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Στθν τελευταία εικοςαετία, οι αναπτυγμζνεσ βιομθχανικά κοινωνίεσ
ςυγκζντρωςαν πολλζσ δυνάμεισ ςτθν ζρευνα και τεχνολογία για να
αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ τθσ κρίςθσ και τθσ παγκοςμιοποίθςθσ.
Κακϊσ ο δυτικόσ κόςμοσ επζλεξε τθν τεχνολογικι καινοτομία ωσ βαςικό
πόρο ςυμμετοχισ του ςτθν παγκόςμια οικονομία, πραγματοποιικθκε μια
εκτεταμζνθ κινθτοποίθςθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν γνϊςεων για
τθν επίλυςθ προβλθμάτων τθσ παραγωγισ και τθσ ανάπτυξθσ. Εντοφτοισ,
παρά τθ δεςπόηουςα κζςθ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ, οι γνϊςεισ μασ
για τισ διαδικαςίεσ και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ είναι μάλλον αξιωματικζσ και
εμπειρικζσ. Βαςίηονται, αφενόσ ςτθν ζννοια τθσ καινοτομίασ ωσ εμπορικισ
και παραγωγικισ αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ, και αφετζρου ςε παραδείγματα
οργανιςμϊν και περιοχϊν που ανζπτυξαν επιτυχϊσ τεχνολογικζσ
καινοτομίεσ.
Θ άποψθ που εδϊ υποςτθρίηουμε είναι ότι θ τεχνολογικι καινοτομία είναι
μια περιβαλλοντικι ςυνκικθ. Απορρζει από ζνα περιβάλλον μζςα ςτο
οποίο διαντιδροφν παράγοντεσ και μθχανιςμοί που επιτρζπουν τθ
μετατροπι επιςτθμονικϊν γνϊςεων ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ. Ευνοϊκό
περιβάλλον για τεχνολογικι καινοτομία διαμορφϊκθκε ςε μια ςειρά
περιοχϊν (βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ, πόλοι τεχνολογίασ, καινοτόμεσ
περιφζρειεσ, ευφυείσ πόλεισ, κ.α.) όπου ςυνκικεσ ςυνεργαςίασ,
πλθροφόρθςθσ και ςυλλογικισ ευφυΐασ ενίςχυςαν τισ ικανότθτεσ των
εγκατεςτθμζνων οργανιςμϊν και επιχειριςεων. Το περιβάλλον αυτό
χαρακτθρίηεται από ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, μεταξφ των οποίων
δεςπόηει θ ζρευνα και ανάπτυξθ και θ μεταφορά τεχνολογίασ.

1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ο όροσ ‘καινοτομία’, γράφει το Πράςινο Βιβλίο για την Καινοτομία (Ευρωπαϊκι
Επιτροπι 1996), είναι κάπωσ αςαφισ και διφοροφμενοσ, κακϊσ ςθμαίνει τόςο
μια διαδικαςία όςο και το αποτζλεςμά τθσ. Χαρακτθρίηει τθ μετατροπι
επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν γνϊςεων ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ, και με
τθν ζννοια αυτι, ο όροσ υποδθλϊνει μία διαδικαςία. Από τθν άλλθ πλευρά,
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όταν με τθ λζξθ καινοτομία υποδθλϊνεται ζνα νζο προϊόν, τότε θ ζμφαςθ
δίνεται ςτο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ. Αυτι θ διπλι ζννοια τθσ καινοτομίασ
αποτελεί πθγι προβλθμάτων, ςυνθκζςτερο εκ των οποίων είναι θ ςφγχυςθ
ανάμεςα ςτουσ παράγοντεσ που ωκοφν τθν καινοτομία, όπωσ είναι θ ζρευνα και
ανάπτυξθ (Ε&Α), θ αγορά τεχνολογίασ, θ διεκνισ τεχνολογικι ςυνεργαςία, θ
χρθματοδότθςθ, και ςτο αποτζλεςμα τουσ, δθλαδι ςτο νζο προϊόν, τθ νζα
μζκοδο, και τθ νζα υπθρεςία.
Σε πολλζσ ζρευνεσ1 για παράδειγμα χαρακτθρίηονται ωσ καινοτόμεσ οι
επιχειριςεισ που αγοράηουν ι πωλοφν τεχνολογία, γεγονόσ που ςυγχζει ζνα
αίτιο (αγορά τεχνολογίασ) με το αποτζλεςμά του (τθν ανανζωςθ των προϊόντων
και διαδικαςιϊν). Θ ίδια μετάκεςθ παρατθρείται ςτισ μετριςεισ του
‘τεχνολογικοφ χάςματοσ’, όπου μετράται θ ζνταςθ τθσ προςπάκειασ για Ε&Α,
χωρίσ αναγκαςτικά να ςθμαίνει ότι όποια περιφζρεια ξοδεφει περιςςότερα ςτθν
ζρευνα είναι και θ πλζον καινοτόμοσ. Ρολλζσ εμπειρίεσ από περιφερειακζσ
ςτρατθγικζσ καινοτομίασ δείχνουν ότι κρίςιμθ παράμετροσ δεν είναι το φψοσ
τθσ δαπάνθσ για τθν ζρευνα, όςο θ κεςμικι και κοινωνικι ςυνεργαςία που
επιτρζπουν το μεταςχθματιςμό των επιςτθμονικϊν γνϊςεων ςε καινοτομίεσ.
Εδϊ άλλωςτε βαςίηεται θ κριτικι ςτο γραμμικό μοντζλο τθσ καινοτομίασ,
ςφμφωνα με οποίο αρκεί να αυξθκεί θ ζνταςθ τθσ Ε&Α για να αυξθκεί θ
καινοτομία. Γνωρίηουμε ότι αυτό δεν ιςχφει.
Είναι ςθμαντικό να κυμίςουμε ότι τεχνολογικι καινοτομία είναι θ μεταβολι ς’
ζνα οργανιςμό (επιχείρθςθ, οργανιςμό παροχισ υπθρεςιϊν, εργαςτιριο
ζρευνασ)
 των
διαδικαςιών
παραγωγήσ
(με
τεχνολογίεσ πλθροφορικισ,
αυτοματιςμοφσ, νζεσ μορφζσ ενζργειασ),
 των προϊόντων (με νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, νζα μοντζλα, καλφτερθ
ποιότθτα), και
 τθσ οργάνωςησ (με ευελιξία, ςυςτιματα παράδοςθσ ςτθ ςτιγμι, παραγωγι
ςε δίκτυο, βελτιςτοποίθςθ των αλυςίδων παραγωγισ, κ.α.).
Θ ανανζωςθ των προϊόντων και των διαδικαςιϊν παραγωγισ μπορεί να είναι
απόλυτθ ι ςχετικι. Είναι απόλυτθ όταν αφορά ςτθν ανάπτυξθ μιασ νζασ
τεχνολογίασ ι τθν πρϊτθ εμπορικι εφαρμογι μιασ τεχνολογίασ. Είναι ςχετικι
όταν αφορά ςτθν υιοκζτθςθ τεχνολογίασ που κεωρείται ‘καλι πρακτικι’ και
εφαρμόηεται ιδθ ςε πιο προχωρθμζνεσ μονάδεσ ενόσ κλάδου ι μιασ περιοχισ.
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε μια γενετικι καινοτομία, ενϊ ςτθ δεφτερθ μια
καινοτομία ςτο επίπεδο του ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ. Αυτι θ διάκριςθ
επιτρζπει τθν ςυμμετοχι ςτο διάλογο για τθν καινοτομία όχι μόνο των
πρωτοπόρων επιχειριςεων και οργανιςμϊν που αναπτφςςουν πρωτότυπθ
ζρευνα και νζα προϊόντα, αλλά όλων των οργανιςμϊν που επικυμοφν να
φζρουν τθν παραγωγι τουσ ςτο επίπεδο τθσ καλφτερθσ πρακτικισ. Θ καινοτομία
1
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ζτςι ςυμπεριλαμβάνει τθν ανάπτυξθ νζασ τεχνολογίασ, όπωσ και τθ μεταφορά
και διάδοςι τθσ.
Θ ςθμαςία των παραπάνω μεταβολϊν βρίςκεται ςτισ επιπτϊςεισ που αυτζσ
ζχουν ςτθν παραγωγικότθτα και ανταγωνιςτικότθτα ενόσ οργανιςμοφ, ενόσ
βιομθχανικοφ κλάδου, μιασ περιφζρειασ, ι μιασ χϊρασ. Με τθ διεκνοποίθςθ
των οικονομιϊν, θ καινοτομία ζχει αναδειχκεί ωσ ο πλζον ςθμαντικόσ
παράγοντασ ανάπτυξθσ, απαςχόλθςθσ και ευθμερίασ. Θ καινοτομία ςτισ
μεκόδουσ και ςτισ διαδικαςίεσ επιτρζπει τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ
ποιότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των προϊόντων. H καινοτομία ςτα προϊόντα ι ςτισ
υπθρεςίεσ επιτρζπει τθ διαφοροποίθςθ από ανταγωνιςτικά προϊόντα, ανοίγει
νζεσ αγορζσ, και βελτιϊνει τθ λειτουργικότθτα, τθν ευελιξία, τθν εργονομία και
τθν αςφάλεια κατά τθ χριςθ τουσ. Θ καινοτομία ςτθν οργάνωςθ επιτρζπει τθν
καλφτερθ αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων και ςυχνά είναι προχπόκεςθ για
τθν επιτυχι προϊκθςθ άλλων μορφϊν καινοτομίασ.
Ραρά τθ λογικι αυτι ςυςτθματοποίθςθ, θ καινοτομία είναι δφςκολο να
μετρθκεί. Αν για παράδειγμα ζνασ οργανιςμόσ αναπτφςςει ζνα νζο προϊόν κάκε
χρόνο και ζνασ άλλοσ τρία νζα προϊόντα το χρόνο, μιπωσ αυτό ςθμαίνει ότι ο
δεφτεροσ είναι πιο καινοτόμοσ από τον πρϊτο; Μάλλον όχι. Γιατί δεν αρκεί να
μετριςει κανείσ τα νζα προϊόντα. Χρειάηεται να μετρθκεί και θ ζνταςθ τθσ
προςπάκειασ για τθν ανάπτυξθ τουσ. Αυτό παραπζμπει ςτθ δαπάνθ για Ε&Α,
ςτθν προχπόκεςθ δθλαδι και όχι ςτο αποτζλεςμα τθσ καινοτομίασ. Αλλά θ
δαπάνθ για καινοτομία δεν ςυνεπάγεται πάντοτε κετικό αποτζλεςμα
καινοτομίασ. Ο φαφλοσ κφκλοσ επαναλαμβάνεται, κακϊσ λείπει μια ςυνολικι
κεωρία που να ςυνδζει αίτια και αποτελζςματα τθσ καινοτομίασ.

