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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται ως εποχή της γνώσης, της πληροφορικής, του 

αυτοματισμού και της ρομποτικής ή όπως αλλιώς λέγεται «βιομηχανία 4.0». Απο-

τελεί ενδιαφέρουσα ιστορική περίοδο και διαμορφώνει μίγμα προ-βλημάτων, 

αλλά και συσσωρεύει σημαντικά δυναμικά προκλήσεων και ευκαι-ριών για τις ε-

πιχειρηματικές και όχι μόνο δραστηριότητες. Ο αυτοματισμός και η εισαγωγή της 

τεχνολογίας στις διαδικασίες παραγωγής αγαθών και υπηρε-σιών απαιτούν λο-

γική και συνετή διαχείριση για να προσφέρουν χρησιμότητα και όφελος στις επι-

χειρήσεις και τον άνθρωπο. Μέσα από την ιστορική δια-δρομή και εξέλιξη της 

γνώσης οι άνθρωποι με τη δημιουργικότητα και την επι-νοητικότητά τους κατα-

σκεύασαν νέα υλικά, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εφεύ-ραν καινούργια εργαλεία 

και μέσα για να καλύψουν ανάγκες και επιθυμίες τους. Δημιούργησαν καινοτο-

μίες σε πολλούς τομείς, οι οποίες έφεραν «βιομη-χανικές επαναστάσεις», την 

πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη …. Κοινό και κυρί-αρχο όμως στοιχείο όλων αυ-

τών των «βιομηχανικών επαναστάσεων» ήταν το καινούργιο, το νέο, το καινο-

τόμο, το διαφορετικό. Ήταν αυτό που αποτελούσε το καψούλι για να πυροδοτηθεί 

η οικονομική ανάπτυξη της ανθρωπότητας, η οποία συμπαρέσυρε τις διάφορες 

εξελίξεις (evolution), κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική κ.α. Καινοτομίες συνα-

ντούμε σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, τον οικογενειακό, 

εργασιακό, κοινωνικό, πολιτικό και σε ό-λους τους χώρους. 

Παράλληλα με τη διαχείριση του νέου και καινοτόμου και προκειμένου τα απο-

τελέσματα της καινοτομίας (τελικά αγαθά και υπηρεσίες, πρώτες ύλες, γνώσεις 

κτλ.) να σέβονται τις αξίες του ανθρώπου, το περιβάλλον και τα έμβια όντα χρειά-

ζονται εκτός των άλλων, κοινά αποδεκτοί κανόνες παραγωγής και διανο-μής που 

να στηρίζονται στην ποιότητα και τη βέλτιστη διαχείρισή της. Η αντί-ληψη της 

ποιότητας ξεκινά από το μυαλό του κάθε ατόμου. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστή 

προσωπικότητα και έχει διαφορετική αντίληψη και εκτίμηση της ποιότητας. Είναι 

όμως αποδεκτό ότι όλοι κατανοούν τη μη - ποιότητα, είτε άμε-σα, είτε έμμεσα. 

Στην επιχειρηματική δραστηριότητα η ποιότητα (αγαθών, υπη-ρεσιών, διαδικα-

σιών κ.α.) και η διαχείρισή της πλέον αποτελεί σημαντικό πα-ράγοντα ανταγωνι-

στικότητας. Η προσέγγιση της ποιότητας απαιτεί την ύπαρξη ιδιαίτερης κουλτού-

ρας και επιχειρησιακής φιλοσοφίας. Η διαχείρισή της και το ποιοτικό αποτέλεσμα 

για να παραχθεί χρειάζεται πρωτίστως αυτή η κουλτούρα και φιλοσοφία ποιότη-

τας να κατοικοεδρεύσει στο μυαλό και τη συνείδηση των μελών μιας συλλογικό-

τητας, όπως είναι η επιχείρηση. Να γίνει αντικειμενικός στόχος της πολιτικής και 

στρατηγικής τους. Την αναγκαιότητα συμμόρφωσης όλων των παραγωγικών και 
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μη δραστηριοτήτων των συλλογικοτήτων προς κοινά αποδεκτά Standards έρχε-

ται να αναδείξει ο ISO μέσω των προτύπων ποιότητας που διαμορφώνει, πιστο-

ποιεί και εξελίσσει σε όλους τους τομείς και δράσεις των ανθρώπων.     

Αυτές τις δυο σημαντικές παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-

σεων, «Καινοτομία και Ολική Ποιότητα» και τη διαχείρισή τους, φιλοδοξούμε με 

αυτό το εγχειρίδιο να κάνουμε κτήμα των ενδιαφερομένων και πρώτιστα των φοι-

τητών μας. Όμως το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται και σε κάθε άλλο ενδιαφε-ρό-

μενο (επιστήμονα, στέλεχος επιχειρήσεων, επιχειρηματία, κτλ.), ο οποίος επιθυμεί 

να έρθει σε μια πρώτη επαφή με ζητήματα Διοίκησης Καινοτομίας και Ολικής 

Ποιότητας. Δεν καλύψαμε όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν στις δυο 

παραπάνω θεματικές ενότητες, εξάλλου κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο αν όχι α-

