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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ηνικά 150 – 200 λέξεις)

Η σχέση τεχνολογικής αλλαγής, παραγωγικής δραστηριότητας και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

αποτελεί διαχρονικά βασικό αντικείμενο κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ανάλυσης. Για αρκετούς 

κλασικούς και σύγχρονους θεωρητικούς άλλωστε, η τεχνολογική πρόοδος βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο 

της δυναμικής του οικονομικού συστήματος. Εντούτοις, σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους φαίνεται 

να συμπυκνώνονται και να συμπτύσσονται σημαντικές τεχνολογικές, παραγωγικές και οικονομικές 

εξελίξεις που τείνουν να μεταβάλλουν το σύνολο των λεγόμενων «τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων» 

μέσω τεχνικών και ευρύτερων οργανωτικών και συστημικών αλλαγών που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, 

το σύνολο της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας. 

Η συνολική διερεύνηση αφορά σε δυο συμπληρωματικά ερευνητικά κείμενα. To παρόν πρώτο μέρος 

της εργασίας επιχειρεί να διερευνήσει μέσα από ένα κριτικό πρίσμα, πτυχές του τρέχοντος τεχνολογικού 

κύματος με κύρια έμφαση στους ψηφιακούς τεχνολογικούς συντελεστές και τις νέες μορφές ψηφιοποίησης, 

επί τη βάσει συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφορούν στη διερεύνηση όψεων και προεκτάσεων της 

προϊούσας τεχνολογικής αλλαγής. Η απόπειρα διερεύνησης τους προϋποθέτει μια συνολική κατανόηση 

των υφιστάμενων και επικείμενων αλλαγών και αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναλυτικού 

πλαισίου κατανόησης των υποκείμενων διεργασιών και σχέσεων ανάμεσα σε παραγωγική διαδικασία, 

τεχνολογία και επιδράσεις στη δομή απασχόλησης και τις δεξιότητες. Στις παρακάτω σελίδες που 

συνιστούν το πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται: i) μια κριτική αποκωδικοποίηση σημαντικών και 

πολύ-επίπεδων αλλαγών που συντελούνται ή κυοφορούνται, υπό το φως της ευρύτερης οικονομικής 

θεωρίας, ii) μια αναλυτική περιγραφή των παραγόντων επιτάχυνσης του τεχνολογικού και παραγωγικού 

μετασχηματισμού σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην κατανόηση των βασικών τεχνολογικών ακολουθιών 

και των δομικών τους στοιχείων, υπό το πρίσμα της σχέσης τεχνολογικής αλλαγής και παραγωγικών και 

κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων.

Λέξεις κλειδιά: 4η Βιομηχανική επανάσταση, Διεθνές οικονομικό περιβάλλον, Ψηφιακή τεχνολογία, 

Καινοτομία, Δεξιότητες

ABSTRACT 

The interplay between technological change, innovation, production activities and socio-economic 

growth is a long-standing subject of social, economic and policy analysis. For some classical and 

modern economists, technological progress has always been at the epicenter of the dynamics of the 

economic system. However, in certain historical periods, changing global societal, eco¬nomic and 

technological trends cutting across sectors underlie the emergence of broader "techno-economic 

paradigms".  This paper aims to explore, from a critical point of view, aspects of the current technological 

wave of digitisation based on specific questions relating to the exploration of aspects and outcomes 

of technological change. In that respect, the following paper provides: (i) a critical review of the 

underlying interconnections amongst technological change, productivity, labor and skills, in the light 

of the relevant economic theoretical perspectives and (ii) a detailed description and disentanglement 

of the processes accelerating current technological transformation with an emphasis on the emerging 

digital technologies and their potential socio-economic effects into the foreseeable future. 