Το εργαςτήριο Ε&Α
Στθν μεταβολι των τεχνολογιϊν παραγωγισ, των προϊόντων και των μεκόδων
οργάνωςθσ ςυμβάλλουν πολλοί παράγοντεσ. Κεντρικι κζςθ ανάμεςα τουσ
κατζχει θ ζρευνα και θ χρθςιμοποίθςθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν
γνϊςεων για εμπορικοφσ και αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ. Δεν αρκεί όμωσ θ
ερευνθτικι δραςτθριότθτα. Επιπλζον θ καινοτομία χρειάηεται, τθ
χρθματοδότθςθ, τθν ζρευνα αγοράσ, τθ ςυνεργαςία με προμθκευτζσ και
παραγωγοφσ.
Μζχρι τθ δεκαετία του 1980, το πρόβλθμα τθσ καινοτομίασ είχε αναλυκεί ςτο
πλαίςιο του ερευνθτικοφ εργαςτθρίου τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ. Ασ υποκζςουμε
για παράδειγμα, γράφει ο Donald Schon (1969, ςελ 125-26) ότι ζνασ ερευνθτισ
ι μθχανικόσ ανακαλφπτει μια νζα ποιότθτα ενόσ υλικοφ ι περιγράφει μια νζα
διάταξθ μθχανισ.
 Το επόμενο βιμα είναι να ανακοινϊςει το εφρθμα ςτον διευκυντι του και
να πάρει ζγκριςθ για πρόςκετθ ζρευνα. Θα εξετάςει τϊρα τα πνευματικά
δικαιϊματα, αν υπάρχει κατοχυρωμζνθ πατζντα, και κα αναλφςει με
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μεγαλφτερθ λεπτομζρεια τα προβλιματα παραγωγισ και τθν πικανι αγορά
για το νζο προϊόν. Εωσ εδϊ θ επζνδυςθ ςε χρόνο και πειραματιςμοφσ είναι
ςχετικά μικρι.
Ο διευκυντισ του εργαςτθρίου Ε&Α παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ ςτθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ και παίρνει τθν ζγκριςθ να
χρθματοδοτιςει ζνα ςχζδιο πλιρουσ ανάπτυξθσ.
Στο ςχζδιο εξετάηονται λεπτομερϊσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και
προβλιματα καταςκευισ του νζου προϊόντοσ, ενϊ παράλλθλα
πραγματοποιείται μια αναλυτικι ζρευνα τθσ αγοράσ ςε ςυναφείσ με το
αναμενόμενο προϊόν τομείσ. Θ εταιρεία προχωράει ςε πλιρθ ζρευνα των
πνευματικϊν δικαιωμάτων και διερευνά τα ενδεχόμενα φςτερου
ανταγωνιςμοφ από παρόμοια προϊόντα. Το ςτάδιο αυτό μπορεί να ζχει
διάρκεια 6 μθνϊν, απαιτεί μια ςθμαντικι δαπάνθ, και ολοκλθρϊνεται με τθν
καταςκευι του πρωτότυπου.
Τϊρα θ εταιρεία μπορεί να υποβάλλει τα αναλυτικά ςχζδια για τισ πατζντεσ,
και να οργανϊςει μια πιλοτικι γραμμι παραγωγισ. Εμφανίηονται μια ςειρά
από νζα προβλιματα, που ςχετίηονται με τθν παραγωγι ςε μεγάλθ κλίμακα,
και τροποποιοφνται ανάλογα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ.
Λόγω του μεγζκουσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ, οι μεταβολζσ ςτθ διαδικαςία
κοςτίηουν ςθμαντικά. Ελζγχεται θ ποιότθτα του προϊόντοσ και επιλεγμζνοι
χριςτεσ το δοκιμάηουν και το αξιολογοφν.
Πλα είναι ζτοιμα για τθν παραγωγι ςε μεγάλθ κλίμακα, που ςυνδυάηεται με
τθ ςτρατθγικι marketing. Θ μαηικι παραγωγι ξεκινάει με πολλά
προβλιματα αξιοπιςτίασ και ποιότθτασ, τα οποία αναμζνεται να λυκοφν
ςτθν πορεία τθσ και ςε μελλοντικζσ βελτιϊςεισ του μοντζλου.

Είναι φανερό ότι το παράδειγμα περιγράφει, απλοποιϊντασ, τθ διαδικαςία
καινοτομίασ ςτθ μεγάλθ (ςυνικωσ πολυεκνικι) επιχείρθςθ τθσ μαηικισ
παραγωγισ, που άνκιςε ςτισ δφο πρϊτεσ μεταπολεμικζσ δεκαετίεσ. Σκιαγραφεί
τουσ επιμζρουσ ςτακμοφσ (ςτάδια) τθσ καινοτομίασ, το ξεκίνθμα από το τμιμα
ζρευνασ και ανάπτυξθσ, τθν εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ από τθ διοίκθςθ, τθν
υποςτιριξθ από υπθρεςίεσ μάρκετινγκ, τθν καταςκευι των πρωτοτφπων και
τθν πιλοτικι δοκιμι τθσ παραγωγισ και τθσ ποιότθτασ (Βλ. Διάγραμμα 1). Σε
κάκε βιμα, το ςχζδιο κινδυνεφει να εγκαταλειφκεί, αν εκτιμιςεισ για το
κόςτοσ, τθν πικανι αγορά και τα τεχνικά προβλιματα κεωρθκοφν αξεπζραςτα.
Διάγραμμα 1. Πορεία ανάπτυξησ, ςχεδιαςμοφ, μεταποίηςησ προϊόντοσ
1.
2.

Ανάπτυξη ιδζασ: αρχιτεκτονικι προϊόντοσ, ςχεδιαςμόσ, αγορά-ςτόχοσ
Προγραμματιςμόσ προϊόντοσ: μοντζλο, ζλεγχοσ μικρισ κλίμακασ, χρθματοοικονομικά
3. Μηχανική προϊόντοσ / διαδικαςίασ: λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ, πρότυπα
καταςκευισ
4. Πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγήσ: δοκιμι όγκου παραγωγισ, εκκίνθςθ
εργαςιϊν εργοςταςίου προςαρμογι παραγωγισ ςε εμπορικοφσ ςτόχουσ
5. Παραγωγή: διατιρθςθ προτφπων, ςυνεχισ βελτίωςθ
Ρθγι: Best M., Forrant R (1998)
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Εντοφτοισ, θ καινοτομία δεν είναι μια γραμμικι διαδικαςία, που αρχίηει από τθν
ζρευνα και καταλιγει ςτο νζο προϊόν, αλλά πολφπλοκεσ ςχζςεισ
αλλθλοεπίδραςθσ χαρακτθρίηουν τθ μετατροπι επιςτθμονικϊν και
τεχνολογικϊν γνϊςεων ςε νζα προϊόντα, διαδικαςίεσ παραγωγισ και υπθρεςίεσ.
Θ ενεργοποίθςθ του κφκλου τθσ καινοτομίασ δεν αρχίηει απαραίτθτα από τθν
ζρευνα. Οι μελζτεσ του European Innovation Monitoring System (Cordis Focus
1997) δείχνουν ότι ςτισ επιχειριςεισ, τα εναφςματα προζρχονται ςυνικωσ από
τθν παρακολοφκθςθ των προϊόντων των ανταγωνιςτϊν και τισ υποδείξεισ των
προμθκευτϊν και των πελατϊν. Αυτό δεν αναιρεί τον ουςιαςτικό ρόλο τθσ
ζρευνασ, θ οποία προςφζρει τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και τεχνολογίεσ
που ανοίγουν νζουσ δρόμουσ ςτθν παραγωγι, ςτα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ.

Ερμηνεία
Οι γνϊςεισ μασ για τουσ παράγοντεσ και τθ διαδρομι τθσ καινοτομίασ ζχουν
αξιωματικι και εμπειρικι βάςθ. Ρροζρχονται δθλαδι από τον οριςμό τθσ
καινοτομίασ και από εμπειρικι παρατιρθςθ οργανιςμϊν που καινοτομοφν. Μια
γενικι κεωρία για τθν καινοτομία είναι αμφίβολο ότι μπορεί να διατυπωκεί,
κακϊσ θ δυνατότθτα πρόβλεψθσ που αυτι κα ζδινε κα αναιροφςε το νεωτερικό
χαρακτιρα τθσ καινοτομίασ. Ροιά κα ιταν θ καινοτομία ςτθν
αυτοκινθτοβιομθχανία όταν μια κεωρία πρόβλεψθσ κα προςδιόριηε τα επόμενα
ευριματα ςτισ τεχνολογίεσ για τθν κίνθςθ και τθν αςφάλεια και κα
προςανατόλιηε όλουσ τουσ καταςκευαςτζσ προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ;
Μζχρι τθ δεκαετία του 1970, δφο κεωρθτικζσ περιγραφζσ προςδιόριηαν τθν
κατανόθςθ τθσ καινοτομίασ. Θ πρϊτθ παρζπεμπε ςτθν ζννοια του αβζβαιου και
του τυχαίου2. Το νάυλον, για παράδειγμα, εικάηεται ότι εφευρζκθκε τυχαία ςτθ
Dupon, όταν ζνασ τεχνίτθσ ξζχαςε αναμζνο το καμινζτο εργαςίασ του και
δθμιουργικθκαν πολυμεριςμζνεσ ίνεσ (Drucker 1985). Από το αρχικό εφρθμα ωσ
τθν ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ ενόσ νζου προϊόντοσ μεςολαβεί μια μεγάλθ
χρονικι περίοδοσ και απαιτοφνται ςθμαντικζσ επενδφςεισ (ενίοτε για τθν
ανάπτυξθ νζασ γνϊςθσ ςε βαςικοφσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ). Ζνα τμιμα τθσ
ςυνολικισ διαδικαςίασ μπορεί να περιγραφεί ορκολογικά, ςε όρουσ
επιχειρθματικότθτασ και επζνδυςθσ, θ ςυνολικι πορεία, όμωσ πορεία δεν
ακολουκεί ζνα ςαφζσ μοντζλο, τουλάχιςτο ςε ότι αφορά το τεχνικό μζροσ του
προβλιματοσ. Αν καινοτομία είναι θ υπζρβαςθ του state of the art, δεν μπορεί
2

Η δηαρείξηζε ηεο έξεπλαο είλαη ζαλ κηα γηγαληηαία παξηίδα πόθεξ. ε ηειηθή αλάιπζε, όια ζηνλ
θόζκν καο- ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θόζκνπ ηεο θπζηθήο- είλαη ζηαηηζηηθή θαη
πηζαλόηεηεο. Παίδεηο κε ηνπο λόκνπο ησλ πηζαλνηήησλ. Αιιά γηα λα βειηηζηνπνηήζεηο ην
απνηέιεζκα πξέπεη λα ζπλεθηηκήζεηο ηξεηο ζεκαληηθέο ζπληζηώζεο. Η πξώηε είλαη ε ηύρε. Μδί
όκσο κε ηελ ηύρε είλαη ε ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ πηζαλνηήησλ. Πώο λα ρξεζηκνπνηείο ηηο
πηζαλόηεηεο πξνο όθεινο ζνπ, πώο λα επσθειείζαη από ην παξάδνμν. Καη ηέινο ππάξρεη ε κε
πιηθή ζπληζηώζα ηεο ςπρνινγίαο, ε αμηνιόγεζε ηνπ ηη ζθέθηνληαη θαη θάλνπλ νη άιινη.
Υξεζηκνπνηώληαο ηηο ζπληζηώζεο απηέο, κπνξείο λα κεγηζηνπνηήζεηο ηηο απνδόζεηο ηνπ παηγλίνπ
ηεο Δ&Α. (Goldman 1969).
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να υπολογιςκεί θ προςπάκεια για να ξεπεραςκεί το επίπεδο αυτό, ςε μία ςειρά
τεχνικά προβλιματα που πρζπει να επιλυκοφν.
Διάγραμμα 2. Καινοτομία και state of the art

State of the art

Περιοχή καινοτομίας

Βακμόσ

δυςκολίασ

A

B
Γ
Δ
Ε
Ρροβλιματα προσ επίλυςθ

Η

Ρθγι: Alison D. (1969), The R&D Game.

Είναι ςφνθκεσ, το εργαςτιριο Ε&Α να υποκζτει ότι βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν
υπζρβαςθ του state of the art, χωρίσ αυτό να ςυμβαίνει και χωρίσ να υπάρχει
εγγφθςθ ότι κα ςυμβεί. Αυτό επιβάλλει να αντιμετωπίηονται ςτθν αρχι τα πιο
δφςκολα προβλιματα, όπου απαιτείται υπζρβαςθ τθσ υφιςτάμενθσ γνϊςθσ και
να ακολουκεί θ επίλυςθ των λιγότερο πολφπλοκων προβλθμάτων.
Θ δεφτερθ κεωρθτικι περιγραφι αφοροφςε το πλαίςιο, το περιβάλλον τθσ
καινοτομίασ. Εφκολα μπορεί να ςυνάγει κανείσ από όςα προθγικθκαν, ότι το
περιβάλλον αυτό ιταν το βιομθχανικό εργαςτιριο Ε&Α και θ μεγάλθ
επιχείρθςθ. Θ μεγάλθ επιχείρθςθ μποροφςε να αφιερϊςει ανκρϊπινουσ πόρουσ
και χριματα και να επιμείνει, ςυχνά για μεγάλο διάςτθμα, ςτθν ανάπτυξθ τθσ
καινοτομίασ, χωρίσ να κζςει ςε κίνδυνο τθν ίδια τθν φπαρξθ τθσ. Αλλά, αυτι θ
κετικι ςυνκικθ πιγαινε μαηί με τον περιοριςμζνο ορίηοντα ςτθν αξιοποίθςθ
των ευρθμάτων. Το βιομθχανικό εργαςτιριο είχε μία μόνο ευκαιρία για
χρθματοδότθςθ, κακϊσ μποροφςε να απευκυνκεί μόνο ςτθ διοίκθςθ τθσ δικισ
του επιχείρθςθσ. Αν αποτφγχανε να πείςει το ανϊτερο management, τότε το
τεχνολογικό ςχζδιο που υποςτιριηε ιταν καταδικαςμζνο.
Το περιβάλλον βιομθχανικοφ εργαςτθρίου Ε&Α ζκετε πολλοφσ περιοριςμοφσ. Ο
Cohen (1988) περιγράφει τθν περίπτωςθ επιχείρθςθσ καταςκευισ θλεκτρονικϊν
για αυτοκίνθτα ςτθν Τουλοφηθ από τθν οποία ζφυγαν 40 επιςτιμονεσ, όταν θ
διοίκθςθ αρνικθκε να ςυνεχίςει τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου προϊόντοσ, και
δθμιοφργθςαν δικι τουσ επιχείρθςθ για να ςυνεχίςουν τθν ζρευνα και
ανάπτυξθ. Οι Roussel, Saad, και Erickson (1991) περιγράφουν μια νζα
κουλτοφρα επιχειρθματικισ Ε&Α (3θσ γενιά Ε&Α), όπου το βιομθχανικό
εργαςτιριο ζχει τθ δυνατότθτα να απευκυνκεί εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ για να
προωκιςει τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. Εντοφτοισ, και οι δφο διαδρομζσ δεν
αναιροφν τισ δυςκολίεσ ανάπτυξθσ καινοτομίασ ςτο περιβάλλον του
εργαςτθρίου Ε&Α τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ.
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Στο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1970 άρχιςε να γίνεται ορατό ζνα νζο ςφςτθμα
καινοτομίασ. Δεν ιταν πλζον θ μεγάλθ επιχείρθςθ, αλλά ζνα ςφμπλεγμα μικρϊν
επιχειριςεων που ςτο πλαίςιο τθσ βιομθχανικισ ςυνοικίασ ανζπτυςςε και
εφάρμοηε τεχνολογικζσ καινοτομίεσ μζςα από εξειδίκευςθ και ςυνεργαςία.