δύνατο. Κάναμε μια πρώτη προσέγγιση κατά τρόπο επιλεκτικό με βάση προβλη-

ματισμούς δικούς μας, διδακτικές ανάγκες και πρωτίστως δίδονται α-παντήσεις 

στα ερωτήματα και ερωτηματικά που ετίθεντο από τους φοιτητές κα-τά τις δια-

λέξεις. Το αν το πετύχαμε αποτελεί μεν πρόθεση εκ μέρους μας, αλλά εκείνο που 

μετρά είναι το αποτέλεσμα. Κάθε σπουδαστής οικονομικής κατεύ-θυνσης και ι-

διαίτερα αυτοί που σπουδάζουν Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρή-σεων επιβάλλε-

ται να έχουν και στοιχειώδεις γνώσεις Management Καινοτομί-ας και Ολικής Ποι-

ότητας. Ως άμεσοι σύμβουλοι των επιχειρήσεων – επιχειρη-ματιών δε θα κριθούν 

μόνο από το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά από την επιβίωση της επιχεί-

ρησης, καθότι δε θα είχαν νόημα οι υπηρεσία τους αν δεν υφίστατο η επιχείρηση. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «ό-λον», ως σύνολο και όχι απο-

σπασματικά.   

Οι επιχειρήσεις για να καταστούν ανταγωνιστικές, είναι απαραίτητο να έχουν 

πληροφορημένους συνεργάτες και εξειδικευμένα στελέχη. Τα συγκριτικά πλεονε-

κτήματα δε δημιουργούνται ούτε τυχαία, αλλά ούτε και χωρίς προσπάθεια και 

προγραμματισμό. Δημιουργούνται μόνο μετά από συσσώρευση και αξιοποίηση 

συνδυασμών γνώσης: Θεωρητικής και εμπειρικής. Για το λόγο αυτό σε κάθε επι-

χειρηματική δραστηριότητα (και όχι μόνο), πρέπει να υπάρχει συνεχής, συνεπής 

και αμφίδρομη συνεργασία των στελεχών όλων των επιπέδων της και προπάντων 

ανοιχτότητα. Οι φοιτητές μας, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις κατά τα 

επόμενα χρόνια, πρέπει να συνειδητοποιήσουν, ότι για τη βελτίωση της ανταγω-

νιστικής των επιχειρήσεων πρέπει να εισάγουν σε αυτές καινοτόμες μεθόδους και 

τεχνικές, οι οποίες πρέπει ταυτόχρονα να είναι και ποιοτικές. Για να το πετύχουν 

αυτό θα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός κρίσιμου επιπέδου γνώσεων για τη λειτουρ-

γία τόσο των ίδιων των επιχειρήσεων, όσο και του περιβάλλοντος, στο οποίο αυ-

τές δραστηριοποιούνται. Με την έννοια επιχειρησιακό περιβάλλον εννοούμε όχι 

τα στενά όρια μιας χώρας, αλλά μεγάλων συνασπισμών κρατών, όπως η Ε.Ε., 

αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Για το λόγο αυτό σημαντικό μέρος της χρησιμο-

ποιηθείσας ορολογίας (terminology, Terminologie) αναφέρεται στην Αγγλική και 
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Γερμανική γλώσσα, ως βοήθεια των χρηστών αυτού του εγχειριδί-ου στο διεθνές  

ταξίδι της γνώσης τους.  

Το εγχειρίδιο αυτό προσπαθεί να προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στη γνώση και τη 

μάθηση αυτών που θα το χρειαστούν. Το θέτουμε στη διάθεση των ανα-γνωστών 

μας πιστεύοντας ότι θα βρει γόνιμο έδαφος, προκειμένου να εκπλη-ρώσει το στόχο, 

για τον οποίο εκδίδεται. Βέβαια όπως είθισται να λέγεται και το θεωρούμε αυτονό-

ητο, για τυχόν λάθη ή/και παραλήψεις, την ευθύνη φέρει μό-νο ο συγγραφέας.   

ΣΕΡΡΕΣ, 2017 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

1.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Μια πολυσυζητημένη και πολύ συχνά χρησιμοποιούμενη έννοια όχι μόνο στην οι-

κονομική επιστήμη, αλλά και στον κλάδο της Οργάνωσης και Διοίκηση Επιχειρή-

σεων (Management) είναι αυτή της καινοτομίας (Innovation). Θέτοντας στη μη-

χανή αναζήτησης Google και στο Link: https://www.google.com/?gws_rd= 

ssl#q=Innovation&* τη λέξη: Innovation, εντός 0.67 seconds έχει 571,000,000 

results [04/03/17]. Αυτό από μόνο του δείχνει τα πολλά και πολύ σημαντικά ή 

ασήμαντα που έχουν γραφτεί για τον όρο αυτό. Επίσης σε έρευνα που έγινε το 

2010, το 72% περίπου των μεγάλων επιχειρήσεων (>250 εργαζόμενους) θεωρεί 

τις καινοτομίες ως ένα από τους τρεις σημαντικότερους στρατηγικούς στόχους 

(strategic objectives, strategische Ziele) και προτεραιότητες (priority) του μοντέ-

λου ανάπτυξής τους (Andrew et  al. 2010: 6). H παραπάνω διαπίστωση καθιστά 

και αναδεικνύει την «Καινοτομία» ως έναν από τους σημαντικότερους παράγο-

ντες και «συντελεστές ανταγωνιστικότητας» (competitiveness factor, 

Wettbewerbsfaktor) στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οικονομίες. Μέσω και δι’ αυ-

τής (και όχι μόνο) οι επιχειρήσεις – κράτη – κοινωνίες προσπαθούν να διαμορ-

φώσουν συνθήκες μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας, διάθεσης των προϊόντων 

τους στην αγορά μέσω πλεονεκτημάτων κόστους, παραγωγής και ποιότητας, 

προκειμένου να διαμορφώσουν νέα ή βελτιωμένα προϊόντα – υπηρεσίες, να δη-

μιουργήσουν θέσεις εργασίας και τελικά να  αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της 

ανεργίας που κατά τα τελευταία χρόνια έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung et al., 1999).   

