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1. Eισαγωγή
1.1. Καινοτοµία, έρε υνα και ανάπτυξη στο Ευρω παϊκό
περιβάλλον
Ο παγκόσµιος ανταγων ισµός και οι ν έες τεχν ολογ ίες δείχν ουν ότι η οικονοµία του
21ου αιώνα θα δ ηµιουργ ήσουν νέες προκλήσεις για την οικον οµία. Η γν ώση
γίνεται κρίσιµος παράγον τας επιτυχίας σε οποιοδήποτε οργαν ισµό. Αν τίθετα από
άλλα προτερήµατα, που χάν ουν κάθε αξία µε την πάροδ ο του χρόνου, η
τεχνογνωσία, όταν χρησιµοποιείται, αυξάν ει πραγ µατικά την αξία. Εποµένως, τα
άτοµα σε κάθε επίπεδο και σε όλες τις βιοµηχανίες βρίσκον ται αν τιµέτωποι µε την
πρόκληση να αποκτήσουν ν έα γνώση, ν α αναπτύξουν νέες ιδέες και να τις
ακολουθήσουν µέχρι εκεί που µπορούν.
Με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Έν ωση οι εταιρείες και οι υπάλληλοι συχνά
στερούνται είτε των γν ώσεων είτε της εµπειρίας ώστε να συν εργ αστούν µε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανακαλύψουν την αγορά τους. Μια επιχείρηση
που αποδ ίδει στην Ευρωπαϊκή Έν ωση θα είν αι σε θέση ν α δ ιαχειριστεί τις δ ικές
της διαδικασίες καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) καθώς επίσης και τη
µεταφορά της γν ώσης σε εθν ικό και διεθνές επίπεδο. Αυτοί οι σύνθετοι τύποι
γνώσεων λείπουν όχι µόνο σε µεγ άλες αλλά κυρίως σε µικρού και µεσαίου
µεγέθους επιχειρήσεις.
Εποµέν ως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να αναπτύσσουν
συστηµατικές διαδ ικασίε ς, νέες επιδεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε
την
καινοτοµία,
που
συµβάλλουν
στην
αν ταγων ιστικότητα,
την
επιχειρηµατικότητα και σε νέες δυν ατότητες απασχόλησης.
Σύµφωνα µε τους στόχους της στρατηγ ικής της Λισσαβών ας το 2000 καθώς και µε
βάση τους στατιστικούς δ είκτες το 2004 (S coreboard, 2004), η Ευρωπαϊκή Έν ωση
χάνει έδαφος σε σύγκριση µε τις Ηνωµέν ες Πολιτείες και την Ιαπωνία στον τοµέα
της καινοτοµίας, της Έρευν ας & Ανάπτυξης. Η κατάσταση στις χώρες υπό ένταξη
φαίνεται να είναι ακόµα χειρότερη. ∆εδοµένου ότι η καιν οτοµία είναι ένας
ακρογ ωνιαίος λίθος για την επίτευξη µιας ανταγ ων ιστικής και δυν αµικής
οικονοµία αν τιµετωπίζουµε έν α αυξανόµενο «χάσµα καινοτοµίας» ανάµεσα στην
ΕΕ και τις ΗΠΑ/Ιαπων ία (Σχήµα 1).
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Η περίληψ η δεικτών και νοτοµίας SII για το 2004 shows δείχνει τον δείκτη και νοτοµίας
για την Ευρωπαική Ένωση και για κά θε κράτος µέλος ξεχωριστά όπως επί σης και για τις
ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τους δείκτες και
µεγαλώνουν το χάσµα στην καινοτοµία χρόνο µε τον χρόνο είναι: πατέντες-πνευµατικά
δικαιώµ ατα (50 % ),ενεργός εργατικός πληθυσµός µε υψ ηλό επίπεδο εκπαίδευσης, έξοδα
για R&D,αναλογία προστιθέµε νης αξίας στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογιάς, κεφάλια
που δαπανή θηκαν για καινοτοµίες (Scoreboard , 2004).