2. ΝΗΙΔΕ KΑΙΝΟΣΟΜΙΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ
Στθ δεκαετία του 1980 ζγινε φανερό ότι οριςμζνεσ περιοχζσ προςζφεραν ζνα
περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ τεχνολογικϊν
καινοτομιϊν. Στθ Silicon Valley τθσ Καλιφόρνιασ, ςτισ αποκεντρωμζνεσ
Τεχνοπόλεισ τθσ Ιαπωνίασ, ςτο Κζιμπριτη, ςτθν Επιςτθμονικι πόλθ Ile de France,
ςτθ Σοφία Αντίπολθ ςτθ νότια Γαλλία, ςτο Μονπελιζ, ςτθ Γκρενόμπλ και ςτθν
Τουλοφηθ, ςτθ νότια Βαυαρία και ςτθ Βάδθ Βυτεμβζργθ, ςτο Τορίνο και ςτισ
βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ τθσ κεντρικισ Ιταλίασ, το τοπικό περιβάλλον
λειτοφργθςε ωσ εκκολαπτιριο για τθν ανάπτυξθ νζασ τεχνολογίασ, νζων
βιομθχανικϊν κλάδων, νζων προϊόντων, και ςυςτθμάτων παραγωγισ (Castells
and Hall 1994, Κομνθνόσ 1993, Scott 1988, Smilor, Kozmentsky and Gibson 1988,
Tatsumo 1986).
Οι περιοχζσ αυτζσ αποτελοφν νηςίδεσ καινοτομίασ μζςα ςε ευρφτερεσ περιοχζσ
με πιο παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Ο χαρακτιρασ των νθςίδων
αντικατοπτρίηει μια ιςτορικι πορεία δθμιουργίασ νζων δραςτθριοτιτων, κακϊσ
κάκε νζα δραςτθριότθτα εμφανίηεται ωσ διακριτόσ τόποσ μζςα ςε
κακιερωμζνεσ πρακτικζσ. Οι νθςίδεσ εκφράηουν όμωσ και ζνα φαινόμενο
χωρικισ διαίρεςθσ τθσ παραγωγισ και τθσ εργαςίασ, με τθν ζννοια ότι οι νζεσ
δραςτθριότθτεσ (ιδίωσ αυτζσ που βαςίηονται ςε προχωρθμζνεσ τεχνολογίεσ)
χρειάηονται ειδικζσ ςυνκικεσ για να εμφανιςκοφν και να ςτακεροποιθκοφν.
Εμπειρικά δεδομζνα δείχνουν ότι μποροφμε να διακρίνουμε 5 μεγάλεσ
κατθγορίεσ νθςίδων καινοτομίασ, κάκε μία από τισ οποίεσ υποκάλπει τθν
καινοτομία με διαφορετικό τρόπο: (1) βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ ευζλικτθσ
εξειδίκευςθσ, (2) νθςίδεσ καινοτομίασ ςε κζντρα μθτροπόλεων, (3) επιςτθμονικά
και τεχνολογικά πάρκα, (4) τεχνοπόλεισ, και (5) καινοτόμεσ περιφζρειεσ. Στισ
κατθγορίεσ αυτζσ πρζπει να προςτεκοφν οι ‘άυλεσ νθςίδεσ καινοτομίασ’ και οι
‘ευφυείσ πόλεισ’, οι οποίεσ ςυνδυάηουν εφαρμογζσ τθλεματικισ πάνω ςε
πόλουσ τεχνολογικισ δθμιουργικότθτασ, όπωσ ινςτιτοφτα ζρευνασ,
επιςτθμονικά πάρκα, και βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ.
Οι βιομηχανικζσ ςυνοικίεσ ευζλικτησ εξειδίκευςησ, ςτθν κεντρικι Ιταλία, ιταν
οι πρϊτεσ περιοχζσ όπου ζγινε φανερι θ ςυμβολι του τοπικοφ περιβάλλοντοσ
ςτθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν και νζων βιομθχανικϊν πρακτικϊν. Οι μθχανιςμοί
καινοτομίασ που ενεργοποιοφνται ςτο εςωτερικό τθσ ςυνοικίασ προκφπτουν
από τθν εξειδίκευςη και τθν πολλαπλότητα των ςυνδυαςμών ςυνεργαςίασ
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μεταξφ παραγωγικϊν μονάδων. Κάκε παραγωγικι μονάδα τθσ ςυνοικίασ είναι
επαρκϊσ εξειδικευμζνθ ϊςτε να βρίςκεται κοντά ςτο state of the art ςτθν
αντίςτοιχθ τεχνολογία ι βιομθχανικι πρακτικι. Είναι εφλογο ότι αυτό
διευκολφνει τθν καινοτομία. Ακόμθ, το ςυνολικό προϊόν προκφπτει από
μεταβλθτοφσ ςυνδυαςμοφσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των μονάδων, και αυτό δίνει
πρόςκετεσ δυνατότθτεσ για καινοτομία ςε προϊόντα που εμφανίηονται από
νζουσ ςυνδυαςμοφσ. Ο G. Becattini (1989) περιζγραψε με αρκετι ακρίβεια τθ
λειτουργία τθσ βιομθχανικισ ςυνοικίασ ωσ περιβάλλοντοσ δθμιουργικότθτασ,
και επεςιμανε τρεισ παράγοντεσ που δθμιουργοφν το περιβάλλον αυτό.
 Ο πρϊτοσ αφορά ςτθν ςυγκζντρωςθ ςτθ βιομθχανικι ςυνοικία πολλϊν και
διαφορετικϊν ικανοτιτων, που καλφπτουν πεδία παραγωγισ και γνϊςθσ.
Ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που ολόκλθρθ θ ςυνοικία επικεντρϊνεται ς’ ζνα
βιομθχανικό κλάδο, θ πολλαπλότθτα των ικανοτιτων προκφπτει από τισ
εξειδικεφςεισ ςτισ διαφορετικζσ φάςεισ τθσ παραγωγισ.
 Ο δεφτεροσ παράγοντασ αφορά ςτθ δυνατότθτα εναλλακτικϊν ςυνεργαςιϊν
μεταξφ των επιμζρουσ παραγωγικϊν ενοτιτων τθσ ςυνοικίασ. Οι
εναλλακτικοί ςυνδυαςμοί είναι ςυνκικθ καινοτομίασ, κακϊσ πολλά νζα
προϊόντα προκφπτουν από τον ευρθματικό τρόπο που ςυνδυάςκθκαν
προθγοφμενεσ ποιότθτεσ. Για να υπάρχει δυνατότθτα εναλλακτικϊν
ςυνδυαςμϊν απαιτείται ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ παραγωγικϊν μονάδων ςε
κάκε ςυνοικία. Σε οριςμζνεσ μετριςεισ, θ παρουςία 100 παραγωγικϊν
μονάδων κεωρικθκε ωσ κατϊφλι για τον οριςμό μιασ ςυνοικίασ.
 Ο τρίτοσ παράγοντασ αφορά ςτθν παρουςία ‘καταλυτϊν’, που διευκολφνουν
τουσ ςυνδυαςμοφσ μεταξφ των πολλϊν και διαφορετικϊν ικανοτιτων και
μονάδων παραγωγισ. Θ λειτουργία του καταλφτθ, ςτο Ρράτο για
παράδειγμα, εξαςφαλίηεται από τουσ impannatore, που αναδιοργανϊνουν
ςυνεχϊσ τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ τθσ ςυνοικίασ ςε ςχζςθ με τισ
παραγγελίεσ. Οι καταλφτεσ διαμεςολαβοφν ανάμεςα ςτισ ικανότθτεσ, και
εξαςφαλίηουν ζνα επίπεδο ςυνδυαςμϊν πολφ υψθλότερο από αυτό που
δθμιουργοφν οι αυκόρμθτεσ ςχζςεισ ανταλλαγισ και αγοράσ.
Πταν από ζνα cluster απουςιάηουν οι παραπάνω παράγοντεσ, τότε αυτό
αντιπροςωπεφει μια χωρικι μόνο ςυγκζντρωςθ μονάδων, χωρίσ ποιότθτεσ
ευελιξίασ και καινοτομίασ3. Αντίκετα, το περιβάλλον καινοτομίασ ενιςχφεται ςτισ
περιπτϊςεισ που θ ςυνοικία είναι ενεργι και ςε τεχνολογικό επίπεδο. Ο Storper
χαρακτθρίηει ωσ τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ τισ ςυγκεντρϊςεισ ςτισ οποίεσ
κυριαρχοφν τεχνολογικά δυναμικζσ μονάδεσ. Στισ περιοχζσ αυτζσ, θ
ςυγκζντρωςθ αποκτά όλεσ τισ διαςτάςεισ του δυναμικοφ τεχνολογικοφ
ςυςτιματοσ, ςε επίπεδο τεχνολογίασ, οικονομίασ και ςυμπεριφοράσ4.
3 Οξηζκέλα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο βηνκεραληθώλ ζπλνηθώλ θαη clusters, όπσο ‘Σν Μέιινλ

ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο’ πνπ εθπόλεζε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, δελ έδσζαλ ζεκαζία ζηνλ
ειάρηζην αξηζκό κνλάδσλ πνπ απαηηνύληαη ζ’ έλα cluster, κε απνηέιεζκα λα αλαηξνύληαη βαζηθέο
ζπλζήθεο επειημίαο θαη θαηλνηνκίαο.
4

