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Πεξηερόκελα

 Η έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο

 Οηθνινγηθέο θαηλνηνκίεο

 Ταμηλφκεζε νηθνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ

 Απαηηήζεηο πνιηηηθήο

 Παξαδείγκαηα απφ ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα

 Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο γηα ην λεζησηηθφ ρψξν



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: έλαο απιόο νξηζκόο

 A new way of doing things that generates a 

value on the market

Νένο ηξόπνο – ηη είδνπο αιιαγέο; 

Πξάγκαηα – ηη είδνπο;

Αμίεο – πωο ηηο κεηξάκε;

Αγνξέο – πωο ιεηηνπξγνύλ; 



Τη είδνπο αιιαγέο?

 Σπλήζσο γίλνληαη αληηιεπηέο σο ηερλνινγηθέο αιιαγέο

Γειαδή ε ηερλνινγηθή πξόνδνο;

Μία ζπλερήο (θαη απζόξκεηε) δηαδηθαζία;

 Μία ηέηνηα ζεώξεζε δελ θαιύπηεη:  

Τερλνινγηθέο ηνκέο (breakthroughs) θαη αζπλέρεηεο ζηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε

Τελ αλάπηπμε λέσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο

Τα λέα εξγαιεία ελζάξξπλζεο παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ

Τηο κεηαβνιέο ζηε ζπγθξφηεζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο θνηλσλίαο



Η εμέιημε ηεο έλλνηαο 

 Αξρηθά: TPP (Technological Products and Processes)

Νέα ή βειηησκέλα Πξντφληα

Νέεο ή βειηησκέλεο Γηεξγαζίεο

 Δπέθηαζε ηεο έλλνηαο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη:

Νέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα (internal)

Νέεο πξαθηηθέο marketing (external)

 φρη κφλν ζηε κεηαπνίεζε αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο

 Σήκεξα ή έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη 

αιιαγέο ζην θνηλσληθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν.



Πνηεο αμίεο ζε πνηεο αγνξέο?

 Σπλήζσο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εκπνξηθή αλάπηπμε 

θαη ηηο αμίεο ηεο αγνξάο:

Υπάξρνπλ αγαζά πνπ δελ απνηηκψληαη κε ην κεραληζκφ ηεο 

αγνξάο (εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο)

Οη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο απνηεινχλ κία ζηξέβισζε ηεο 

αγνξάο θαη εκπνδίδνπλ ηε δηάρπζε θαηλνηνκηψλ.  

 Ιδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νηθνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ

Απαηηείηαη κία δηεύξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο ώζηε: 

• Να γίλεη θαηαλνεηή ε θχζε ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ, 

• Να πξνζδηνξηζζνχλ νη εκπιεθφκελνη παίθηεο θαη νη παξάκεηξνη πνπ 

επεξεάδνπλ ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα (innovation system)

• Να αλαιπζνχλ νη ξφινη, νη αιιειεμαξηήζεηο θαη νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηνπο



Eco – Innovation (ΔΙ)

 Τν πεξηερφκελν ηεο αιιαγήο έρεη κία ζπγθεθξηκέλε 
θαηεχζπλζε:
Μείσζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ

Αεηθνξία

 Οη νηθνινγηθέο θαηλνηνκίεο απνθηνχλ ζήκεξα ηδηαίηεξε 
ζεκαζία ιφγσ ηεο πςειήο ηεξάξρεζεο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ζηελ πνιηηηθή αηδέληα

 Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο κε άιιεο κε νηθνινγηθέο 
θαηλνηνκίεο?



Μεηξήζηκεο ζε ζρέζε κε ζηόρν

 Πξάζηλε θιίκαθα κέηξεζεο επηδφζεσλ: ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν κία θαηλνηνκία επηηπγράλεη ηε κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ή/θαη ηελ επίηεπμε 

ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζηφρνπ.