Ταυτόχρονα µπορούµε ν α δ ιαπιστώσουµε ότι η καινοτοµία φαίν εται να είναι
άµεσα συνδεδεµένη µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Η αλληλοεξάρτηση
αν αδεικνύεται στο Σχήµα 2.











































Σχέ ση µεταξύ καινοτοµίας και ΑΕΠ (Scoreboard, 2004).
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Μια λεπτοµερής αν άλυση καταδ εικνύει ότι η κατάσταση στις µικροµεσαίε ς
επιχειρήσεις (ΜΜ Ε) αποδ εικν ύεται χειρότερη απ' ό, τι στις µεγ άλες επιχειρήσεις. Ο
αριθµός κατά προσέγγιση εκτίµησης επιβεβαιώνει ότι οι µεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεις καταγράφουν δύο φορές λιγότερη δυν ατότητα για καινοτοµίες από τις
µεγάλες επιχειρήσεις εν ώ οι µικρές επιχειρήσεις ακόµη και τέσσερις φορές
λιγ ότερο!
Είναι ζωτικής σηµασίας γ ια τις επιχειρήσεις ν α είν αι προετοιµασµένες και ικανές
να διαχειριστούν τις δ ικές τους καινοτοµίες και µεταξύ αυτών και διαδ ικασίε ς
Έρευν ας & Αν άπτυξης. Επιπλέον, προϋπόθεση γ ια τέτοιες δραστηριότητες
αποδ εικν ύεται να είναι η κατανόησή τους καθώς επίσης και η πολυσήµαν τη
διαχείρισή τους.
Εν τούτοις, δ εν µπορούµε ν α παραβλέψουµε το γεγον ός ότι η καιν οτοµία είναι µια
περίπλοκη διαδ ικασία που δεν επιτυγ χάνει να ελεγχθεί από το µεγ αλύτερο µέρος
των εταιρειών. Οι οικον οµικές εταιρείες προσπαθούν ν α αυξήσουν το επίπεδο
καινοτοµίας µε δ ιάφορες, σχεδόν µερικές δ ιαδ ικασίες που παραµένουν συχνά
ανεπαρκείς. Το πρόβληµα προέρχεται από το γεγονός ότι η βελτίωση της
κατάστασης σχετίζεται µε πολυάριθµους παράγοντες που συχνά αποτελούν τον
Γόρδιο δ εσµό. Πού ν α αρχίσουν, πώς να λάβουν υπ’ όψιν όλες τις στρατηγ ικές
πτυχές, πως µπορούν να καθοριστούν οι σηµαντικότεροι τοµείς που απαιτούν
βελτίωση – πως ν α οριστούν βασικοί παράγ οντες, πως να υλοποιη θούν
συγκεκριµένα βήµατα και άλλα παρόµοια θέµατα. Το πρώτο βήµα είναι
οπωσδ ήποτε µια λεπτοµερής ανάλυση της κατάστασης και σαφής κατανόηση των
παραγόντων που επηρεάζουν τη δυνατότητα γ ια καινοτοµίες (Pervaiz, 1998; Likar
and Kopač, 2005). Αλλά πρωτίστως πώς να προσεγγ ίσει την ανάλυση και την
βελτίωση της κατάστασης συστηµατικά (Mul ej and Ženko, 2002; Mul ej et al.,
2005; Markič, 2003).

1.2.

Βασικοί ορισµοί

Πρώτα απ’όλα πρέπει να εξηγηθούν µερικοί θεµελιώσεις ορισµοί των όρων που θα
χρησιµοποιηθούν σε όλο το βιβλίο.
Εφεύρεση
Η Εφεύρεση ή Επινόηση είναι µια νέα, υποσχόµεν η ιδέα που έχει τη δυνατότητα
να αν απτυχθεί σε κάτι χρήσιµο όπως π.χ. έν α ν έο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία,
διαδικασία ή σύστηµα. Για παράδειγ µα ένα βιοµηχαν ικό προϊόν, ένα σχέδ ιο, µια
βελτιωµένη µεθοδολογ ία στην εργασία, ασφάλεια στην εργ ασία και παρόµοια
θέµατα. Φυσικά δεν µπορούµε να αποκαλέσουµε Εφεύρεση ή Επιν όηση
οποιαδ ήποτε ιδ έα. (Likar, 2006)