‘In technology districts, agglomeration seems to be tied to all three of the principal dimensions of
technological change: technological (lock-in vs flexibility), economic (cost-minimisation,
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O νζοσ τριτογενισ τομζασ, που αναπτφςςεται ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ των
μθτροπόλεων, δθμιουργεί νθςίδεσ επιχειρθματικϊν υπθρεςιϊν που
ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων και διαδικαςιϊν. Οι
περιοχζσ αυτζσ ςυγκεντρϊνουν δραςτηριότητεσ ζνταςησ γνώςεων, όπωσ
χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ ζρευνασ αγοράσ, εφαρμογϊν
πλθροφορικισ, ςχεδιαςμοφ προϊόντων, υπθρεςιϊν μθχανικοφ, μάρκετινγκ,
γραφεία ςυμβοφλων, κ.α. Χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ αυτισ τθσ κατθγορίασ
είναι θ περιοχι χρθματιςτθριακϊν υπθρεςιϊν ςτο City του Λονδίνου,
παραγωγισ λογιςμικοφ ςτθν Ακινα, κινθματογράφου ςτο Los Angeles,
πολυμζςων ςτθ Νζα Υόρκθ. Το φαινόμενο τθσ νζασ τριτογενοποίθςθσ ζχει
μεγάλεσ διαςτάςεισ και ςυναντάται ςε όλεσ ςχεδόν τισ μθτροπόλεισ. Αυτό εξθγεί
τθν πλθκϊρα των πολεοδομικϊν αναπλάςεων ευρωπαϊκϊν πόλεων, με τισ
οποίεσ διαμορφϊνονται κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τον νζο τριτογενι που ανκίηει
με τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τον πολλαπλαςιαςμό των επιχειρθματικϊν υπθρεςιϊν,
και τθν εξωτερίκευςθ των υπθρεςιϊν από τισ επιχειριςεισ τθσ μεταποίθςθσ. Στισ
περιοχζσ αυτζσ, το ευνοϊκό περιβάλλον για τθν καινοτομία οφείλεται ςτον
πλοφτο των ικανοτιτων και ειδικεφςεων που προςφζρονται για τθν ανάπτυξθ
νζων προϊόντων. Εδϊ, θ καινοτομία δεν προχποκζτει τθν Ε&Α, αλλά βαςίηεται
ςτθν αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, ςτθ μεταφορά τεχνολογίασ από
γραφεία ςυμβοφλων, ςτο ςχεδιαςμό νζων προϊόντων, ςτο design, ςτθ
δθμιουργικότθτα των καλλιτεχνϊν και των εξειδικευμζνων επιςτθμόνων και
τεχνικϊν.
Στο Community Innovation Survey (βλ Διάγραμμα 6) παρουςιάηεται ζνασ
μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων, κυρίωσ μικρζσ και μεςαίεσ, που δθλϊνουν ότι
καινοτομοφν ςε διαδικαςίεσ και προϊόντα χωρίσ να ζχουν δραςτθριότθτα Ε&Α.
Αυτό το παράδοξο είναι εφικτό ςτο περιβάλλον των νθςίδων του τριτογενι, το
οποίο αναπλθρϊνει, μζςω μεταφοράσ και διάχυςθσ τεχνολογίασ, τισ ειςροζσ
από τα τμιματα Ε&Α.
Εξίςου γνωςτά με τισ βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ, τα επιςτημονικά και τεχνολογικά
πάρκα, και το περιβάλλον καινοτομίασ που προςφζρουν, αναπτφχκθκαν
ραγδαία ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δθμιοφργθςαν ζνα
φαινόμενο με ςθμαντικζσ διαςτάςεισ και προςδοκίεσ. Θ πρϊτθ φάςθ τθσ
ανάπτυξθσ αυτισ, ςτθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 1970, ιταν μάλλον πειραματικι.
Αφοροφςε ζνα μικρό αρικμό περιπτϊςεων ςτο Cambridge και Heriot-Watt ςτθ
Βρετανία, ςτο, Haasrode ςτο Βζλγιο, και ςτθ Sophia Antipolis ςτθ Γαλλία. Μία
δεφτερθ φάςθ ξεκίνθςε ςτθ δεκαετία του 1980, ςτθν οποία το φαινόμενο πιρε
ςθμαντικζσ διαςτάςεισ με τθ δθμιουργία περιςςότερων από 100 πάρκων ςε
όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ (Gibb 1985, Monck, Quintas, Porter, Storey, Wynarczyk
1998, Komninos 1992). Τα πάρκα αυτά ςυνδζκθκαν με τθν ευρφτερθ
παραγωγικι αναδιάρκρωςθ, τισ μικρζσ επιχειριςεισ των θλεκτρονικϊν και τθσ
knowledge spillovers and externalities), and behavioural (transactions and learning)’ (Storper,
1993).
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πλθροφορικισ, τθν τεχνολογικι καινοτομία. Ραρά τισ διαφορζσ από χϊρα ςε
χϊρα, το βαςικό μοντζλο ςυμπεριλαμβάνει μια ςχετικά μικρι περιοχι (ζνα
πόλο) όπου εγκακίςτανται πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια και ιδρφματα ζρευνασ,
επιχειριςεισ μεταποίθςθσ και παροχισ επιχειρθματικϊν υπθρεςιϊν, και φορείσ
μεταφοράσ τεχνολογίασ.
Το περιβάλλον καινοτομίασ που δθμιουργοφν τα πάρκα ςτθρίηεται ςε 4 τφπουσ
τεχνολογικισ διαμεςολάβθςθσ:
1. Στθν ςυνεργαςία πανεπιςτθμίων και επιχειριςεων, ςχετικά με τθ χριςθ των
ερευνθτικϊν υποδομϊν των πανεπιςτθμίων, τθν κινθτικότθτα του
προςωπικοφ, και τθν πλθροφόρθςθ,
2. Στθ δικτφωςθ των επιχειριςεων, και ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ςυμφωνιϊν
και ςυνεργαςιϊν προμθκευτι-παραγωγοφ,
3. Στθ χρθματοδότθςθ και υποςτιριξθ των spin-offs για τθ δθμιουργία νζων
επιχειριςεων τεχνολογίασ,
4. Στθν προςζλκυςθ καινοτόμων οργανιςμϊν και επιχειριςεων, ςτθ διάχυςθ
και διάδοςθ ζρευνασ και τεχνολογίασ.
Οι κεςμικοί μθχανιςμοί των πάρκων ενιςχφονται από τουσ μθχανιςμοφσ
χωρικισ ςυγκζντρωςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ. Θ δυνατότθτα
για κζρδθ από τθν αξιοποίθςθ τθσ γθσ επιτρζπει τθ χρθματοδότθςθ τθσ
μεταφοράσ τεχνολογίασ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ αναδεικνφει το πάρκο ωσ
ενεργό τόπο τεχνολογίασ και ςυμβάλλει ςτθν άνοδο τθσ ηιτθςθσ για
εγκατάςταςθ ς’ αυτό. Αυτόσ ο κφκλοσ ςυγκροτεί ζνα αυτοτροφοδοτοφμενο
μθχανιςμό τεχνολογικισ ενίςχυςθσ και μεταφοράσ τεχνολογίασ.
Συμπλθρωματικά, θ δθμιουργία τεχνοπόλεων ςτον ευρωπαϊκό χϊρο, με τθν
ζννοια του προγράμματοσ που καλφπτει το ςφνολο μιασ πόλθσ, υπιρξε μάλλον
περιοριςμζνθ. Οι περιςςότερεσ τεχνοπόλεισ δθμιουργικθκαν ςτθ Γαλλία
(Μονπελιζ, Επιςτθμονικι Ρόλθ Ile de France, Τουλοφηθ, Νάντθ), ενϊ θ
τεχνόπολθ του Τορίνο είναι το μοναδικό πρόγραμμα που βαςίςκθκε ςτθν
ιδιωτικι πρωτοβουλία. Θ λογικι μιασ τεχνόπολθσ είναι να ιςχυροποιιςει τουσ
παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν καινοτομία, και ειδικότερα τθν ευελιξία ςτθν
παραγωγι, τθν ανάπτυξθ και μεταφορά τεχνολογίασ, τθ ςυνεργαςία ανάμεςα
ςε πανεπιςτιμια και βιομθχανίεσ, και τθν κουλτοφρα του νεωτεριςμοφ.
Ξαναβρίςκουμε μια ςφνκεςθ του περιβάλλοντοσ που προςφζρουν οι
βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ και τα επιςτθμονικά πάρκα, γεγονόσ που διατυπϊνεται
με ςαφινεια ςτθν τεχνόπολθ του Τορίνο5.
Το περιβάλλον καινοτομίασ που δθμιουργείται ςε μια τεχνόπολθ προκφπτει από
ζνα πολυπολικό ςφςτθμα που ςυγκροτείται από βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ,
5

Σν πξόγξακκα Tecnocity θαιύπηεη έλα ηξίγσλν ζην θέληξν ηνπ Πηεκόλη, κε θνξπθέο ηηο πόιεηο
Σνξίλν, Ιβξέα, Ννβάξα. Πξόθεηηαη γηα κηα πεξηνρή πνπ ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
βηνκεραληθήο ζπλνηθίαο, ιόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ θαηαζθεπή κεραλώλ, ζηα ειεθηξνληθά θαη
ζηελ πθαληνπξγία, θαη ελόο επηζηεκνληθνύ πάξθνπ, ιόγσ ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνύ
θαη πόξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο.
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νθςίδεσ επιχειρθματικϊν υπθρεςιϊν, και επιςτθμονικά πάρκα. Δίκτυα
ςυνεργαςίασ, επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ εξαςφαλίηουν ςυνοχι και ςυνζργια
μεταξφ των επιμζρουσ πόλων τθσ τεχνόπολθσ. Το ςφςτθμα αυτό απεικονίηεται
με ιδανικό τρόπο ςτθν ‘Τεχνόπολθ Μονπελιζ’, όπου προγράμματα
επιςτθμονικϊν πάρκων, βιομθχανικϊν ςυνοικιϊν, αςτικισ ανάπλαςθσ και
παροχισ επιχειρθματικϊν υπθρεςιϊν, ςυγκροτοφν ζνα ενιαίο αςτικό ςφςτθμα
και ςυντονίηονται μζςω δικτφων υποδομϊν, πρωτοβουλιϊν ςυνεργαςίασ και
διαφλων επικοινωνίασ. Θ ζμφαςθ ςτα δίκτυα και ςτθν τεχνολογικι ολοκλιρωςθ
ςε επίπεδο πόλθσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ το διακριτικό ςτοιχεία του
περιβάλλοντοσ καινοτομίασ μιασ τεχνόπολθσ.
Οι καινοτόμεσ περιφζρειεσ, είναι μία ςτρατθγικι δθμιουργίασ περιβάλλοντοσ
καινοτομίασ που αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ρεριφερειακισ
Ρολιτικισ και του Ρρογράμματοσ Innovation για να υποςτθρίξει τισ Ευρωπαϊκζσ
περιφζρειεσ μζςα από τθ βελτίωςθ των ικανοτιτϊν τουσ για καινοτομία και
τεχνολογικι ανάπτυξθ. Θ ςτρατθγικι ξεκίνθςε με πιλοτικζσ εφαρμογζσ το 1995,
μζςα από προγράμματα RTP (Regional Technology Plans), και εφαρμόςκθκε ςτθ
ςυνζχεια ςε μεγάλθ ζκταςθ ςε 100 περίπου ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ, με
προγράμματα RIS (Regional Innovation Strategies) και RITTS (Regional Innovation
and Technology Transfer Strategies and Infrastructures).
Στισ περιφζρειεσ RTP/RITTS/RIS, το περιβάλλον καινοτομίασ προκφπτει από τθν
ςφςταςθ και ενεργοποίθςθ του περιφερειακοφ ςυςτιματοσ καινοτομίασ.
Ρρόκειται για το ςφςτθμα, που ςυνδζει και ολοκλθρϊνει, μζςα από κεςμικοφσ
μθχανιςμοφσ, τουσ οργανιςμοφσ προςφοράσ τεχνολογίασ, ηιτθςθσ τεχνολογίασ,
μεταφοράσ τεχνολογίασ, χρθματοδότθςθσ καινοτομίασ, και διάδοςθσ
τεχνολογικϊν γνϊςεων (βλ. Διάγραμμα 3).
Θ κεωρία για καινοτόμεσ περιφζρειεσ και περιφερειακά ςυςτιματα καινοτομίασ
διαφζρει ςθμαντικά από ςυςτιματα καινοτομίασ που ςτθρίχκθκαν ςε ευζλικτεσ
ςυνοικίεσ και τεχνοπόλουσ. Εδϊ, θ καινοτομία παρουςιάηεται ωσ πρόβλθμα
ςυνοχισ και ςυνεργαςίασ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ τεχνολογίασ. Στοιχεία
ςυνοχισ είναι οι κεςμοί ςυναίνεςθσ, που διαμορφϊνονται ςε τοπικό επίπεδο,
και τα δίκτυα ςυνεργαςίασ, πλθροφόρθςθσ, ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ, και
μάκθςθσ που προςανατολίηουν τθ δράςθ κάκε φορζα ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ
του άλλου.
Τζλοσ, μια νζα μορφι περιβάλλοντοσ καινοτομίασ ζχει δθμιουργθκεί από άυλεσ
(και ςυχνά ευφυείσ) νηςίδεσ που ςυγκροτοφνται γφρω από μεγάλα ερευνθτικά
κζντρα, τεχνολογικά πάρκα, και βιομθχανικά clusters. Θ δθμιουργία άυλων
νθςίδων τεχνολογικισ καινοτομίασ είναι φαινόμενο με εξαιρετικά ςθμαντικζσ
ςυνζπειεσ, κακϊσ ενιςχφει τισ μθ υλικζσ ςυνιςτϊςεσ των πόλεων και
περιφερειϊν (ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ, εκπαίδευςθ, ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ),
και περιορίηει τθν πίεςθ για ςυμβατικζσ υποδομζσ καινοτομίασ (πάρκα,
τεχνοπόλεισ, ςυνοικίεσ, αναπλάςεισ κζντρων).

