του 2013, η εταιρεία κατείχε 5 πατέντες ενώ 
προγραµµάτιζε και άλλες αιτήσεις που αφορούσαν πλαστικούς σωλήνες και 
εξαρτήµατα και συστήµατα των ορειχάλκινων προϊόντων. Ένα παράδειγµα 
ισχυρής πατέντας που κατέχει η εταιρεία είναι ο Σωλήνας 
Πολυπροπυλενίου 4ης γενιάς µε Στρώµα Υαλονηµάτων. Το πλεονέκτηµά του 
έναντι άλλων τεχνολογιών είναι ο χαµηλός συντελεστής διαστολής, γεγονός 
που αυξάνει την ανθεκτικότητα του σωλήνα σε ακραίες συνθήκες.  

Παράλληλα, το τµήµα Ε & Α αναπτύσσει καινοτόµες µεθόδους παραγωγής 
και πειραµατίζεται µε νέα υλικά κατασκευής. 

 

Πηγές: Εταιρική ιστοσελίδα Interplast S.A. και παρουσίαση Γ. Μπαριαµπά, 
Διευθυντή εργοστασίου ELVIOM-όµιλος INTERPLAST, διαθέσιµη στη διεύθυνση 
http://www.mke.ntua.gr/IPRSeminar2012#.UW0VrsrLuvQ (τελευταία πρόσβαση: 
Απρίλιος 2013). 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση 

1) Ποιο µοντέλο καινοτοµίας θεωρείτε ότι ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο 
µε τονοποίο λειτουργεί η επιχείρηση; 

2) Συζητήστε τη σύνθεση του Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης. Ποιες 
προϋποθέσεις θεωρείτε ότι πρέπει να πληροί ένα εργαζόµενος 
(προσωπικά χαρακτηριστικά, επιστηµονική κατάρτιση, επιστηµονικό πεδίο, 
κλπ)  για να ενταχθεί ένας εργαζόµενος σε αυτό το Τµήµα; 

 



Μελέτη Περίπτωσης: Κατοχύρωση Δικαιωµάτων Ευρεσιτεχνίας στη Βιοµηχανία 
Φαρµάκων 

Η προστασία των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας στον συγκεκριµένο κλάδο έχει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά απ’ ότι σε άλλους κλάδους. Αυτό συµβαίνει καθώς, σε αντίθεση µε 
άλλους κλάδους, οι πατέντες στη φαρµακοβιοµηχανία κατοχυρώνουν προϊόντα (νέα 
φάρµακα) που χρειάζονται µεγάλη χρονική περίοδο για να αναπτυχθούν. Η τυπική 
περίοδος είναι 10-15 χρόνια από τα πρώτα στάδια της ανακάλυψης µέχρι την αποδοχή 
από τον Οργανισµό που εποπτεύει την αγορά φαρµάκων (π.χ. στις Η.Π.Α. είναι η Federal 
Drugs Commission). Συνεπώς, ένα µεγάλο µέρος της ισχύος της πατέντας «χάνεται» 
µέχρι το νέο φάρµακο να φτάσει στην αγορά. Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. η µέση 
διάρκεια ζωής µας πατέντας για νέο φάρµακο είναι 11,5 χρόνια. 

Επιπλέον, η ισχυρή προστασία που δίδουν οι πατέντες θεωρείται απαραίτητη για να 
µπορέσει µια φαρµακευτική επιχείρηση όχι µόνο να αποσβέσει αλλά και να έχει 
αποδόσεις από την επένδυσή της σε νέα φάρµακα, καθώς το κόστος της αρχικής 
επένδυσης σε Έρευνα και Ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επίσης, σε αυτό θα πρέπει να 
υπολογίσει κανείς και το κόστος των κλινικών δοκιµών, οι οποίες αυξάνουν την 
πολυπλοκότητα της καινοτοµικής διαδικασίας στον φαρµακευτικό κλάδο. Συνολικά, το 
µέσο κόστος ανάπτυξης ενός νέου φαρµάκου εκτιµάται ότι κυµαίνεται στα 800 εκατ. 
Δολάρια.  