 Η πξάζηλε θιίκαθα ζπλήζσο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ 

θιίκαθα εκπνξηθήο επηηπρίαο. 

Οη πην απνηειεζκαηηθέο ΔΙ αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο γηα ηε δηείζδπζε ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ ηνπο κε ηα θπξίαξρα πξντφληα θαη πξαθηηθέο

 Ο βαζκφο ‘πξαζηλίζκαηνο’ ‘είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί

Πνιιαπινί – αληηηηζέκελνη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη

Διιηπείο γλψζεηο – επίπεδν θαηαλφεζεο



Τν πξόβιεκα ηωλ δηπιώλ 

εμωηεξηθνηήηωλ

 Όιεο νη θαηλνηνκίεο δεκηνπξγνύλ ζεηηθέο εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο ζηε θάζε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη 

δηάρπζεο ζηελ αγνξά

Αλαγθαίεο πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θαηλνηνκηψλ

 Δπηπξφζζεηα, νη ΔΙ κεηώλνπλ ηηο αξλεηηθέο εμσηεξηθέο 

νηθνλνκίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα αληαγσληζηηθά ηνπο 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

Αληίζεηα κε άιιεο θαηλνηνκίεο (π.ρ. ICT) δελ απηνηξνθνδνηείηαη ε 

δηάρπζε ηνπο ζηελ αγνξά

Απαηηνχληαη πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο 

 Γηα ηελ ελζάξξπλζε παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ

 Γηα ηε κεηαβνιή θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ



Η ζεκαζία ηωλ θνηλωληθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ

 Οη ΔΙ απαηηνχλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηαβίσζεο θαη 
ζην κνληέιν θαηαλάισζεο (sustainable consumption)
Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ αγαζψλ ‘ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο’ 

Κνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε

Αλαγλψξηζε ησλ κε ρξεκαηηθψλ αμηψλ

Γηάζεζε γηα πιεξσκή (Willingness-To-Pay) γηα κε 
εκπνξεχζηκα αγαζά ή/θαη θνηλφθηεηα αγαζά

 Τν κνληέιν δηαβίσζεο δελ αιιάδεη εχθνια: 
Κνπιηνχξα θαη παξαδφζεηο, 

Οηθνλνκηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, 

Αλεπαξθήο θαηαλφεζε ησλ κε εκπνξεχζηκσλ αμηψλ,

...



Η αλάγθε αιιαγώλ ζην επίπεδν ηωλ 

ζεζκώλ θαη πνιηηηθώλ

 Η απμαλφκελε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 
θηλεηνπνηεί ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ θαηεχζπλζε 
ζεζκηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ:

 NGOs ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Αθφκε:
Τνπηθφ επίπεδα: ηνπηθά ζεκαηηθά ζπκβνχιηα θαη δίθηπα 

Δζληθφ επίπεδν: λένη θνξείο, ξπζκηζηηθέο αξρέο, δεκφζηνη 
ζπλήγνξνη επί πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θιπ

Παγθφζκην επίπεδν: δηαθπβεξλεηηθά φξγαλα γηα αληηκεηψπηζε 
παγθφζκησλ απεηιψλ (πρ. Κιίκα, βηνπνηθηιφηεηα) 

 Βειηησκέλεο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ 
απνθάζεσλ



Τν θαλνληζηηθό πιαίζην

Αλαγθαίν γηα: 

 Τε δηφξζσζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο αγνξάο 

(εζσηεξίθεπζε εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ), 

 Υπνβνήζεζε ηεο δπλακηθήο ηεο κεηαβνιήο θνηλσληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ,

 Καζηέξσζε - ελίζρπζε λέσλ ζεζκψλ

Οη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο πξέπεη λα 

εμειίζζνληαη ηαπηόρξνλα κε πνιηηηθέο θαη 

θαλνληζκνύο γηα ην πεξηβάιινλ



Η ώζεζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ

ECO-

INNOVATION

Technology 

Push

Market        

Pull

Regulatory 

Push



ΔΙ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα

 Η ελέξγεηα ν βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ θιηκαηηθή 
κεηαβνιή (θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε)

Πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ην Κιίκα

 Οη ππάξρνπζεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ κία 
καθξά ηζηνξία θαη δηακνξθψλνπλ πεξίπινθα 
θαζεζηψηα (regime) κε πνιιαπιέο ηερλνινγηθέο, 
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο

Τν ζύζηεκα ηωλ πδξνγνλαλζξάθωλ:

 Παγησκέλεο ηερλνινγίεο

 Ιζρπξέο θαη ζηαζεξέο νηθνλνκηθέο δνκέο

 Παγθφζκηα πξφηππα δηαβίσζεο θαη θαηαλάισζεο 

 Οη ηξέρνπζεο πνιηηηθέο θαηά θαλφλα κπνξνχλ λα 
επηθέξνπλ κφλν νξηαθέο βειηησηηθέο αιιαγέο ρσξίο λα 
επεξεάδνπλ ηε βαζηθή δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο



Έλα δηαθνξεηηθό ζύζηεκα 

ηαμηλόκεζεο

 Incremental (απμεηηθέο): νξηαθέο (γξακκηθέο) αιιαγέο 
κέζα ζην ηερλνινγηθφ ζχζηεκα
Βειηηψζεηο ζηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο, δνκέο θαη ζπκπεξηθνξέο

Γελ κεηαβάιινληαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Disruptive (αλαηξεπηηθέο): λέεο κέζνδνη βαζίδφκελεο 
ζε λέα γλψζε 
Λεηηνπξγηθέο κεηαβνιέο ζε ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο δνκέο πνπ 

ζπλεπάγνληαη είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ (θαη έμνδν άιισλ), λένπο 
ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο

Γελ αλαηξέπεηαη ε ζπλνιηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Radical (ξηδηθέο): κεγάιεο θιίκαθαο κεηαηνπίζεηο 
ηερλνινγηθψλ θαζεζηψησλ 
Μεγάιεο κεηαβνιέο ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο



Παξαδείγκαηα από ηνλ ελεξγεηαθό 

ηνκέα

Δλεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζπζθεπψλ , 

θηηξίσλ, βηνκεραλία, κεηαθνξέο

Τερλνινγίεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, 

αληιίεο ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο, ηειεζέξκαλζεο

Νέα νηθνδνκηθά πιηθά, βηνθαχζηκα

Σπζηήκαηα δέζκεπζεο απνζήθεπζεο άλζξαθα 

Αηνιηθά, ειηαθά γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα 

ειεθηξνπαξαγσγήο

Τερλνινγίεο πδξνγφλνπ, θειία θαπζίκνπ

Ππξεληθή ζχληεμε

INCREMENTAL 

DISRUPTIVE

RADICAL



Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ξηδηθώλ 

αιιαγώλ

 Μεγάινη ρξνληθνί νξίδνληεο

 Μεγάια ρξεκαηηθά πνζά 

 Υςειφ ξίζθν – αβεβαηφηεηα 

 Με πξνθαζνξηζκέλε έθβαζε

 Αζπλερείο ηερλνινγηθέο ηξνρηέο

 Υςειέο απαηηήζεηο ζπληνληζκνχ 

 … ππέξβαζε ππαξρφλησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ

Κξίζηκνο ν ξόινο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα

Γηεζλήο ζπλεξγαζία



Πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο

 Τηκνινγηαθνί κεραληζκνί, πεξηβαιινληηθνί θφξνη θαη φξηα 
εθπνκπψλ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θπξίσο νξηαθέο 
αιιαγέο

Σεκαληηθφο ν πξνσζεηηθφο ξφινο ηερλνινγίαο θαη αγνξψλ

Έκθαζε ζε R&D, εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε, επαηζζεηνπνίεζε

 Γελλαίεο επηδνηήζεηο, δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη λέεο 
ππνδνκέο αλαγθαίεο γηα αλαηξεπηηθέο αιιαγέο

Έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα σο πξνο θφζηνο 

 Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηε 
κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο (Mission oriented 
technology and innovation programmes)

Σεκαληηθή εκπινθή θπβεξλεηηθψλ θαη δηαθπβεξλεηηθψλ θνξέσλ

Γεκηνπξγία πξνζηαηεπκέλσλ αγνξψλ (niche markets)

Τν παξάδεηγκα ησλ ηερλνινγηψλ ICT   



Τα λεζηά…

 Απηφλνκεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε:

Παγθφζκηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα

Δζληθέο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο

Τνπηθνχο πεξηνξηζκνχο:

 Μέγεζνο, θιίκα

 Αλζξψπηλνη πφξνη

 Φπζηθνί πφξνη

 Τερλνινγηθέο ππνδνκέο

πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηινγέο

 Οη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο πξνθιήζεηο 

γηα αιιαγή



Οη πξννπηηθέο γηα ηα λεζηά

 Οηθνινγηθέο θαηλνηνκίεο ηαηξηάδνπλ απφιπηα ζε λεζηά

 Τα λεζηά δίλνπλ εξεζίζκαηα θαη ηδέεο γηα θαηλνηνκίεο 

Γηα EI ζρεηηθέο κε ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα
Πξνψζεζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ ζε θηίξηα θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο (πξάζηλνο ηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο)

Δθκεηάιιεπζε ηνπ πινχζηνπ δπλακηθνχ ΑΠΔ, 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 
ηνπο έληαμή θαη επξχηεξε αμηνπνίεζε ηνπο (π.ρ. αθαιάησζε)

Πξνζαξκνγή ζην ηνπηθφ αξρηηεθηνληθφ ζηπι θαη αμηνπνίεζε 
ηνπηθψλ δεμηνηήησλ 

Μεηαηξνπή ησλ λεζηψλ απφ ελεξγεηαθνχο θαηαλαισηέο ζε 
παξαγσγνχο (π.ρ. κε ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα) 

 Σεκαληηθά πεξηζψξηα αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ICT 
(smart energy systems) 



Οη πξνθιήζεηο γηα ηα λεζηά

 Να αλαγλσξίζνπλ κία δηαθνξεηηθή αλαπηπμηαθή πνξεία

Σε ζρέζε κε ην παξειζφλ

Σε ζρέζε κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα

 Να ππεξληθήζνπλ ηε θπζηνινγηθή αληίδξαζε ζηελ 

αιιαγή θαη ην ζχλδξνκν NIMBY 

 Να πξνσζήζνπλ θακπάληεο ελεκέξσζεο

 Να θηλεηνπνηήζνπλ ηνπηθνχο πφξνπο - παίθηεο

 Να ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηηο 

απνθάζεηο

 Να αλαπηχμνπλ ηνπηθά δίθηπα θαη ζπλδέζεηο κε άιια 

λεζηά



Σπκπεξάζκαηα 

Οηθνινγηθέο θαηλνηνκίεο

 Έρνπλ κία θαζαξή θαη θνηλσληθά απνδεθηή ζηφρεπζε 

 Αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηε 
δηείζδπζε ηνπο ζηελ αγνξά
Γηπιέο εμσηεξηθφηεηεο, ηζρπξά ηερλνινγηθά θαζεζηψηα

 Αλαγθαία κία δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε 

 Η απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ κεγάισλ 
παγθφζκησλ απεηιψλ πξνυπνζέηεη ξηδηθέο αιιαγέο

 Κπβεξλεηηθέο θαη δηα-θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο είλαη 
πνιχ ζεκαληηθέο

 Σηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, ηα λεζηά έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ πξνψζεζε απμεηηθψλ θαη αλαηξεπηηθψλ αιιαγψλ 
ππνβνεζψληαο ηε κεηάβαζε πξνο ξηδηθφηεξεο αιιαγέο. 