11

Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ μθ υλικισ νθςίδασ καινοτομίασ είναι το εικονικό
(virtual) τεχνολογικό πάρκο που δθμιουργικθκε ςτο Κοινό Ερευνθτικό Κζντρο
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Joint Research Centre-JRC). Το JRC αποτελείται από
7 ερευνθτικά ινςτιτοφτα εγκατεςτθμζνα ςε 5 χϊρεσ-μζλθ τθσ Ε.Ε., και ανζλαβε
τθν πρωτοβουλία να υποςτθρίξει τθ μεταφορά τεχνολογίασ και να ςυμβάλλει
αποτελεςματικότερα ςτθν ςυνζργια τθσ ζρευνασ με τθν ευρωπαϊκι βιομθχανία
(Εuropean Commission 1998). Αρχικά εξετάςκθκε θ ςκοπιμότθτα δθμιουργίασ
ενόσ Τεχνολογικοφ Ράρκου ςτθν ζδρα του JRC, ςτο Κςπρα τθσ Ιταλίασ. Εντοφτοισ,
θ λφςθ αυτι δεν κεωρικθκε ωσ θ καλφτερθ για να εξαςφαλίςει τθν άμεςθ
ςυμβολι του JRC ςτα πρακτικά προβλιματα τθσ Ευρωπαϊκισ ερευνθτικισ και
βιομθχανικισ κοινότθτασ. Ζτςι ςτθ κζςθ ενόσ ςυμβατικοφ Τεχνολογικοφ Ράρκου
αποφαςίςκθκε θ δθμιουργία ενόσ εικονικοφ (άυλου) πάρκου, με ευζλικτουσ
μθχανιςμοφσ πρόςβαςθσ ςε αποκζματα ζρευνασ και γνϊςθσ. Το περιβάλλον
αυτό περιλαμβάνει 5 μθχανιςμοφσ μεταφοράσ τεχνολογίασ και ςυνεργατικισ
ζρευνασ και αναμζνεται να αςκιςει ςθμαντικι επίδραςθ ς’ ολόκλθρθ τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Joint Research Cenrtre 1998). Συμπεριλαμβάνονται:
 Μια πολιτικι ανοικτϊν κυρϊν που δίνει πρόςβαςθ ςτισ μεγάλεσ και
πολφπλοκεσ ερευνθτικζσ εγκαταςτάςεισ του JRC. Το Κζντρο κατζχει
μοναδικζσ εγκαταςτάςεισ και εργαςτιρια τα οποία, με τθν κατάλλθλθ
τεχνικι υποςτιριξθ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από επιχειριςεισ και
εξωτερικοφσ οργανιςμοφσ.
 Ζνα χρθματοδοτικό ςχιμα (fund) που κα διευκολφνει τθ μεταφορά
τεχνολογίασ ςε ςχζςθ, άλλά όχι αποκλειςτικά, με τα ερευνθτικά
προγράμματα του Κζντρου. Θ χρθματοδότθςθ αυτι κα καλφψει ανάγκεσ
ζναρξθσ λειτουργίασ επιχειριςεων (start-ups) κακϊσ και μεταφοράσ
τεχνολογίασ προσ ΜΜΕ.
 Ζνα virtual τεχνολογικό πάρκο, το οποίο κα δραςτθριοποιθκεί ςε ευρωπαϊκι
κλίμακα, κα διερευνιςει νζουσ τρόπουσ μεταφοράσ τεχνολογίασ και κα
ενιςχφςει τθ ςυνεργατικι ζρευνα. Θα χρθςιμοποιθκοφν για τον ςκοπό αυτό,
οι νεϊτερεσ εξελίξεισ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, και virtual εφαρμογζσ για
τεχνολογικι πλθροφόρθςθ, δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ, και τεχνολογικι
ςυνεργαςία.
 Ζνα εκκολαπτιριο, για τθν υποςτιριξθ νζο-ιδρυμζνων επιχειριςεων και
ερευνθτικζσ ομάδεσ που ςυνεργάηονται με το Κζντρο, και τζλοσ
 Μια πρωτοβουλία εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, θ οποία κα προςφζρει τθ
δυνατότθτα ςε προςωπικό τθσ βιομθχανίασ να εργαςκεί για μικρά
διαςτιματα ςε ερευνθτικά εργαςτιρια, επιμόρφωςθ ςε τεχνολογικζσ
περιοχζσ ςτισ οποίεσ το JRC ζχει ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ, και εκπαίδευςθ ςε
κζματα καινοτομίασ για ερευνθτζσ PhD και μεταδιδακτορικοφ επιπζδου.
Το περιβάλλον αυτό κα υλοποιθκεί ςταδιακά, αρχισ γενομζνθσ το 1998, ςτθ
βάςθ ορόςθμων, πιλοτικϊν δράςεων και μεκόδων δοκιμισ και λάκουσ. Θ
κατεφκυνςθ αυτι εκφράηει, με ςαφι τρόπο, τθ ςτροφι τθσ Ευρωπαϊκισ
πολιτικισ προσ άυλεσ δράςεισ, και ςε πειραματιςμοφσ που είχαν ξεκινιςει από
τα προγράμματα Sprint και Innovation.
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Σθμαντικι ςυμβολι ςτθ δθμιουργία άυλων νθςίδων καινοτομίασ προςφζρουν
οι τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ. Ο οριςμόσ
ευφυών περιοχών (ευφυείσ πόλεισ, ευφυι πάρκα, ευφυείσ περιφζρειεσ)
βαςίηεται ςτθν εφαρμογι τεχνολογιϊν τθλεματικισ και τεχνολογιϊν διαχείριςθσ
γνϊςεων για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν μιασ νθςίδοσ καινοτομίασ. Οι
τεχνολογίεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν διάδοςθ επιςτθμονικϊν και
ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων, τθ μεταφορά και τθν ανταλλαγι τεχνολογίασ
ανάμεςα ςε βιομθχανικοφσ, κυβερνθτικοφσ και ακαδθμαϊκοφσ φορείσ, και τθν
επιχειρθματικι ςτιριξθ εξ αποςτάςεωσ και κακόλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου 6.
Οι παραπάνω κατθγορίεσ περιοχϊν και περιβάλλοντοσ καινοτομίασ δείχνουν
τθν πολυπλοκότθτα τθσ διαδρομισ και τθν πολλαπλότθτα των παραγόντων που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ καινοτομίασ, πολυπλοκότθτα που ζχει
μετατρζψει ριηικά τουσ όρουσ του προβλιματοσ. Ρλαίςιο ανάπτυξθσ τθσ
τεχνολογίασ δεν είναι πλζον θ μεγάλθ επιχείρθςθ, το βιομθχανικό εργαςτιριο
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, θ δραςτθριότθτα Ε&Α. Σθμαςία ζχουν νζοι
παράγοντεσ, όπωσ θ εξειδίκευςθ, τα δίκτυα ςυνεργαςίασ, θ μεταφορά
τεχνολογίασ, οι επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ, θ χρθματοδότθςθ τθσ καινοτομίασ,
κ.α.. Σθμαςία ζχει το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο οι επιμζρουσ παράγοντεσ τθσ
ςυνολικισ διαδρομισ ςυςχετίηονται δυναμικά, χωρίσ προκακοριςμζνο και
μονοςιμαντα προςδιοριςμζνο αποτζλεςμα
Οι εμπειρίεσ αυτζσ, εμπειρίεσ των δφο τελευταίων δεκαετιϊν, επιβάλλουν να
προςεγγίηουμε τθν καινοτομία ςε όρουσ περιβάλλοντοσ, μζςα ςτο οποίο
βαςικοί παράγοντζσ τθσ διαντιδροφν μθ γραμμικά, και ενδεχόμενα χαοτικά.
Κακϊσ οι ειςροζσ γίνονται εξαιρετικά πολφμορφεσ και πολφπλοκεσ, θ γραμμικι
ςχζςθ ειςροϊν-αποτελεςμάτων καταλφεται, και μαηί τθσ θ δυνατότθτα
προςδιοριςμοφ τθσ καινοτομίασ αποκλειςτικά από τισ ειςροζσ Ε&Α.

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Θ μεγάλθ ςυνειςφορά των περιοχϊν που υποκάλπουν τθν καινοτομία είναι ότι
μετζβαλαν ριηικά τισ ςυνκικεσ ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ. Μια διαδικαςία
ερμθτικά κλειςμζνθ ςτο ερευνθτικό εργαςτιριο τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ, τθ
μετζτρεψαν ςε ςφςτθμα που ςυγκροτείται και λειτουργεί ςτο επίπεδο μιασ
πόλθσ ι μιασ περιφζρειασ. Στισ πόλεισ και περιφζρειεσ τθσ καινοτομίασ, οι
εγκατεςτθμζνοι οργανιςμοί βελτιϊνουν τθν ικανότθτά τουσ για ανάπτυξθ νζων
6

Σν Δξεπλεηηθό Πάξθν ηνπ Κπόην, γηα παξάδεηγκα, νξίζζεθε σο «επθπήο πόιε» θαη πξνζθέξεη
έλα δηεζλέο δίθηπν αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο θαη ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηεο έξεπλαο γηα
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηερλνινγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Αληίζηνηρεο εθαξκνγέο
ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο ζπλαληάκε ζην Πξάην, όπνπ ε
αλάπηπμε ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ ηειεκαηηθήο ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ
δηεπηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ζπκπιεξώλνληαο ην δηακεζνιαβεηηθό ξόιν ησλ impannatore.
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προϊόντων και τεχνολογικι ανάπτυξθ. Ενεργοποιοφνται μθχανιςμοί και ςχζςεισ
που επαυξάνουν τισ ευκαιρίεσ και τθν πικανότθτα που ζχει κάκε οργανιςμόσ να
ενςωματϊςει τεχνολογικζσ γνϊςεισ και βελτιϊςει τθν οργάνωςθ του, τισ
διαδικαςίεσ παραγωγισ και τα προϊόντά του.
Στο ερευνθτικό εργαςτιριο τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ, θ καινοτομία ακολουκεί
μια γραμμικι διαδρομι, από τθν εργαςτθριακι ζρευνα προσ τθν παραγωγι. Οι
ςχζςεισ ανάδραςθσ, επιςτροφισ, για παράδειγμα, ςτο εργαςτιριο για
ςυμπλθρωματικι ζρευνα, είναι περιοριςμζνεσ και θ διαδοχι των φάςεων είναι
ςχεδόν υποχρεωτικι (Διάγραμμα 4).
Διάγραμμα 4. Διαδρομή καινοτομίασ ςτο εργαςτήριο Ε&Α τησ επιχείρηςησ
Εργαςτθριακι
ζρευνα