Έτσι, όσον αφορά τον παραγωγικό τομέα και τη βιομηχανία, οι καινοτομίες στο-

χεύουν σε αυτά που ανέφερε πριν από 80 περίπου χρόνια ο Josef Schumpeter, 

δηλ. «… την επικέντρωσή τους στην επιστήμη και την πράξη» (Schumpeter J., 

1939: 87). Όμως η εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού λόγω της παγκο-

σμιοποίησης και η εμφάνιση νέων παικτών στη διεθνή αγορά κυρίως από χώρες 

χαμηλού κόστους παραγωγής, οδήγησε τις επιχειρήσεις (ιδίως τις μεγάλες) να ε-

πενδύσουν τεράστια κεφάλαια σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και αύξησε την 

αναγκαιότητα για καινοτομίες και ποιότητα, προκειμένου να βελτιώσουν ή να 
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στερεώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Το 

2015 οι επενδύσεις σε Ε&Α (Research and development, R&D,  Forschung und 

Entwicklung, F&E) της Κίνας ξεπέρασαν αυτές της Γερμανίας (76 δις $) και έ-

φτασαν τα 85 δις US-$ και κάλυψαν το 2% του ΑΕΠ της χώρας (Strüven P., Polke 

H., 2006: 8; Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2015). Δεν είναι 

μόνο η παγκοσμιοποίηση, η οποία οδηγεί σε ισχυρότερο ανταγωνισμό για την κα-

τάκτηση ηγετικής ή δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας που 

συμβάλει στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Είναι και το γεγο-

νός ότι η ανάπτυξη και ο κύκλος ζωής των αγαθών και υπηρεσιών γίνεται ολοένα 

και μικρότερος σε διάφορες και διαφορετικές επιχειρήσεις και κλάδους παραγω-

γής. Σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε στα νοικοκυριά της Αυστρίας (Μάιος 

2015), η μέση διάρκεια χρήσης των διαφόρων προϊόντων είναι η παρακάτω:   

Διάγραμμα 1: Μέση διάρκεια χρήσης διαφόρων προϊόντων, σε έτη, Αυστρία 2015 

 

Πηγή: Wieser Harald, Tröger Nina, Hübner Renate, 2015: 6. 

Στο παραπάνω διάγραμμα έχουμε μέση διάρκεια χρήσης (μ.δ.χ.): Για τα σανδά-

λια (Sandalen) 2,2 έτη μ.δ.χ., T-Shirt 2,5 έτη, Handy/Smartphone 2,7 έτη, Που-

κάμισα/Μπλούζες (Hemd/Bluse) 2,7 έτη, … Χειμερινά μπουφάν/Παλτό (Winter-

jacke/Mantel) 3,9 έτη, Εκτυπωτές (Drucker) 4 έτη, Laptop/Notebook 4,1 έτη, 

μηχανές καφέδων (Kaffeemaschine) 4,9 έτη, Κάμερες (Kamera) 5,3 έτη, φούρ-

νοι μικροκυμάτων (Mikrowelle) 6 έτη, ηλεκτρικές σκούπες (Staubsauger) 6 έτη, 

Στρώματα (Matratze) 7,1 έτη, Τηλεοράσεις (Fernseher/TV) 7,3 έτη, αυτοκίνητα 

(Auto) 7,5 έτη, Καναπέδες (Couch) 8,6 έτη, έπιπλα Γραφείου/Γραφεία (Schreib-

tisch) 8,8 έτη, ψυγεία (Kühlschrank) 9,4 έτη, Ντουλάπες ρούχων (Kleider-

schrank) 10,5 έτη, ηλεκτρικές κουζίνες (Küchenherd) 10,8 έτη. Σε μια προηγού-
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μενη έρευνα της Siemens AG (Siemens Aktien Gessellschaft) του 2001 διαπι-

στώθηκε ότι: Α) Μέσα στα προηγούμενα δεκαπέντε (15) χρόνια τα συνολικά έ-

σοδα της επιχείρησης από τα προϊόντα που είχαν διάρκεια ζωής πάνω από δέκα 

(10) χρόνια μειώθηκαν κατά 2/3 ή 75%. Αυτά διαμορφώνουν πλέον μόνο το 7% 

των συνολικών εσόδων. Β) Τα προϊόντα που έχουν διάρκεια ζωής ≤ από πέντε (5)  

χρόνια διαμορφώνουν πλέον το 75% των συνολικών εσόδων των επιχειρήσεων το 

2015. Πριν από 15 χρόνια (το 2000), το ποσοστό αυτό ήταν μόλις πάνω από το 

15% (Bischoff J., 2001: 241).  

Επίσης: Η μεγάλη αύξηση των αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες παγκοσμίως αποδει-

κνύει επίσης ότι οι κύκλοι των προϊόντων έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο αγώ-

νας των διαφόρων επιχειρήσεων και χωρών για την ηγεσία στον τομέα της τεχνο-

λογίας έχει γίνει πολύ σκληρός κατά την τελευταία δεκαετία (2004 έως 2014). 