10
Πρόταση
Η πρόταση είναι µια εφεύρεση που δ εν παραµέν ει στο µυαλό του συντάκτη της
όταν αυτός/-ή – σαν υπάλληλος µιας εταιρείας ή ενός οργαν ισµού – την αναφέρει
στο εξουσιοδ οτηµέν ο τµήµα του οργ ανισµού. Όταν γ ίνεται αυτό, τότε µειώνεται
και η καταστροφικ ή πρακτική να αγνοηθεί η πρόταση/εφεύρεση. Σήµερα η
πρακτική είν αι να καταγράφονται οι όροι της πρότασης ως µικρές και
ερασιτεχν ικές εφευρέσεις (παραχθείσες δ ραστηριότητες εξωτερικών εργασιών )
και ν α αρχειοθετούνται. (Likar, 2006)
Πιθα νή καινοτοµία { XE “in ovacija” }
Η πιθανή καιν οτοµία είαν ι µία εφεύρεση που δηµιουργείται την στιγµή που µπορεί
να εγαρµοστεί. ∆ηµιουργ είται στην βάση της εξέλιξης-επαγγ ελµατικής ή µη,
σκόπιµα ή τυχαία, µε τεχνικό-τεχνολογικό υπόβαθρο ή οποιονδ ήποτε άλλο τύπο
αν άπτυξης. Οι αποφάσεις για την εφαρµιγ ή της πιθαν ής καιν οτοµίας, λαµβάνονται
από τις αρχές και τους ερευν ητές. Μία από τις επιλογ ές ειναι η πώληση. Πιθανοί
καταν αλωτές είν αι εκείνοι που είαν ι πρόθυµοι ν α αναλάβουν το ρίσκο και ν α
επενδύσουην στην παραγ ωγ ή και το εµπόριο. Για αυτό τον λόγο θεωρείται έν α
ενδιάµεσο επίπεδ ο στην ανάπτυξη µίας ν έας ιδέας-µεταξύ εφεύρεσης και
καιν οτοµίας. (Mul ej and Ženko, 2004).
Καινοτοµ ία { XE "in ovaci ja" }
•
•
•

Είναι ένα ν έο ή ένα αισθητά βελτιωµένο προϊόν, µια δ ιαδικασία ή µια
υπηρεσία που
Εµφαν ίζ εται στην αγ ορά (καιν οτοµία ενός προϊόν τος, µιας υπηρεσίας) ή
εφαρµόζεται σε µια διαδικασία (καινοτοµία µιας δ ιαδ ικασία),
Αποδ εικν ύεται χρήσιµο.

Το προϊόν, η υπηρεσία ή η δ ιαδ ικασία πρέπει να αντιπροσωπεύσουν µια
καιν οτοµία ή µια ιδιαίτερα βελτιωµέν η έκδοση του προϊόντος γ ια το χρήστη και
δεν χρειάζεται να είναι απολύτως νέο στην αγ ορά. Οι καινοτοµίες είν αι όχι µόν ο
τεχνολογ ικής φύσης αλλά µπορούν ν α είναι κοινων ικ ές, κοιν ωνιολογ ικές,
οργαν ωτικές, µεθοδολογ ικές και άλλες παρόµοιες. (Likar, 2006)
Αρχικά, η εφεύρεση δηµιουργείται (µια ιδέα που έχει την δ υνατότητα να γ ίν ει
καιν οτοµία), έπειτα είναι πιθανή καιν οτοµία, που σηµαίν ει ότι είναι εφαρµόσιµη
όχι απαραιτήτα προσοδοφόρα ή είναι χρήσιµη νέα ιδ έα. Μόνο ο τελευταίος κρίκος
της αλυσίδας εφεύρεση-καιν οτοµίας µπορεί ν α αποτελέσει µια καινοτοµία – π. χ.
καιν οτοµία που µπορεί ν α είν αι χρήσιµη.
Η διαδικασία ανάπτυξης µιας ιδέας σε προϊόν και η αναγνώρισή τους την αγορά
απαιτεί προσπάθεια και δ ηµιουργ ική δ ουλειά σε όλες τις φάσεις της διαδικασία ς.
Ωστόσο, το πρώτο πολύ σηµαν τικό βήµα είναι η αναγν ώριση µια ς νέας πρόκλησης
ή ο καθορισµός του προβλήµατος. (Σχήµα 3).
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ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ι∆ΕΑΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ/ΚΑΘΟΡΙ
ΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Από την
ΕΦΕΥΡ ΕΣΗ
στην
ΚΑΙ ΝΟΤΟΜ Ι Α