Χρθματοδ
ό-τθςθ

Ζρευνα
αγοράσ

Ανάπτυξθ
προϊόντοσ

Ραραγωγι

Αντίκετα, ςτισ περιοχζσ ανάπτυξθσ καινοτομίασ, θ διαδρομι αυτι εμπλουτίηεται
με νζεσ λειτουργίεσ, επεκτείνεται εκτόσ του εργαςτθρίου και τθσ επιχείρθςθσ,
ςυνδζεται με τθ δραςτθριότθτα μεγάλου αρικμοφ φορζων μιασ περιοχισ. Οι
παράγοντεσ που τθ διαμορφϊνουν είναι πλζον πολλοί και πολφμορφοι.
Οι Sergio Conti και Giorgio Spriano (1991) απαρικμοφν 11 βαςικοφσ παράγοντεσ
που κεωροφν ςθμαντικοφσ για τθν καινοτομικι ικανότθτα μιασ περιοχισ. Σ’
αυτοφσ ςυμπεριλαμβάνεται θ παρουςία (1) μεγάλων βιομθχανικϊν
ςυγκροτθμάτων, (2) καινοτόμων επιχειριςεων, (3) πανεπιςτθμίων,
(4)
τεχνολογικϊν υπθρεςιϊν και ιδρυμάτων, (5) υποδομϊν διεκνϊν ςυνδζςεων, (6)
μθχανιςμϊν πλθροφόρθςθσ, (7) κεφαλαίων επιχειρθματικοφ κινδφνου, (8)
επιχειρθματικϊν υπθρεςιϊν, (9) προγραμμάτων υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ,
(10) υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ
ςε εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ
εγκαταςτάςεισ, (11) υψθλοφ επιπζδου περιβάλλοντοσ κατοικίασ.
Ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα, για το ίδιο κζμα είναι θ μονογραφία του James
Simmie (1997) ςτθν οποία μελζτθςε τουσ παράγοντεσ που ςυνζβαλαν ςτθν
ανάπτυξθ καινοτομιϊν ςε επιχειριςεισ του Hertfordshire ςτθν περίοδο 19851995. ςτθν περιοχι του Hertfordshire. O Simmie, ξεκινϊντασ από τισ κεωρθτικζσ
απόψεισ του Μ. Porter (1990), προςδιόριςε τζςςερισ κατθγορίεσ
χαρακτθριςτικϊν που επθρεάηουν τθν ικανότθτα για καινοτομία: (1) παράγοντεσ
τθσ προςφοράσ, όπωσ θ γθ, οι υποδομζσ, οι επενδφςεισ και θ εργαςία, (2)
παράγοντεσ τθσ ηιτθςθσ, όπωσ θ υπάρχουςα και δυνατι ηιτθςθ, οι ανάγκεσ, οι
τοπικζσ και διεκνείσ αγορζσ, (3) βιομθχανίεσ υποςτιριξθσ, όπωσ οι
προμθκευτζσ, τα δίκτυα ςυνεργαςίασ, οι αλυςίδεσ παραγωγισ, οι
επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ, και (4) ςτρατθγικζσ και δομι των επιχειριςεων,
όπωσ ευελιξία, ςτρατθγικζσ παραγωγισ, προϊόντοσ, απαςχόλθςθσ. Θ ανάλυςθ
τθσ ςυμβολισ των παραγόντων που ϊκθςαν ςε καινοτομία ςτισ βραβευμζνεσ με
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το Βραβείο Καινοτομίασ επιχειριςεισ του Hertfordshire εντόπιςε κετικοφσ
παράγοντεσ προςφοράσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, ςτθ γνϊςθ και πλθροφορία,
και ςτθν χρθματοδότθςθ, και κετικοφσ παράγοντεσ ηιτθςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ,
ςτθν ικανότθτα προςδιοριςμοφ διεκνϊν αγορϊν, και ςτισ τοπικζσ ειςροζσ
τεχνολογικϊν ικανοτιτων. Το ενδιαφζρον τθσ ζρευνασ αυτισ είναι ότι παίρνει
αποςτάςεισ για μια εξαιρετικά δθμοφιλι αντίλθψθ, ςφμφωνα με τθν οποία τα
δίκτυα ςυνεργαςίασ και οι αλυςίδεσ τθσ παραγωγισ είναι οι ςθμαντικότεροι
παράγοντεσ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ. Επιςθμαίνει ότι θ δραςτθριότθτα τθσ
καινοτομίασ είναι πολφ περιςςότερο χαοτικι απ’ ότι περιγράφουν οι διακζςιμεσ
κεωρίεσ για δικτφωςθ, τοπικι βιομθχανικι οργάνωςθ και ρυκμιςτικοφσ
μθχανιςμοφσ. Τα δίκτυα και οι διαςυνδζςεισ en avant et en amont δεν
ερμθνεφουν τθν καινοτομία ςτθν περιοχι του Hertfordshire, κακϊσ αυτι
φαίνεται να αναδφεται από ζνα ρευςτό ςφςτθμα, ςτο οποίο κρίςιμοι
παράγοντεσ είναι θ επιςτθμονικι γνϊςθ, θ διακεςιμότθτα κεφαλαίου και θ
πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ.
Θ δικι μασ ανάγνωςθ των περιοχϊν καινοτομικισ ανάπτυξθσ είναι ότι ςτισ
περιοχζσ αυτζσ ςυγκροτείται ζνα ευνοϊκό περιβάλλον για τθν καινοτομία, λόγω
τθσ ςυγκζντρωςθσ λειτουργιϊν και φορζων που ςτθρίηουν τθν πρακτικι αυτι.
Οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ του περιβάλλον καινοτομίασ απεικονίηονται ςτο
Διάγραμμα 5, που δείχνει επίςθσ τουσ ςθμαντικότερουσ φορείσ που παίρνουν
μζροσ ςε κάκε λειτουργία.
Ερευνθτικά αποτελζςματα και τεχνολογικζσ γνϊςεισ μετατρζπονται ςε προϊόντα
με τθ διαμεςολάβθςθ οργανιςμϊν χρθματοδότθςθσ καινοτομιϊν, μεταφοράσ
τεχνολογίασ, ανάπτυξθσ προϊόντων, τροφοδοτϊντασ τον αζναο κφκλο τθσ
καινοτομίασ. Αναμφίβολα πρόκειται για μια εμβάκυνςθ ςτθν κοινωνικι
διαίρεςθ τθσ εργαςίασ. Κακϊσ θ ςυνολικι διαδρομι τθσ καινοτομίασ βγικε από
το ερευνθτικό εργαςτιριο, ενζπλεξε μεγάλο αρικμό φορζων εκτόσ τθσ
επιχείρθςθσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ δθμιοφργθςε νζεσ λειτουργίεσ και φορείσ,
που ανζλαβαν τισ λειτουργίεσ τθσ ειδικισ χρθματοδότθςθσ (με κεφάλαια
κινδφνου), τθσ διαμεςολάβθςθσ (με κεςμοφσ μεταφοράσ τεχνολογίασ), και τθσ
ςυνεργαςίασ (με δίκτυα και νζεσ υποδομζσ), κ.α.
Στο περιβάλλον αυτό, οι διαδρομζσ προσ τθν καινοτομία δεν είναι μοναδικζσ,
οφτε προκακοριςμζνεσ. Τρεισ χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ του περιβάλλοντοσ,
που επθρεάηουν τισ διαδρομζσ τθσ καινοτομίασ, είναι θ ςυμπφκνωςθ των
λειτουργιϊν, θ πολλαπλι ενεργοποίθςθ των καινοτομιϊν, και θ ςυνζργια
μεταξφ λειτουργιϊν και φορζων τθσ καινοτομίασ.

15

Διάγραμμα 5. Περιβάλλον καινοτομίασ: μετατροπή γνώςεων ςε προϊόντα

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Κεθάιαηα θηλδύλνπ
Κίλεηξα ηερλνινγίαο
Πξνγξάκκαηα Δ&Α

 Ιλζηηηνύηα έξεπλαο






Έξεπλα ζε ΑΔΙ
Σκήκαηα έξεπλαο ζε κεγάιεο
επηρεηξήζεηο
Μηθξέο θαηλνηόκεο
επηρεηξήζεηο









ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
πλεξγαζία ΑΔΙεπηρεηξήζεσλ
Σερλνινγηθή
δηακεζνιάβεζε
Spin-offs

Οργανιςμοί καινοτομίασ
(επιχειριςεισ, πανεπιςτιμια, κζντρα ζρευνασ)






ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
 Οξγαληζκνί παξνρήο
ππεξεζηώλ δηνίθεζεο,
παξαγσγήο, πνηόηεηαο,
 ύκβνπινη επηρεηξήζεσλ

ΓΙΚΣΤΑ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΝΔΡΓΑΙΑ
Σνπηθέο ζπλεξγαζίεο,
clusters
Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο
Αιπζίδεο παξαγσγήο



ΥΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
πγθεληξώζεηο ρξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο, Δξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα, Κέληξα κεηαθνξάο
ηερλνινγίαο, Καισδηαθά δίθηπα, Αλαπιάζεηο θέληξσλ πόιεσλ

Θ πρϊτθ ιδιότθτα αφορά ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ λειτουργίεσ και ςτουσ
φορείσ του νζου ςυςτιματοσ. Ανάλογα με τθν περιοχι αναφοράσ και το
ςυγκεκριμζνο περιβάλλον καινοτομίασ είναι δυνατό να ςυμπυκνϊνονται ι να
επικαλφπτονται επιμζρουσ λειτουργίεσ. Μια ςυνικθσ, για παράδειγμα,
επικάλυψθ είναι ανάμεςα ςε δραςτθριότθτεσ Ε&Α και ςε δραςτθριότθτεσ
μεταφοράσ τεχνολογίασ. Ρολλοί οργανιςμοί αποκτοφν πρόςβαςθ ςε
αποτελζςματα ζρευνασ χωρίσ να προςφεφγουν ςε ερευνθτικοφσ φορείσ, αλλά
μζςα από τθ διαμεςολάβθςθ φορζων μεταφοράσ τεχνολογίασ ι γραφείων
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ςυμβοφλων. Ακόμθ, θ ςυνολικι διαδρομι και οι επιμζρουσ λειτουργίεσ τθσ
μπορεί να υποκακίςταται από ζνα δίκτυο ςτρατθγικϊν ςυμφωνιϊν και διαεπιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν.
Θ δεφτερθ ιδιότθτα παραπζμπει ςτθν ενεργοποίθςθ τθσ καινοτομίασ, θ οποία
μπορεί να προζλκει από οποιοδιποτε ςυνιςτϊςα τθσ ςυνολικισ διαδρομισ.
Αυτό δείχνουν τα μπλε βζλθ ςτο Διάγραμμα 5. Θ ζρευνα είναι ζνα βαςικό
ζναυςμα καινοτομίασ. Εξίςου όμωσ ςθμαντικι είναι θ χρθματοδότθςθ, θ
μεταφορά τεχνολογίασ, οι επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ νζων
προϊόντων, θ δικτφωςθ και ςυνεργαςία. Για τισ μικρζσ επιχειριςεισ ζχει
παρατθρθκεί ότι οι τελευταίεσ πθγζσ είναι ςθμαντικότερεσ από τθν ζρευνα και
τουσ φορείσ τθσ.
Θ τρίτθ ιδιότθτα παραπζμπει ςτισ πολλαπλζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ των
λειτουργιϊν και παραγόντων τθσ καινοτομίασ, ςτα δίκτυα ςυνεργαςίασ και ςτθ
ςυνζργια μεταξφ παραγόντων. Θ μάκθςθ και θ διαντίδραςθ είναι ευρζωσ
αποδεκτζσ ωσ κεντρικά ςτοιχεία ςτθ διαδικαςία τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ. Θ
μάκθςθ επιτρζπει τθ δθμιουργία ενόσ απόλυτου ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ, ενϊ θ διαντίδραςθ είναι μια κοινωνικι ςυμπεριφορά που
επιτρζπει ςε οριςμζνουσ οικονομικοφσ φορείσ να αξιοποιοφν καλφτερα τθν
πλθροφορία από άλλουσ7. Θ ςθμαςία των δικτφων προκφπτει και από άλλουσ
παράγοντεσ, Στα δυναμικά τεχνολογικά ςυςτιματα που οι τεχνολογίεσ είναι
εξαιρετικά αβζβαιεσ και αλλάηουν γριγορα, θ ανάγκθ των επιχειριςεων να
αποφφγουν τον ‘εγκλειςμό’ (lock-in) ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ οδθγεί ςε
μορφζσ παραγωγισ δικτφου. Τα δίκτυα επιτρζπουν να κρατιςουν τθν ευελιξία
τουσ ςε μια διαδρομι τεχνολογικισ αλλαγισ, τθσ οποίασ τα όρια δεν μποροφν
να προςδιοριςκοφν πλιρωσ εξαρχισ (Nelson and Winters 1982). Ραρόμοιεσ
εκτιμιςεισ για τθ ςθμαςία δομϊν δικτφου προκφπτουν από παρατθριςεισ
τεχνολογικισ ςφντθξθσ (technology fusion) ςτθ μθχατρονικι και ςτθ
οπτικοθλεκτρονικι, όπου καινοτομίεσ δθμιουργοφνται από τθν διάςπαςθ των
ορίων κακιερωμζνων τεχνολογιϊν και τθ διαντίδραςθ ανάμεςα ςε τεχνολογίεσ
διαφορετικοφ τφπου (Kodama 1995).
Λειτουργίεσ και φορείσ τθσ καινοτομίασ ςυγκεντρϊνονται επομζνωσ ςε
οριςμζνεσ περιοχζσ και δθμιουργοφν περιβάλλοντα ευνοϊκά για τθν καινοτομία.
Οι διαφορετικοί τφποι των περιοχϊν καινοτομίασ, που εξετάςαμε ςτθ δεφτερθ
ενότθτα, ςυμπυκνϊνουν διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ κινθτοποίθςθσ των
καινοτομιϊν. Κάκε περιβάλλον κωδικοποιεί ζνα ςυνδυαςμό λειτουργιϊν και
7