Ειδικά στην περίπτωση των φαρµάκων, η κατοχύρωση µέσω πατεντών έχει ακόµη µία 
διάσταση πέραν του οικονοµικού οφέλους: για να κατοχυρωθεί µια εφεύρεση µε πατέντα 
θα πρέπει ο καταθέτης να αποκαλύψει πλήρως την ερευνητική και επιστηµονική γνώση 
που περιβάλλει τη συγκεκριµένη εφεύρεση. Εποµένως, σηµαντική επιστηµονική γνώση 
γύρω από π.χ. νέα φάρµακα κατά του καρκίνου, γίνεται άµεσα διαθέσιµη στους 
επιστήµονες παγκοσµίως, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτή τη γνώση 
στις δικές τους έρευνες. 

 

Οι φαρµακευτικές εταιρείες, επιδιώκουν την κατοχύρωση µέσω δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας ώστε: 

• Να εµποδίσουν άλλες επιχειρήσεις να εισέλθουν στο πεδίο δραστηριότητάς τους 
• Να επεκτείνουν τον κύκλο ζωής ώστε να συνεχιστεί η προστασία µιας 

συγκεκριµένης εφεύρεσης  
• Να κερδίσουν το δικαίωµα να συνεχίσουν τη δραστηριοποίηση τους στο 

συγκεκριµένο πεδίο ακόµη και µετά την λήξη της περιόδου προστασίας µιας 
πατέντας 

• Να προσθέσουν περισσότερη αξία σε ένα προϊόν που καλύπτεται ήδη από 
πατέντα 

• Να πραγµατοποιήσουν κέρδη ακόµη και χωρίς να λανσάρουν ένα προϊόν ή ακόµη 
και µετά την εισαγωγή ενός προβληµατικού προϊόντος στην αγορά 



 
● Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Στο κεφάλαιο επιχειρήθηκε αφενός να ξεκαθαριστούν οι έννοιες της 
τεχνολογίας, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας και αφετέρου να 
συζητηθούν οι µεταξύ τους σχέσεις.  

 

Ως τεχνολογία ορίστηκε η διεργασία η οποία αναλαµβάνει µε συστηµατικό 
τρόπο την αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης για την δηµιουργία νέων 
εφαρµογών, εµπορικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ατοµικές και διοικητικές δεξιότητες και τα ταλέντα που εξελίσσονται 
µεµονωµένα και δεν αποτελούν προϊόν συστηµατικής ερευνητικής 
προσπάθειας δεν κατατάσσονται στον όρο «τεχνολογία». Η τεχνολογία 
διαφέρει από την επιστήµη καθώς αφορά εφαρµογή ενώ η επιστήµη αφορά 
γνώση απαλλαγµένη από κάθε πρακτική εφαρµογή, διαφέρει επίσης και 
από την εφεύρεση καθώς η εφεύρεση είναι µια ιδέα σχετικά µε το πώς 
υπάρχουσα τεχνολογική γνώση θα µπορούσε να µετατραπεί σε νέες και 
διαφορετικές εφαρµογές. Η τεχνολογία ενσωµατώνει ρητή (κωδικοποιηµένη 
και εύκολα µεταδόσιµη) αλλά και άρρητη (µη κωδικοποιηµένη και µη 
εύκολα µεταδόσιµη) γνώση που συνήθως βρίσκεται σε εµπειρικές µορφές. 
Μια επιχείρηση µπορεί να διαθέτει κρίσιµες τεχνολογίες, οι οποίες αφορούν 
τεχνολογίες ζωτικής σηµασίας για την ανταγωνιστική της θέση, κατάλληλες 
ή επιτρεπτικές τεχνολογίες, οι οποίες είναι µη αποκλειστικής εκµετάλλευσης 
αλλά απαραίτητες για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών από την 
επιχείρηση, και στρατηγικές ή αναδυόµενων τεχνολογίες, οι οποίες 
εισέρχονται τώρα σε παραγωγική φάση και πρόκειται στο µέλλον να 
αντικαταστήσουν τις ‘επιτρεπτικές’. 

 

Η τεχνολογική αλλαγή, δηλαδή η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών 
ως αποτέλεσµα της προσπάθειας και των επενδύσεων που 
πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις για την επίλυση συγκεκριµένων 
προβληµάτων, έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και µεγέθυνση 
των κλάδων. Μπορεί να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη κάποιων κλάδων ή 
να καθυστερήσει έως και σταµατήσει την ανάπτυξη κάποιων άλλων. Η 
δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων συχνά έρχεται ως 
αποτέλεσµα της τεχνολογικής αλλαγής η οποία µπορεί να παράγει νέες 
οικονοµικές ευκαιρίες αλλά έχει και τη δυνατότητα να ανατρέψει τις οικείες 



νόρµες και το επίπεδο του ανταγωνισµού σε ένα οικονοµικό περιβάλλον. Οι 
επιχειρήσεις βασίζονται στις ερευνητικές τους προσπάθειες για να 
αποκτήσουν την ικανότητα αξιοποίησης των διαθέσιµων πληροφοριών που 
εντοπίζουν στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και για να οδηγηθούν µ’ αυτό 
τον τρόπο άµεσα σε καινοτοµίες προϊόντος ή/και διαδικασίας.  