Key words: 4th Industrial Revolution, International economic environment, Digital technology, 

Innovation, Skills
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σχέση τεχνολογικής αλλαγής, παραγωγι-

κής δραστηριότητας και κοινωνικο-οικονομικής 

ανάπτυξης αποτελεί διαχρονικά βασικό αντικεί-

μενο κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ανά-

λυσης. Για αρκετούς κλασικούς και σύγχρονους 

θεωρητικούς άλλωστε, η τεχνολογική πρόοδος 

βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο της δυναμικής 

του οικονομικού συστήματος. Σε συγκεκριμένες 

ωστόσο ιστορικές περιόδους φαίνεται να συ-

μπυκνώνονται και να συμπτύσσονται σημαντικές 

τεχνολογικές εξελίξεις που τείνουν να μεταβάλ-

λουν το σύνολο των λεγόμενων «τεχνο-οικονο-

μικών παραδειγμάτων» μέσω τεχνικών και ευρύ-

τερων οργανωτικών και συστημικών αλλαγών 

που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο της 

οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας. 

Οι σημαντικές αλλαγές που συντελούνται ή κυ-

οφορούνται προκαλούν μεταβολές σε μια σειρά 

παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων 

αλλά παράλληλα φαίνεται να λειτουργούν ως 

ένας ισχυρός παράγοντας ανισορροπίας καθώς 

και δημιουργίας ή αναπαραγωγής νέων ανομοι-

ομορφιών, ανισοτήτων και συγκεντροποιήσεων, 

τόσο σε επίπεδο αγοράς εργασίας, δομής απα-

σχόλησης και οικονομίας όσο και σε επίπεδο 

κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης οικονομιών, 

κλάδων, περιφερειών και χωρών σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, οι συγκεκρι-

μένες τεχνολογικές και παραγωγικές μεταβολές 

συνδέονται άρρηκτα με μια δέσμη προεκτάσεων 

που περιλαμβάνουν, κατ’ αρχάς, την παραγωγική 

και οικονομική δραστηριότητα, την εργασία, τις 

δεξιότητες και την απασχόληση καθώς και τη δι-

άσταση της πολιτικής και της δημοκρατίας.

Η ψηφιοποίηση και ο ψηφιακός μετασχη-

ματισμός κλάδων, τομέων, διαδικασιών και 

δραστηριοτήτων αποτελεί σήμερα ένα δυνα-

μικό παράγοντα αλλαγής που εμφανίζεται να 

δημιουργεί νέα τεχνολογικά θεμέλια για τις πα-

ραγωγικές διαδικασίες και τις δυνατότητες πα-

ραγωγής, την επιχειρηματική οργάνωση και την 

ανάπτυξη εμπορικής και οικονομικής δραστηριό-

τητας σε δια-περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

Η αλληλεπίδραση της δυναμικής που επιφέρει 

η ραγδαία τεχνολογική αλλαγή -όπως αυτή ανα-

λύεται εκτενέστερα παρακάτω- με διεργασίες 

όπως η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές οικο-

νομικό εμπόριο, η ανάδυση νέων οικονομικών 

δυνάμεων, η αναδιάρθρωση της ζήτησης, η εμ-

φάνιση σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων 

(π.χ. ψηφιακές πολυμερείς αγορές) και η νέα οι-

κονομική γεωγραφία συμπεριλαμβανομένης της 

εντεινόμενης αστικοποίησης (Dobbs, Manyika & 

Woetzel, 2016), δημιουργούν ένα μείγμα παρα-

γόντων που επιδρούν καθοριστικά στους τρό-

πους που σήμερα παράγονται και προσφέρονται 

οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες. Οι επιδράσεις 

αυτές συμβάλλουν στην εισαγωγή νέων συστη-

μάτων παραγωγής, νέων επιχειρηματικών μοντέ-

λων και επιχειρηματικών πρακτικών καθώς επί-

σης μπορούν να επιφέρουν σαφείς ευεργετικές 

επιδράσεις στην παραγωγικότητα, στο κόστος 

και στην ποιότητα των προϊόντων και των υπη-

ρεσιών (Berger & Frey, 2016). 