Στη δεκαετία αυτή οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας αυξήθηκε κατά μέσο 

όρο μεταξύ 6% (στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ, US Patent Office, US-

Patentamt) και 8% (στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, 

European Patent Office, Europäisches Patentamt), ενώ το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξή-

θηκε κατά μ.ο. μόνο 2,8% και 6% αντίστοιχα. Η οικονομική αδυναμία στην Ευ-

ρώπη στις αρχές του 21ου αιώνα, αποτυπώνεται από τη συρρίκνωση στις αιτή-

σεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας – με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και των επεν-

δύσεων των επιχειρήσεων σε Ε&Α (Strüven P., Polke H., 2006: 9). 

Χρήσιμο για την παραπέρα ανάλυσή μας είναι να ξεχωρίσουμε στο εισαγωγικό 

αυτό σημείο και να αντιληφτούμε τη διαφορετικότητα στο περιεχόμενο και τον 

ορισμό όσον αφορά τις διάφορες έννοιες, οι οποίες πολλές φορές συγχέονται με 

την έννοια της καινοτομίας. Έτσι:   

 Ανακάλυψη (Discovery, Entdeckung): Η ανακάλυψη ως έννοια έχει διττή ερ-

μηνεία: 

 Αναφέρεται σε επίτευγμα που είναι αποτέλεσμα επιστημονικών μελετών 

και ερευνών, και 

 Εύρεση πράγματος που προϋπήρχε, αλλά ήταν άγνωστο ή η εύρεση και 

για πρώτη φορά χρήση ή διατύπωση κάποιου προϋπάρχοντος πράγματος. 

Οι ανακαλύψεις είναι άλλοτε τυχαίες και άλλοτε μετά από συστηματική και 

επίπονη έρευνα, αλλά πολύ σημαντικά για τη ζωή και τον πολιτισμό, ευρήματα 

του ανθρώπου, π.χ. η ανακάλυψη της Αμερικής το 1492 μ.Χ. από τον 

Christopher Columbus (1451 – 1506) ή εξωτερικά ερεθίσματα που γονιμο-

ποιούνται θετικά στον ανθρώπινο νου, π.χ. η ανακάλυψη της αρχής της ανώ-

σεως από τον Αρχιμήδη, η ανακάλυψη του μηχανισμού των Αντικυθήρων, η 

ανακάλυψη του νόμου της βαρύτητας από το Sir Isaac Newton (1642 – 
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1726/27), οι επιστημονικές ανακαλύψεις στο CERN. όσον αφορά το μυστη-

ριώδες νέο βαρύ σωματίδιο κτλ.  

 Εφεύρεση (invention, Erfindung): Αποτελεί επινόηση μη προϋπάρχοντος 

πράγματος, σύλληψη μιας πρωτότυπης ιδέας και τεχνική πραγματοποίησής 

της, αποτελεί μια νέα ιδέα για ένα σχέδιο που είναι αρκετά διαφορετικό έτσι, 

που δε θα μπορούσε να είναι πρόδηλο σε έναν επαγγελματία ειδικευμένο στο 

συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Εφεύρεση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε 

δημιουργική ενέργεια του ανθρώπου που απολήγει στην επινόηση πραγμάτων 

που δεν υπάρχουν προηγουμένως, ή στην ανεύρεση νέων μεθόδων εργασίας 

ή επωφελέστερων μέσων ή μεθόδων εκμετάλλευσης γνωστών δυνάμεων, ιδιο-

τήτων ή πραγμάτων. Summa summarum: Εφεύρεση είναι η ανακάλυψη 

πραγμάτων για πρώτη φορά που δεν υπήρχαν πριν. Η εφεύρεση δεν είναι ούτε 

αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη για καινοτομία. Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν ση-

μαντικές εφευρέσεις σε διάφορους τομείς: Μερικές από αυτές είναι: Το «ρο-

μπότ – υπηρέτρια» του Φίλωνος του Βυζαντίου (περ. 280 π.Χ. – περ. 180 

π.Χ.),  ο υδραυλικός τηλέγραφος του Αινεία του Τακτικού (4ο αιώνα π.Χ.), ο 

«κινηματογράφος» του Ήρωνος του Αλεξανδρέως (περ. 1ο αιώνα π.Χ. – περ. 

1ο αιώνα μ.Χ.), το «αυτόματο ωρολόγιο»  του Κτησίβιου του Αλεξανδρέως (285 

– 222 π.Χ.), ο «αστρολάβος» του  Απολλώνιου του Περγαίου (περίπου το 280 

π.Χ.), ο αναλογικός υπολογιστής των Αντικυθήρων κτλ. Αργότερα ο αμερικα-

νός Alexander Graham Bell (1847 – 1922) ήταν ο πρώτος που θα λάβει το 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ηλεκτρικό τηλέφωνο το 1876. Η εφεύρεση αυτή 