 

Ο όρος «Καινοτοµία» αναφέρεται στη µετατροπή µιας ιδέας σε ένα νέο ή 
βελτιωµένο προϊόν ή σε µια λειτουργική βιοµηχανική ή εµπορική διαδικασία 
ή σε µια νέα µέθοδο οργάνωσης όπου ο εφευρέτης ή κάποιος άλλος έχει 
αναλάβει να εφαρµόσει ή να διακινήσει ως εµπορεύσιµο αγαθό. Οι 
καινοτοµίες διακρίνονται σε διάφορους τύπους ανάλογα µε το αντικείµενο 
(προϊόν, υπηρεσία, ή διαδικασία), το εύρος, και την εµβέλεια.  

Ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη τεχνολογική και 
καινοτοµική τους δραστηριότητα από το 1950 έως σήµερα ακολουθεί τις 
κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις κάθε εποχής. Σήµερα, για παράδειγµα, η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προσδιορίζεται από τη δυνατότητα 
τους να δηµιουργήσουν νέα γνώση ή/και να αξιοποιήσουν τη γνώση στην 
οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσα από τις συνεργασίες και τις 
δικτυώσεις τους µε άλλες επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτοµική τους δραστηριότητα 
συνδέεται άµεσα µε την απόφαση για επιχειρηµατική δράση.  

 

Επιχειρηµατικότητα είναι η διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και προσπάθειας 
για τη δηµιουργία κάτι νέου, το οποίο εµπεριέχει αξία, µέσω της ανάληψης 
του σχετικού οικονοµικού, ψυχολογικού και κοινωνικού ρίσκου. Η απόφαση 
για επιχειρηµατικότητα λαµβάνεται είτε από ανάγκη είτε από την επιθυµία 
των ατόµων να πάρουν την τύχη στα χέρια τους, να προωθήσουν τις δικές 
τους ιδέες και να λάβουν οι ίδιοι τις πιθανές χρηµατικές απολαβές. Η 
εταιρική επιχειρηµατικότητα αφορά στη προσπάθεια ανάληψης 
επιχειρηµατικής δράσης για την αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάζονται 
στο πλαίσιο µια ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. Συχνά η εταιρική 
επιχειρηµατικότητα ταυτίζεται µε την καινοτοµική διαδικασία και τη 
προσπάθεια των επιστηµόνων και µηχανικών στελεχών της επιχείρησης να 
αξιοποιήσουν εµπορικά τα αποτελέσµατα της ερευνητικής τους 
δραστηριότητας.  

 



Όµως, ο βαθµός στον οποίο µια επιχείρηση µπορεί να επωφεληθεί από µια 
καινοτοµία καθορίζεται από το πόσο εύκολα µπορούν να τη µιµηθούν οι 
ανταγωνιστές της. Οι συνήθεις µηχανισµοί µε τους οποίους µια επιχείρηση 
µπορεί να προστατέψει τις καινοτοµίες της είναι η κατοχύρωση µέσω 
δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας, τα εµπορικά σήµατα, τα πνευµατικά δικαιώµατα 
και τα εµπορικά µυστικά. Οι νοµικοί µηχανισµοί δεν έχουν την ίδια απήχηση 
ούτε την ίδια αποτελεσµατικότητα σε όλους τους κλάδους. Επιπλέον, αν µια 
επιχείρηση αποφασίσει να µην κυνηγήσει επιτακτικά την προστασία της 
τεχνολογίας της µπορεί να βρεθεί ωφεληµένη καθώς µε αυτό τον τρόπο 
ενθαρρύνει άλλες επιχειρήσεις στην αλυσίδα αξίας να παράξουν 
συµπληρωµατικά µε τα δικά της προϊόντα τα οποία µπορεί να αυξήσουν το 
ρυθµό διείσδυσης της τεχνολογίας της στην αγορά και να της προσδώσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι άλλων τεχνολογιών. 
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