ΑΓΟΡ Α/
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙ Α ΤΗΣ
Ι∆ΕΑΣ/Λ ΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ
ΑΓΟΡ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ
ΑΓΟΡ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ















































Έρευνα κα ι ανάπτυξη
Η Έρευν α και αν άπτυξη (Ε&Α) είναι µια από τις δραστηριότητες και µπορεί να
υλοποιηθεί σε διάφορες φάσεις της καιν οτόµου δ ιαδ ικασίας, όχι µόνο σαν πηγή
καινοτόµων ιδεών αλλά επίσης σαν µέθοδος επίλυσης ενός προβλήµατος. Η
Έρευν α και αν άπτυξη (Ε&Α) µπορεί λοιπόν ν α αποτελεί µέρος της διαδικασίας σε
όλες τις φάσεις που οδηγ ούν στην υλοποίηση. (F rascati, 1992). Συνήθως, ο όρος
Ε&Α περιορίζεται στο τεχν ικό-τεχν ολογ ικό µέρος των εφευρέσεων, πιθαν ών
καινοτοµιών και καιν οτοµιών.
Τεχνογ νω σία
Ο όρος τεχνογνωσία περικλείει την γν ώση και την εµπειρία που απαιτούνται όχι
µόνο γ ια πρακτική εφαρµογ ή µιας συγκεκριµέν ης τεχνολογ ίας αλλά επίσης για
βιοµηχαν ική, εµπορική, δ ιοικητική και οικονοµική εκµετάλλευση σε µια εταιρεία
(Devet ak, 1980).
Ένα παράδειγ µα από την πράξη: Η επιχείρηση πωλούσε στο εξωτερικό όλα τα
σχέδιά της βάσει των οποίων ο αγ οραστής θα παρήγ αγε τα προϊόν τα ή τα
µηχαν ήµατά τους. Τα σχέδια αποτελούσαν µόνο έν α µέρος της γν ώσης έτσι ο
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αγοραστής δ εν είχε συνήθως καµία πρακτική χρήση των σχεδίων. Ωστόσο έδιν ε
την ίδια σπουδαιότητα που έδ ινε στα σχέδ ια στις
ατελείωτες πρακτικές
λεπτοµέρειες που δεν υπήρχαν στα σχέδια. Εποµένως, αποδ είχθηκε σοφότερο για
τον αγοραστή ν α αγ οράσει την τεχν ογν ωσία. Στην πραγ µατικότητα λοιπόν και
στην πράξη οι εµπειρογν ώµονες του παραγωγού και άλλοι εργαζόµενοι πήγαν στο
εργοστάσιο των αγοραστών και δίδ αξαν «τα µυστικά» της πρακτικής εργ ασίας
που έδ ωσε έτσι στα αγορασµένα σχέδ ια την αρχική λαµπρότητα και την αξία που
τους άρµοζε. Μερικ ές φορές, το συµβόλαιο για την τεχνογν ωσία περιελάµβαν ε
επίσης µια συµφωνία για την µεταφορά της τεχν ολογικής γνώσης που επέτρεπε
την εργασία και εξασφάλιζε την ποιότητα.