γρήγορα απογειώθηκε και ξεσήκωσε σειρά παγκόσμιων επιχειρήσεων στον 

κλάδο της επικοινωνίας. Οι περισσότερες μεγάλες εφευρέσεις και ανακαλύ-

ψεις έγιναν επειδή οι επιστήμονες ήξεραν περίπου τι έψαχναν και πώς θα το 

βρουν, ακολουθώντας βήματα και εφαρμόζοντας την από αιώνες γνωστή μέ-

θοδο της δοκιμής και του λάθους. Όμως, κάποιες φορές, το λάθος αποδεί-

χθηκε περισσότερο πολύτιμο από τον αρχικό στόχο και έτσι καταλήξαμε να 

έχουμε φούρνους μικροκυμάτων, αντιβιοτικά και cookies με σοκολάτα. Οι με-

γαλύτερες εφευρέσεις που άλλαξαν την εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι ο 

τροχός (ρόδα), η τυπογραφία, το τηλέφωνο κτλ. Η διαφορά της ανακάλυψης 

από την εφεύρεση είναι πως η ανακάλυψη προϋπήρχε, ενώ η εφεύρεση απο-

τελεί κάτι που δημιουργήθηκε. 

 Νεωτερισμός ή μοντερνισμός (Modernity or modernism, Moderne und 

Modernismus): Είναι η τάση γενικά να ακολουθεί κάποιος τη μόδα, να απο-

δέχεται τις ιδέες και κάθε τι καινούργιο. Επίσης νεωτερισμός είναι η εισαγωγή 

και υιοθέτηση οποιουδήποτε καινούριου πράγματος (ιδέας, τρόπου συμπερι-

φοράς, τεχνικής, προϊόντος, μεθόδου κ.λπ.). Μπορεί ως: 
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 Νεοτερισμός: Να σημαίνει την ακολούθηση της τελευταίας λέξης της μό-

δας, και ως, 

 Νεωτερισμός: Να σημαίνει την αποδοχή και εφαρμογή νέων συστημάτων 

ή αντιλήψεων. 

Είναι σημαντικό να γίνει σαφές ότι η καινοτομία δεν είναι απλά εφεύρεση. Η και-

νοτομία αποτελεί τη συνέχεια της εφεύρεσης. Εάν κάποιος εφευρέτης συλλάβει 

την ιδέα για το επόμενο προϊόν ή διαδικασία που θα είναι ξεχωριστό από τα άλλα, 

όμως αδυνατεί να βρει κάποιον που μπορεί να το παράγει, τότε η κοινωνία θα 

συνεχίσει να αγνοεί την ύπαρξή του. Ενώ οι εφευρέσεις μπορούν να υλοποιηθούν 

οπουδήποτε, π.χ. σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια κτλ., η καινο-

τομία υλοποιείται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις ή άλλα είδη οικονομικών ορ-

γανισμών. Για να μετατρέψει μία επιχείρηση την εφεύρεση σε καινοτομία θα πρέ-

πει να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά πολλές μορφές γνώσης, ικανοτήτων, δεξιοτή-

των και πόρων. Π.χ. θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στον τομέα της παραγωγής, 

αντίστοιχες δεξιότητες και να διαθέτει εγκαταστάσεις – υποδομές, καλή γνώση 

της αγοράς, ένα αποτελεσματικό σύστημα διανομής, επαρκείς οικονομικούς πό-

ρους κλπ. Η καινοτομία είναι μια διαρκής διαδικασία, μια φιλοσοφική αντίληψη 

που ενυπάρχει στην επιχειρησιακή κουλτούρα και στην ατομική και συλλογική 

δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα από τα πιο δυναμικά της γνωρίσματα. 

 

1.2  H οικονομική επιστήμη πηγή άντλησης θεωριών ανάπτυξης τεχνικής – 

τεχνολογικής προόδου 

Κατά το διάβα των αιώνων και στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός κατάλλη-

λου πλαισίου κανόνων και αρχών για τη δικαιότερη κατανομή των παραγόμε-νων 

πόρων, οι άνθρωποι, οι κοινωνίες και τα κράτη πέρασαν από πολλά οικονομικά 

στάδια που το καθένα, ανάλογα με τις δυνάμεις και δυναμικές που είχαν οι κοι-

νωνικές – οικονομικές ομάδες άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία. Είχαμε και 

έχουμε ακόμη αυταρχικά – απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία στηρίζονταν(-

νται) στη βία και την καταπίεση των λαών τους, περάσαμε σε ολιγαρχικά, φεου-

δαρχικά, αστικά, κομμουνιστικά, δημοκρατικά κτλ. καθεστώτα, τα οποία το κα-

θένα πάλι, ανάλογα με την επιρροή που είχε στην κοινωνία και το λαό, διαμόρ-

φωσαν κακές, καλές ή/και λιγότερο καλές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. 

Στο παρόν εγχειρίδιο δεν θα ασχοληθούμε όμως με την κοινωνική – κοινωνιολο-

γική δομή και εξέλιξη των κοινωνιών – κρατών, αλλά με την οικονομική, καθότι η 

οικονομία (οίκος + νόμος) αποτελεί δημιούργημα του ανθρώπου για να διαμορ-

φώσει κατάλληλες συνθήκες (πάλι ανάλογα με τη δύναμη και δυναμική των ομά-

δων επιρροής στην εξουσία) για την καλύτερη διαβίωση των πολιτών.  
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Τι είναι όμως τεχνική – τεχνολογική πρόοδος και ποια σημασία έχει για την αν-

θρώπινη ευημερία; Υπό τον όρο τεχνική – τεχνολογική πρόοδος εννοούμε: 

1. Την εισαγωγή νέων – καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία, οι 

οποίες καθιστούν δυνατή την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων Ε-κροών με 

τις υφιστάμενες ποσότητες Εισροές ή την παραγωγή ίδιων πο-σοτήτων Ε-

κροών με λιγότερες ποσότητες Εισροές.     