Βι. Storper 1997, ζει. 107. Οη ηδέεο απηέο αλάγνληαη ζηηο πξσηνπόξεο εξγαζίεο γηα ην
‘ζύζηεκα θαηλνηνκίαο’ ησλ Freeman (1987) θαη Ludvall (1988). Ο νξηζκόο ηνπ Freeman ηνλίδεη
ηε ζεζκηθή πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, ζεσξώληαο όηη πξόθεηηαη γηα ην δίθηπν ησλ
ζεζκώλ ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή ζθαίξα ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαληηδξάζεηο
εηζάγνπλ, ηξνπνπνηνύλ θαη δηαρένπλ λέεο ηερλνινγίεο. O Ludvall δε δίλεη έλα ζαθή νξηζκό, αιιά
επηθεληξώλεη ηελ αλάιπζή ηνπ ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό πιαίζην, ζηηο θαζεκεξηλέο ζρέζεηο θαη
ηηο κε θσδηθνπνηεκέλεο (tacit) γλώζεηο.
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φορζων, γεγονόσ που εξαςφαλίηει διαφορετικζσ ειςροζσ καινοτομίασ ανάλογα
με τθν περιοχι αναφοράσ.
Σε πλιρθ ανάπτυξθ, ζνα περιβάλλον καινοτομίασ εμπεριζχει και τισ πζντε
λειτουργίεσ: ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ, χρθματοδότθςθ καινοτομίασ,
μεταφορά και προςαρμογι τεχνολογίασ, ανάπτυξθ προϊόντοσ, δικτφωςθ και
ςυνεργαςία. Αυτό το πλοφςιο περιβάλλον τεχνολογικϊν πόρων χαρακτθρίηει τισ
τεχνοπόλεισ και τισ καινοτόμουσ περιφζρειεσ. Ριο λιτό περιβάλλον και πόροι για
καινοτομία χαρακτθρίηει τισ βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ, τισ ςυγκεντρϊςεισ
υπθρεςιϊν ςτα κζντρα πόλεων, και τα επιςτθμονικά πάρκα, όπου
ενεργοποιοφνται οριςμζνεσ μόνο λειτουργίεσ: τα δίκτυα ςυνεργαςίασ και θ
εξειδικευμζνθ ικανότθτα για ανάπτυξθ νζων προϊόντων ςτισ βιομθχανικζσ
ςυνοικίεσ, οι επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ προϊόντοσ ςτισ
μθτροπολιτικζσ νθςίδεσ του τριτογενι, θ μεταφορά τεχνολογίασ ςτα
επιςτθμονικά πάρκα,.
Αυτζσ οι διαφοροποιιςεισ ςτουσ μθχανιςμοφσ ενεργοποίθςθσ τθσ καινοτομίασ
προκφπτουν από διαφορετικά περιβάλλοντα (και αντίςτοιχεσ γεωγραφικζσ
περιοχζσ), κάκε ζνα από τα οποία προςφζρει ζνα διαφορετικό ςυνδυαςμό
πόρων και λειτουργιϊν υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ:
 Ενόσ περιβάλλοντοσ προςανατολιςμοφ ςε Ε&Α, που χαρακτθρίηει τισ
περιςςότερεσ μεγάλεσ επιχειριςεισ, με κφρια ζμφαςθ ςτθν εςωτερικι (in
house) ανάπτυξθ ζρευνασ και ςτθ μεταφορά τθσ ςτα άλλα τμιματα τθσ
επιχείρθςθσ με τθ μορφι νζων προϊόντων και διαδικαςιϊν.
 Ενόσ περιβάλλοντοσ ςυνοικίασ, που χαρακτθρίηει τισ βιομθχανικζσ και
τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ, το οποίο ςυγκροτείται από εξειδικευμζνεσ
επιχειριςεισ τθσ μεταποίθςθσ ι/και του τριτογενι, με κφρια ζμφαςθ ςτθν
ανάπτυξθ νζων προϊόντων.
 Ενόσ περιβάλλοντοσ διαμεςολαβητικοφ, που χαρακτθρίηει τα επιςτθμονικά
και τεχνολογικά πάρκα, τα κζντρα καινοτομίασ, τα κζντρα αναδιανομισ
καινοτομίασ, τα γραφεία βιομθχανικισ διαςφνδεςθσ, αλλά και τισ άυλεσ
νθςίδεσ καινοτομίασ, το οποίο ςυγκροτείται από μθχανιςμοφσ και κεςμοφσ
μεταφοράσ τεχνολογίασ και τεχνολογικισ πλθροφόρθςθσ.
 Ενόσ ολοκληρωμζνου περιβάλλοντοσ, που χαρακτθρίηει τισ τεχνοπόλεισ και
τισ καινοτόμεσ περιφζρειεσ, και περιλαμβάνει μθχανιςμοφσ ενεργοποίθςθσ
όλων των πλευρϊν ενόσ περιοχικοφ ςυςτιματοσ καινοτομίασ, όπωσ Ε&Α,
χρθματοδότθςθ, μεταφορά τεχνολογίασ, επιχειρθματικι ςτιριξθ και
δικτφωςθ.
Ζχουμε επομζνωσ ζνα εξαιρετικά πολφπλοκο ςφςτθμα παραγόντων, ςχζςεων
και αποτελεςμάτων που οδθγοφν ςε διαφορετικά ςυςτιματα καινοτομίασ. Με
τθν ζξοδο τθσ καινοτομίασ από το ερευνθτικό εργαςτιριο αναπτφχκθκαν νζεσ
λειτουργίεσ, που με τθ ςειρά τουσ αποκρυςταλλϊκθκαν ςε επιμζρουσ περιοχζσ.
Αυτό εξθγεί τθν πολυμορφία των ςυνκθκϊν και παραγόντων που ωκοφν ςτθν
καινοτομία και τθν αδυναμία διατφπωςθσ ενόσ μοναδικοφ μοντζλου ςυςχζτιςθσ
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παραγόντων και αποτελεςμάτων. Τα επιμζρουσ μοντζλα ςυςχζτιςθσ αιτίου και
αποτελζςματοσ αναγκαςτικά διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθν περιοχι και το
περιβάλλον αναφοράσ. Αυτό δθλϊνει ότι δεν υπάρχει μια μοναδικι ςυνάρτθςθ
ειςροϊν και εκροϊν καινοτομίασ, αλλά διαφορετικοί (αν και μθ ιςοδφναμοι)
δρόμοι.

4. ΜΕΣΡΗΗ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
Ζχουμε περιγράψει τθν ζννοια τθσ καινοτομίασ, όπωσ και μια ςειρά από χωρικζσ
νθςίδεσ που προςφζρουν ευνοϊκό περιβάλλον για τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ
τεχνολογικϊν καινοτομιϊν, κακϊσ και επιμζρουσ λειτουργίεσ και ιδιότθτεσ του
περιβάλλοντοσ αυτοφ. Στθν ενότθτα αυτι κα μασ απαςχολιςει το πρόβλθμα τθσ
μζτρθςθσ τθσ καινοτομίασ, το οποίο κα εξετάςουμε από το πρίςμα τθσ
διαφοροποίθςθσ του περιβάλλοντοσ και των ςυντελεςτϊν που οδθγοφν ςτθν
καινοτομία. Θ πολυπλοκότθτα του προβλιματοσ και θ πολυμορφία των
ςχζςεων ειςροϊν-εκροϊν καινοτομίασ δεν οδθγοφν ςε ζνα μονοδιάςτατο
ςφςτθμα μζτρθςθσ.
Σθμαντικι πθγι γνϊςεων για τθν τεχνολογικι καινοτομία ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ αποτελεί το Community Innovation Survey. Το πρϊτο CIS
πραγματοποιικθκε το 1993, ταυτόχρονα ςτα 12 κράτθ-μζλθ και ςτθ Νορβθγία.
Βαςίςκθκε ςε κοινό ερωτθματολόγιο, το οποίο προετοίμαςε το Eurostat ςε
ςυνεργαςία με τον ΟΟΣΑ και εμπειρογνϊμονεσ από τα κράτθ-μζλθ.
Χρθςιμοποιικθκε θ εμπειρία του ΟΟΣΑ για τθν ςυγκζντρωςθ και ερμθνεία
δεδομζνων για τεχνολογικι καινοτομία και ειδικά το λεγόμενο ‘Εγχειρίδιο του
Πςλο’ (The 1992 Oslo Manual). Αυτι θ δράςθ, που ςχεδιάςκθκε και
ςυντονίςκθκε από το Eurostat και τθ DG XIII, κατζλθξε ςτθ δθμιουργία μιασ
τεράςτιασ βάςθσ δεδομζνων, με 40.000 επιχειριςεισ και 200 μεταβλθτζσ ανά
επιχείρθςθ (European Commission 1997).
Η ζννοια τησ καινοτομίασ ςτο CIS παραπζμπει ςτθν ειςαγωγι νζου προϊόντοσ ι
τεχνολογικισ διαδικαςίασ. Είναι γνωςτό ότι υπάρχουν πολλζσ προςεγγίςεισ ςτον
οριςμό τθσ καινοτόμου επιχείρθςθσ, οι οποίεσ μποροφν να προςδιορίηονται από
τθ δραςτθριότθτα ζρευνασ και ανάπτυξθσ, από τθν κατοχφρωςθ ι χριςθ
ευρεςιτεχνιϊν. Στο πρϊτο CIS, ωσ καινοτόμεσ επιχειριςεισ ορίςκθκαν αυτζσ που
ανζπτυξαν ι ειςιγαγαν τουλάχιςτο ζνα τεχνολογικά νζο προϊόν ι διαδικαςία
παραγωγισ ςτθν περίοδο τριϊν ετϊν από τθν ζρευνα. Νζο προϊόν ι διαδικαςία
δεν είναι μια αλλαγι ςτο design, θ εγκατάςταςθ ενόσ νζου μθχανιματοσ ι θ
χρθςιμοποίθςθ μιασ νζασ ενδιάμεςθσ πρϊτθσ φλθσ, αλλά προχποκζτει μια
αλλαγι/εμπλουτιςμό ςτο ςφςτθμα γνϊςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ακόμθ και με αυτι
τθ διευκρίνιςθ, ο παραπάνω οριςμόσ δίνει μεγαλφτερο αρικμό καινοτόμων
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επιχειριςεων από τον οριςμό των καινοτόμων επιχειριςεων βάςει τθσ
δραςτθριότθτασ τουσ Ε&Α (βλ Διάγραμμα 6).
Διάγραμμα 6. Καινοτόμεσ επιχειρήςεισ ςτην Ευρωπαϊκή Ζνωςη
(% ςτο ςφνολο κάκε κατθγορίασ / μζγεκοσ επιχειριςεων)
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Ρθγι: European Commission 1997