2. Τη δημιουργία νέων, έως τώρα άγνωστων προϊόντων ή τη ριζική αλλαγή των 

γνωστών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

3. Τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και υπηρεσιών με αμετάβλητη τοπο-

θέτηση συντελεστών παραγωγής.  

Μέσω της εισόδου ή βελτίωσης της τεχνικής – τεχνολογικής προόδου μετακι-νεί-

ται η συνάρτηση παραγωγής προς τα επάνω και μετατοπίζεται η καμπύλη ίσης 

παραγωγής (αδιαφορίας) μακρύτερα και δεξιότερα από την αρχή των αξόνων 

(περίπτωση 1). Η τεχνική – τεχνολογική πρόοδος (περίπτωση 2) οδηγεί στη δια-

μόρφωση μιας εντελώς νέας συνάρτησης παραγωγής με τις ανάλογες καμπύλες 

αδιαφορίας. Η περίπτωση 3 μπορεί να φαίνεται ότι διαφέρει από τις περιπτώσεις 

1 και 2, όμως είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί στην πράξη από αυτές. Π.χ. μια 

νέα ποικιλία σίτου με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μπορεί να φαίνεται 

ως εντελώς νέο προϊόν (περίπτωση 2), όμως θεωρείται και ως βελτίωση της ποι-

ότητας (περίπτωση 3). Στην περίπτωση που κατορθώσει να υποκαταστήσει τις 

εγχώριες ποικιλίες στην αλευροβιομηχανία, μπορεί να αυξήσει τις Εκροές με ίδια 

ποσότητα Εισροών (περίπτωση 1) (Μαντζάρης Γιάν., Αλεξανδράκης Αλ., 2012).       

Η σημασία της τεχνικής – τεχνολογικής προόδου είναι μεγάλη στις διάφορες φά-

σεις της οικονομικής ιστορίας της ανθρωπότητας και τη λειτουργία των α-γορών. 

Οικονομικά συστήματα που δεν ενσωματώνουν ή δεν έχουν τεχνολο-γική πρόοδο 

είναι καταδικασμένα σε κατάρρευση και δύσκολα θα επιβιώσουν. Χωρίς τεχνική 

– τεχνολογική πρόοδο μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη μόνο μέσω επέκτασης της 

συσσώρευσης κεφαλαίου και της παραγωγικής βάσης. Μέσω αυτών μπορεί να 

αυξηθεί η εντατικοποίηση του κεφαλαίου και η παρα-γωγικότητα της εργασίας 

διαχρονικά και να αυξηθεί η παραγωγή αγαθών. Όμως η εντατικοποίηση του κε-

φαλαίου σε περίπτωση αμετάβλητης τεχνολο-γικής προόδου οδηγεί σε μείωση 

της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου, καθότι υπάρχουν λιγότερα κίνητρα 

προσέλκυσης νέων επενδύσεων.      

Η τεχνική – τεχνολογική πρόοδος η οποία οδηγεί στην παραγωγή νέων – και-

νοτόμων ή ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, έχει μεγάλη σημα-

σία στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων – οικονομιών. Ιδιαί-τερα 

στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης το διεθνές εμπόριο επι-κεντρώνεται 
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σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτουν αποτελεσμα-τικότερα τις α-

νάγκες ή επιθυμίες των καταναλωτών. Ταυτόχρονα η εφεύρεση νέων προϊόντων 

ή μεθόδων παραγωγής συμβάλλουν στη διαμόρφωση συ-γκριτικών μακροχρό-

νιων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τα οποία με τη σειρά τους βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα των κρατών – επιχειρήσεων. Χώρες – επιχειρήσεις που παρα-

μένουν αγκιστρωμένες στο παρελθόν και δε νοιάζονται για την εισαγωγή σύγχρο-

νων και καινοτόμων προϊόντων ή μεθόδων παραγωγής και διάθεσης των προϊό-

ντων τους, χάνουν δυστυχώς το τραίνο της ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική 

και διεθνή αγορά με αρνητικές συνέπειες στο ισοζύγιο συναλλαγών και την απα-

σχόληση.   

Θα ασχοληθούμε για λίγο με τη σχετικά πρόσφατη οικονομική ιστορία της ανθρω-

πότητας, επειδή πιστεύουμε ότι η οικονομική δομή ενός κράτους, μιας χώρας, 

ενώσεως κρατών ή/και κοινωνίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. 