Συνολικά, το 53% των Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων τθσ μεταποίθςθσ που πιραν
μζροσ ςτο πρϊτο CIS ειςιγαγαν ζνα τεχνολογικά νζο προϊόν ι διαδικαςία ςτθν
περίοδο 1990-92, και χαρακτθρίηονται ωσ καινοτόμεσ. Θ αναλογία αυξάνεται με
το μζγεκοσ, από 45% ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ ςτο 90% ςτισ μεγάλεσ. Ρρόκειται
επομζνωσ για ζνα φαινόμενο μεγάλων διαςτάςεων, το οποίο καλφπτει το μιςό
τθσ μικρισ βιομθχανίασ και ςχεδόν το ςφνολο τθσ μεγάλθσ βιομθχανίασ.
Η μζθοδοσ και οι δείκτεσ μζτρηςησ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο CIS εςτιάηονται
ςτο υποκείμενο που καινοτομεί (τθν επιχείρθςθ) και περιγράφουν επιμζρουσ
πλευρζσ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, όπωσ τισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ για
καινοτομία, τουσ ςτόχουσ τθσ καινοτομίασ, τθ δραςτθριότθτα Ε&Α, τθ μεταφορά
τεχνολογίασ, το κόςτοσ τθσ καινοτομίασ, τουσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ. Από
τθν άλλθ πλευρά, ωσ βαςικοί δείκτεσ για τθ μζτρθςθ των αποτελεςμάτων
(εκροϊν καινοτομίασ) ιταν οι πωλιςεισ και εξαγωγζσ από τεχνολογικά
βελτιωμζνα και νζα προϊόντα .
Ραρενκετικά, να ςθμειϊςουμε ότι οι μζκοδοι και οι δείκτεσ μζτρθςθσ τθσ
καινοτομίασ μποροφν να διακρικοφν ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ:
 Θ πρϊτθ μζκοδοσ, που χαρακτθρίηεται ωσ ‘subject-based’, εξετάηει τον
οργανιςμό που καινοτομεί, ςυνικωσ τθν επιχείρθςθ, αλλά εξίςου καλά ο
οργανιςμόσ αυτόσ μπορεί να είναι ζνα πανεπιςτιμιο ι ζνα ερευνθτικό
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κζντρο. Ευρζωσ χρθςιμοποιείται θ δαπάνθ Ε&Α και επιμζρουσ κατθγορίεσ τθσ
(GERD, BERD, κ.α) ωσ δείκτθσ που χαρακτθρίηει τον οργανιςμό που
καινοτομεί και τθν ειςροι πόρων για καινοτομία.
 Θ δεφτερθ μζκοδοσ, που αναφζρεται ωσ ‘object-based’, εξετάηει τθν πρόοδο
ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. Χρθςιμοποιεί ωσ δείκτεσ τισ
αγγελίεσ για νζα προϊόντα ι υπθρεςίεσ ςε εμπορικά και τεχνικά περιοδικά,
τισ ευρεςιτεχνίεσ, τθν πλθρωμι royalties, τισ πωλιςεισ από νζα προϊόντα.
Τουσ δείκτεσ αυτοφσ ςυγκεντρϊνει από περιοδικά, από τθν ςυναφι τεχνικι
βιβλιογραφία, από μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων για τθν καινοτομία όπωσ αυτι
του SPRU, από τισ καταγραφζσ των ευρεςιτεχνιϊν, κ.α. Εδϊ μποροφν να
ενταχκοφν και μζκοδοι που ‘τεχνομετρικισ» (technometrics) που
παρακολουκοφν τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ ςυγκεκριμζνων τεχνολογιϊν.
 Εντοφτοισ, οι παραπάνω δείκτεσ δίνουν μια ςτατικι μάλλον εικόνα, και δεν
ζχουν τθ δυνατότθτα να απεικονίςουν τισ διαντιδράςεισ κατά τθν παραγωγι
τθσ καινοτομίασ. Οι τελευταίεσ μποροφν να παρουςιαςκοφν με δείκτεσ
διαδικαςίεσ (process indicators) που μετροφν τισ ροζσ, τουσ δεςμοφσ και τθν
αλλθλοεπίδραςθ των παραγόντων που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ
καινοτομίασ (Coombs, Naranden, Richards 1996).
Το CIS, επιχείρθςε να εμπλουτίςει τθν πρϊτθ μζκοδο (subject-based) με
νεϊτερεσ αντιλιψεισ για τθ δυναμικι τθσ καινοτομίασ, που πθγάηουν από τισ
κεωρίεσ του μθ γραμμικοφ μοντζλου τθσ καινοτομίασ και τθν ζμφαςθ ςτουσ
παράγοντεσ που δεν ςχετίηονται με τθν Ε&Α, από τισ εξελικτικζσ κεωρίεσ για τθν
καινοτομία, από τισ κεωρίεσ που ςυνδζουν τθν καινοτομία με τθ μάκθςθ και τθν
ικανότθτα των επιχειριςεων να ενςωματϊνουν γνϊςθ που παράγεται εκτόσ
αυτϊν, και τα εκνικά και περιφερειακά ςυςτιματα καινοτομίασ (Smith 1997).
Δεν ιταν πάντοτε εφικτό να εκφραςκοφν οι κατευκφνςεισ αυτζσ με
ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ.
Το πρϊτο CIS προςφζρει ςθμαντικι πλθροφορία για το περιβάλλον καινοτομίασ
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και τουσ ςυντελεςτζσ που διαμορφϊνουν το
περιβάλλον αυτό, τθν Ε&Α, τθ χρθματοδότθςθ, τθ μεταφορά τεχνολογίασ, και τα
δίκτυα ςυνεργαςίασ.
Θ ςθμαςία των επιμζρουσ ςυνιςτωςών του περιβάλλοντοσ καινοτομίασ
απεικονίηεται ςτθν κατανομι του κόςτουσ τθσ καινοτομίασ, τθν ςυνολικι
δθλαδι δαπάνθ τθσ επιχείρθςθσ για τθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων και
διαδικαςιϊν. Τθν πρϊτθ κζςθ καταλαμβάνει θ δραςτθριότθτα πρόςκτθςθσ και
μεταφοράσ τεχνολογίασ, μζςω αγοράσ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, όπου
δαπανϊνται περιςςότερο από το 50% των πόρων για καινοτομία, και
ακολουκοφν, θ ζρευνα και ανάπτυξθ, οι υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ προϊόντοσ, και θ
παραγωγικι ςυνεργαςία με τρίτουσ. Ρολφ μικρζσ είναι οι δαπάνεσ για απόκτθςθ
ευρεςιτεχνιϊν και πλθρωμι δικαιωμάτων royalties, όπωσ και για ζρευνα
αγοράσ. Το ςυνολικό κόςτοσ για καινοτομία κυμαίνεται ανάμεςα ςτο 8 και 11%
των πωλιςεων. Δεν υπάρχει ςαφισ ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτο φψοσ τθσ δαπάνθσ
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και ςτο μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, που ςθμαίνει ότι οι καινοτόμεσ επιχειριςεισ
ξοδεφουν περίπου τθν ίδια αναλογία επί των πωλιςεων τουσ, ανεξάρτθτα του
μεγζκουσ τουσ (Evangelista, Sandven, Sirilli, Smith 1997).
Τα ευριματα του CIS δείχνουν ότι υπάρχει κετικι ςυνάρτθςθ ανάμεςα ςτθν
ζνταςθ καινοτομίασ (Ε&Α και ςυνολικό κόςτοσ καινοτομίασ) και ςτουσ δείκτεσ
μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ καινοτομίασ. Με άλλα λόγια, οι βιομθχανίεσ
με υψθλι δαπάνθ ςε Ε&Α και ςε άλλουσ ςυντελεςτζσ τθσ καινοτομίασ ζχουν και
τισ υψθλότερεσ πωλιςεισ από νζα ι τεχνολογικά τροποποιθμζνα προϊόντα.
Εντοφτοισ, θ ςυμβολι τθσ δραςτθριότθτασ ζρευνασ και ανάπτυξησ, και κυρίωσ
τθσ δθμόςιασ Ε&Α, βρίςκεται ςτθν δθμιουργία νζων ιδεϊν παρά για ςτθν
επίλυςθ άμεςων προβλθμάτων των επιχειριςεων. Για τισ ριηικζσ καινοτομίεσ, θ
δθμόςια και πανεπιςτθμιακι Ε&Α είναι θ ςθμαντικότερθ πθγι ιδεϊν, και θ
ςυμβολι τθσ αφορά κυρίωσ ςτισ επιχειριςεισ που ανταγωνίηονται ςτθν
παγκόςμια αγορά.
Τα ευριματα του CIS επιβεβαιϊνουν επίςθσ τθ ςθμαςία τθσ χρηματοδότηςησ.
Οι τρεισ ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που εμποδίηουν τθν καινοτομία ςχετίηονται
με τθ χρθματοδότθςθ, και αφοροφν ςτο υψθλό κόςτοσ τθσ καινοτομίασ, ςτθν
ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ, ςτθ μακρυά περίοδο αποπλθρωμισ τθσ επζνδυςθσ
ςε καινοτομία. Θ δεφτερθ κφρια ομάδα εμποδίων αφορά τισ εςωτερικζσ
ικανότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ να διαχειρίηονται τθ διαδικαςία τθσ καινοτομίασ.
Πίνακασ 1: Κατανομή κόςτουσ καινοτομίασ
Δραςτηριότητα

Κατανομή κόςτουσ

Ζρευνα και ανάπτυξθ
Απόκτθςθ και μεταφορά τεχνολογίασ
 αγορά εξοπλιςμοφ (50)
 πατζντεσ, licenses (2)
Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ προϊόντοσ
 ςχεδιαςμόσ προϊόντοσ (10)
 ζρευνα αγοράσ (3)
Ανάκεςθ Ραραγωγισ ςε τρίτουσ
Άλλεσ δαπάνεσ
Σφνολο

20
52

13

11
4
100%

Ρθγι: Evangelista, Sandven, Sirilli, Smith 1997

Ωσ προσ τθ μεταφορά τεχνολογίασ, το CIS δείχνει ότι επικρατζςτερθ πρακτικι
για τθν εξαςφάλιςθ τεχνολογίασ είναι θ αγορά εξοπλιςμοφ, ενϊ επικρατζςτερθ
μζκοδοσ για τθ μεταφορά τεχνολογίασ είναι τα δίκτυα επικοινωνίασ με ειδικοφσ
και ςυνεργαςίασ με άλλεσ επιχειριςεισ. Θ γεωγραφικι προζλευςθ τθσ
τεχνολογίασ ποικίλλει, εντοφτοισ οι εγχϊριεσ πθγζσ τεχνολογίασ είναι πιο
ςθμαντικζσ από τισ Ευρωπαϊκζσ πθγζσ, ιδιαίτερα για τισ μικρζσ επιχειριςεισ. Οι
μικρζσ χϊρεσ αποκτοφν τεχνολογία από τθν εγχϊρια βάςθ ςε μεγαλφτερο
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βακμό. Μια αναλυτικότερθ διερεφνθςθ ςτισ πατζντεσ δείχνει ότι θ Γερμανία
παραμζνει ωσ κινθτιρια δφναμθ των εφευρζςεων, παρά τα ςθμαντικά βιματα
που ζκανε θ Γαλλία.
Θ ζρευνα διερεφνθςε τθ ςυμβολι 13 πηγών πληροφόρηςησ για καινοτομία,
που ςυμπεριλαμβάνουν (1) εςωτερικζσ πθγζσ ςτθν επιχείρθςθ και ςτθν
επιχειρθματικι ομάδα, (2) εξωτερικζσ πθγζσ από προμθκευτζσ, πελάτεσ,
ανταγωνιςτζσ, επιχειριςεισ ςυμβοφλουσ, (3) εκπαιδευτικά και ερευνθτικά
ιδρφματα, πανεπιςτιμια, κυβερνθτικά ερευνθτικά εργαςτιρια, τεχνολογικά
ινςτιτοφτα, (4) γενικά διακζςιμθ πλθροφορία από ευρεςιτεχνίεσ, επαγγελματικά
ςυμπόςια, και εκκζςεισ. Ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, ωσ πλζον
ςθμαντικζσ πθγζσ κεωροφνται οι εξωτερικζσ πθγζσ. Ακολουκοφν οι εςωτερικζσ
πθγζσ από τθν επιχείρθςθ και τθν επιχειρθματικι ομάδα. Τισ πιο χαμθλζσ
κζςεισ, αλλά με ςθμαντικό ποςοςτό που κυμαίνεται ανάμεςα ςτο 21% ςτισ
μικρζσ και 32% ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, καταλαμβάνουν τα πανεπιςτιμια, τα
δθμόςια ερευνθτικά εργαςτιρια και τα τεχνολογικά ινςτιτοφτα.
Συνκετικά, τα ευριματα του πρϊτου Community Innovation Survey
επιβεβαιϊνουν μάλλον τισ εκτιμιςεισ που είχαμε για τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και
ςυντελεςτζσ τθσ καινοτομίασ παρά φζρνουν ςτθν επιφάνεια ριηικά νζα
δεδομζνα. Θ ςυμβολι τθσ εκτεταμζνθσ αυτισ ερευνθτικισ προςπάκειασ κα
αναδειχκεί με τθν επανάλθψθ τθσ (το δεφτερο CIS ςχεδιάςκθκε για το 1998 και
τα αποτελζςματά του δεν είναι ακόμθ διακζςιμα) και με τθ ςφγκριςθ με
παρόμοιεσ ζρευνεσ ςτισ ΘΡΑ και ςτθν Ιαπωνία. Στο επίπεδο των λειτουργιϊν και
ςυντελεςτϊν λείπουν ορόςθμα (benchmarking) που κα επζτρεπαν τθν
ουςιαςτικότερθ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων.
Τα ευριματα του CIS επιβεβαιϊνουν μια ςειρά από αντιλιψεισ που ςυνδζονται
με το ‘περιβαλλοντικό μοντζλο’ τθσ καινοτομίασ, τθν ανάπτυξθ δθλαδι
καινοτομιϊν με γεωγραφικά αςυνεχι τρόπο, κατά πόλουσ και νθςίδεσ.
Επιβεβαιϊνεται μεταξφ άλλων:
 Θ ςθμαντικι ςυμβολι των μικρϊν επιχειριςεων, τεκμθριϊνοντασ ότι θ
ζνταςθ τθσ καινοτομίασ και οι εκροζσ τθσ μειϊνονται με τθν αφξθςθ του
μεγζκουσ τθσ επιχείρθςθσ.
 Θ ςθμαςία των ςυντελεςτϊν που δεν ςχετίηονται με τθν Ε&Α, όπωσ θ
μεταφορά τεχνολογίασ, θ πλθροφόρθςθ, θ παραγωγικι ςυνεργαςία.
 Το ευρφτερο δίκτυο ςυντελεςτϊν και λειτουργιϊν εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ που
ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ τεχνολογιϊν και πλθροφόρθςθσ.
 Ο αςυνεχισ χαρακτιρα τθσ καινοτομίασ, θ οποία προςλαμβάνει ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ, το βιομθχανικό
κλάδο, και γεωγραφικι περιοχι.
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