Πάντα οι θεωρίες ως διανοητικά σχεδιάσματα του ανθρώπινου νου και γνώσης, 

προσπαθούν να αποτυπώσουν στατικά ή δυναμικά νόμους, κανόνες και αρχές οι 

οποίες αποσκοπούν στην ερμηνεία της πραγματικότητας, αλλά και τη χάραξη 

στρατηγικών, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονο-

μίας. Στόχος όλων αυτών των οικονομικών υποδειγμάτων είναι ή πρέπει να είναι 

μέσω αριστοποίησης, βελτιστοποίησης και εύρεσης σημείων ισορροπίας τους δια-

μόρφωση συνθηκών ευημερίας των παικτών της αγοράς: των μικρομονάδων (νοι-

κοκυριό – επιχείρηση) σε επίπεδο Μικροοικονομικής θεωρίας και μεγαλομονά-

δων (Κράτους – Κοινωνίας) σε επίπεδο Μακροοικονομικής θεωρίας. Η κάθε νέα 

οικονομική θεωρία, πατώντας στα θεμέλια που δημιούργησαν οι προηγούμενες 

προσπαθεί να βελτιώσει ή και να την απορρίψει την παλιά, διαμορφώνοντας μια 

αλλαγή παραδείγματος (paradigm shift, Paradigmenwechsel) κατά το περιεχό-

μενο που του δίδει ο Thomas Samuel Kuhn (1922 – 1996) στο έργο του: The 

Structure of Scientific Revolutions (Kuhn Thomas S., 1962: 172).       

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δημιουργικής βελτίωσης ή δημιουργικής καταστρο-

φής, σημαντικές προσωπικότητες και εκπρόσωποι της κλασικής και νέο-κλασικής 

σχολής οικονομικής σκέψης, π.χ. ο Adam Smith (1723 – 1790), ο Karl Marx 

(1818 – 1883), ο Alfred Marshall (1842 – 1924) και πολλοί άλλοι, ασχολήθηκαν 

ρητά και εντατικά με την τεχνική – τεχνολογική πρόοδο (technical – 

technological progress, technischer – technologischer Fortschritt) και πολλές 

φορές ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για την προέλευσή της. Απεναντίας οικο-

νομολόγοι των επόμενων γενεών, ιδιαίτερα κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, θε-

ώρησαν την τεχνική – τεχνολογική πρόοδο ως ένα δεδομένο, εξωγενές «μαύρο 

κουτί» (black box, ), του οποίου η φύση, οι προσδιοριστικοί παράγοντες και οι 

επιδράσεις αναλύθηκαν σε οριακό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελεί ο Joseph Alois 

Schumpeter (1883 – 1950), ο οποίος κατά τη δεκαετία του 1930 ασχολήθηκε 

με τη μεγάλη σημασία της τεχνικής – τεχνολογικής προόδου για την ανάπτυξη 
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του καπιταλιστικού συστήματος. Εξετάζοντας την οικονομική ιστορία της ανθρω-

πότητας και τις εξελίξεις μετά από μια μεγάλη ανακάλυψη – εφεύρεση κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι: « … η κινητήρια και θεμελιώδης δύναμη που κρατάει σε 

κίνηση την καπιταλιστική μηχανή … προέρχεται από τα νέα καταναλωτικά α-

γαθά, τις νέες μεθόδους παραγωγής και μεταφοράς, τις νέες αγορές, τους νέους 

τύπους και μορφές βιομηχανικής οργάνωσης που διαμορφώνει η καπιταλιστική 

επιχείρηση μετά από την εμπορική εκμετάλλευση μιας εφεύρεσης – ανακάλυ-

ψης» (Schumpeter J., 1950: 136). Ο Schumpeter δεν αποτελεί και δε συγκατα-

λέγεται όμως ακόμη και σήμερα στη «δεσπόζουσα ομάδα και τάση» (Mainstream) 

των νεοκλασικών οικονομολόγων και εκ του λόγου αυτού το έργο του παραβλέ-

φτηκε συστηματικά. Με τά το θάνατό του όμως αρκετοί οικονομολόγοι και ερευ-

νητές, π.χ. ο Scherer Frederic Michael (1932 – ….) (Scherer Frederic Michael, 

1992: 1416-1433), ο Wolfgang Friedrich Stolper (1912 – 2002) (Stolper 

Wolfgang Friedrich, 1994) κ.α., ασχολήθηκαν συστηματικά με το έργο του, το 

οποίο εξέλιξαν και βελτίωσαν. Η επιρροή του στην οικονομική επιστήμη αυξήθηκε 

σημαντικά με τη δημιουργία της ενεργούς νέο – Schumpeterian και εξελικτικής 

ερευνητικής κατεύθυνσης, η οποία είναι συνδεδεμένη μεταξύ άλλων με την 

«International Joseph A. Schumpeter Society» που εκδίδει το δικό της περιοδικό 

το «Evolutionary Economics».  

Από τα μέσα όμως της δεκαετίας του 1950 το ενδιαφέρον για την τεχνολογική 

πρόοδο είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό. Αυτό εξηγείται από το ότι ολοένα και 

περισσότεροι οικονομολόγοι (εκτός των άλλων επιστημόνων και ανθρώπων της 

πράξης και της επιχειρηματικότητας) ασχολούνται εις βάθος με το φαινόμενο και 

την έννοια της τεχνολογικής προόδου. Την περίοδο αυτή διακρίνουμε ένα διεπι-

στημονικό ενδιαφέρον και συνεργασία στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της 

παραγωγής μέσω νέων (καινοτόμων) μεθόδων παραγωγής και αποτελέσματος 

παραγωγής. Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της θεωρητικής τεκμηρίωσης 

της συμβολής της τεχνολογίας στη μεγιστοποίηση της πα-

ραγωγής έχει το άρθρο του Solow Ρ. Μ. (1957), «Technical 

Change and the Aggregate Production Function», όπου με 

βάση τη νεοκλασική παράδοση, η τεχνική πρόοδος πήρε τη 

μορφή μοντέλου στο υπόδειγμα ανάπτυξης της οικονομίας 

ως εξωγενής μεταβλητή. Στο υπόδειγμα του Solow η τε-

χνική πρόοδος υφίσταται όταν παράγεται η ίδια ή μεγαλύ-

τερη ποσότητα ενός προϊόντος με τη χρήση της ίδιας ή μι-

κρότερης ποσότητας συντελεστών παραγωγής (Κεφάλαιο, 

Εργασία).   
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Διάγραμμα 2: Τεχνολογική πρόοδος στο Solow model 

 

Πηγή:http://chula.livocity.com/econ/Macro%20Charit%20-

%20Paitoon/Charit%20too/Exogenous_growth_model.htm, [17/01/16]. 

Οι τρόποι επίτευξης της μεγέθυνσης μιας οικονομίας μπορεί να στηριχθούν  κατά 

τον Solow στην (Solow Robert Merton, 1957: 312-320) σε:  

 Αυτόνομη (Autonomous, Autonom) τεχνική – τεχνολογική πρόοδο: Προκύπτει 

λόγω βελτίωσης του γνωσιακού κεφαλαίου των εργαζομένων, ανεξάρτητα 

από το επίπεδο παραγωγής και την τοποθέτηση των συντελεστών παραγωγής. 

Εδώ σημαντικό ρόλο παίζει το οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, οι επενδύ-

σεις σε Ε&Α κτλ. 

 Προκαλούμενη (induced, induzierter) τεχνική – τεχνολογική πρόοδο: Προκύ-

πτει εν πολλοίς από επιχειρηματικές επενδύσεις σε Ε&Α, τη μάθηση μέσα από 

την πράξη (Learning-by-doing, Lernen durch Tun), από διαμόρφωση καινοτο-

μιών, σε συνάρτηση πάντα με τις συνθήκες της αγοράς. 

 Αδέσμευτη (unbound, ungebundener) τεχνική – τεχνολογική πρόοδο: Στην 

περίπτωση αυτή η παραγωγικότητα των δυο συντελεστών παραγωγής Εργα-

σίας και Κεφαλαίου αυξάνονται στον ίδιο βαθμό. Δεν υπάρχει ανάγκη «οχή-

ματος» για την υλοποίησή της. 
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 Δεσμευτική (bound, Gebundener) τεχνική – τεχνολογική πρόοδο: Στην περί-

πτωση αυτή υπάρχει διασύνδεση της τεχνολογικής προόδου με νέους συντε-

λεστές παραγωγής. Σε μια τέτοια περίπτωση η παραγωγικότητα του κεφα-

λαίου συνδέεται άμεσα με τα καινούργια μηχανήματα και τα «καινοτόμα» 

προϊόντα.  Στην περίπτωση της «δέσμευσης» και της διασύνδεσης της τεχνο-

λογικής προόδου με την εργασία (γνωσιακό κεφάλαιο) έχουμε νέα γνώση, βελ-

τίωση της ποιότητας λήψης αποφάσεων κτλ. 

 Ουδέτερη (neutral, neutraler) τεχνική – τεχνολογική πρόοδο: Ουδετερότητα 

στην τεχνολογική πρόοδο σημαίνει ότι συγκεκριμένα μεγέθη ή σχέσεις μεγε-

θών της τεχνολογικής προόδου παραμένουν ανεπηρέαστα. Στις διάφορες και 

διαφορετικές εκφάνσεις της ουδετερότητας παραμένει σταθερή η λειτουρ-

γική κατανομή του εισοδήματος. 

 Μη ουδέτερη (not neutral, nicht neutraler) τεχνική – τεχνολογική πρόοδο: Η 

τεχνολογική πρόοδος χαρακτηρίζεται ως μη ουδέτερη, όταν προκαλεί και ε-

πηρεάζει τη λειτουργική κατανομή του εισοδήματος. 

Στο μοντέλο του S. M. Solow απαιτούνται απαραίτητα ορισμένες πολιτικές για 

την αύξηση της ροπής προς αποταμίευση, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 

μέσω αύξησης των κινήτρων για αποταμίευση. Οι πολιτικές για την αύξηση του 

ποσοστού αποταμίευσης θα προέλθουν από: 

 Το Δημόσιο τομέα (Public sector, öffentlicher Sektor): Με μείωση των ελλειμ-

μάτων του κρατικού προϋπολογισμού (περικοπή δαπανών), 

 Τον Ιδιωτικό τομέα (private sector, private Sektor): Με μείωση των φόρων επί 

των κερδών του κεφαλαίου, μείωση του φόρου εισοδήματος των νομικών προ-

σώπων, του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς αποθαρρύνουν την αποταμί-

ευση, την αντικατάσταση του φόρου εισοδήματος από ένα φόρο κατανάλω-

σης, την ανταποδοτικότητα των συντάξεων κτλ. 

Επίσης και η ενθάρρυνση σε επενδύσεις αύξησης της τεχνικής προόδου θα προ-

έλθει μέσω: 

 Κατοχύρωσης των νόμων για ευρεσιτεχνίες, ενθάρρυνση της καινοτομίας 

μέσω παροχής προσωρινών μονοπωλιακών δικαιωμάτων στους εφευρέτες και 

κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για νέα προϊόντα κτλ. 

 Φορολογικών κινήτρων για Ε&Α. 

 Επιχορηγήσεων και χρηματοδότησης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 

στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα. 