Ιστορικά, η «τεχνολογική αλλαγή» αποτελεί 

μια από τις κινητήριες κοινωνικές δυνάμεις και 

όντως επιφέρει -υπό συγκεκριμένες συμπλη-

ρωματικές προϋποτιθέμενες συνθήκες- βελτιώ-

σεις σε παραγωγικές διαδικασίες και παραγωγι-

κότητα, οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και σύγχρονα 

επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ δύναται να ανα-

ζωογονήσει οικονομίες, περιφέρειες, κλάδους 

ή να δημιουργήσει αμιγώς νέους τεχνολογικούς 

τομείς. Ορισμένες τεχνολογίες προσδίδουν προ-

σαυξητικά στοιχεία στα οικονομικά και παραγω-

γικά συστήματα, ενώ άλλες προϊοντικές ή διερ-

γασιακές τεχνολογικές καινοτομίες προκαλούν 
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ευρύτερες επιδράσεις σε επίπεδο οικονομικής 

και κοινωνικής ευημερίας. Τα τελευταία χρόνια, η 

διαδικασία της «ψηφιοποίησης» και του «ψηφια-

κού μετασχηματισμού» των οικονομιών φαίνεται 

να εξελίσσονται ραγδαία μέσα από τη διάχυση 

ενός ευρύ φάσματος τεχνολογικών ακολουθιών. 

Η κυρίαρχη συζήτηση σήμερα, περιγράφει και 

προαναγγέλλει τη διαμόρφωση ενός νέου τε-

χνολογικού και αναπτυξιακού υποδείγματος, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο οδηγεί ταχύτατα σε 

μια ευρύτερη μετάβαση προς μια νέα «βιομηχα-

νική εποχή» (την αποκαλούμενη «4η Βιομηχανι-

κή Επανάσταση») όπου βασική παράμετρος είναι, 

μεταξύ άλλων, η έννοια της «ψηφιοποίησης» και 

του ψηφιακού μετασχηματισμού των τομέων της 

οικονομίας, με ό,τι αυτά τα συνθέτουν. 

Εντούτοις, η εντατικοποιημένη διαδικασία 

τεχνολογικού μετασχηματισμού επιφέρει άκρως 

διαφοροποιημένα αποτελέσματα που απέχουν 

από τη «γραμμική» και ντετερμιστική θέαση του 

τεχνολογικού φαινομένου1 που το τοποθετεί σε 

ευθεία αναλογία με ομοιογενείς, μονοσήμαντες 

θετικές οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις 

(Mokyr, 2004). Ιστορικά γνωρίζουμε ότι η διαδι-

κασία εξάπλωσης των τεχνολογικών αλλαγών 

είναι εγγενώς ανομοιόμορφη και διακρίνεται από 

ισχυρές τάσεις συγκεντροποίησης σε επίπεδο επι-

χειρήσεων, κλάδων και οικονομιών και ιδιαίτερα 

όπου αξιοποιούνται εντατικότερα οι νέοι «κρίσιμοι 

τεχνο-παραγωγικοί συντελεστές». Κατ’ αντιστοι-

χία, η διάχυση και ενσωμάτωση των αναγκαίων 

γνώσεων και δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυ-

ναμικό δεν αποτελεί μια αυτόματη και συμμετρική 

διαδικασία, γεγονός που αναδεικνύει τη σημα-

σία σχεδιασμού κατάλληλων πολιτικών που να 

συναρμόζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η 

τεχνολογική αλλαγή συνιστά πάντα μια μη γραμ-

1  Σύμφωνα με την Perez (2016), ο «τεχνολογικός ντετερμισμός» προσεγγίζει την τεχνολογική δυναμική ως αυτοτελή 
παράγοντα αλλαγής με τις αντίστοιχες κοινωνικές επιλογές να προσανατολίζονται στην αποτελεσματική προσαρμογή, ενώ η 
προσέγγιση της «κοινωνικής διαμόρφωσης» (social shaping of technology) εξετάζει το περιεχόμενο των αναδυόμενων τεχνο-
λογιών σε συνάρτηση με τα εναλλακτικά αναπτυξιακά μονοπάτια και τις αναπτυξιακές επιλογές κάθε κοινωνίας.

μική και σύνθετη διαδικασία που εξελίσσεται σω-

ρευτικά και δυναμικά σε διαφορετικά κύματα και 

διακυμάνσεις, με διαφοροποιημένες επιπτώσεις 

σε παραγωγικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπε-

δο, δημιουργώντας νέες μορφές παραγωγής και 

εργασίας αλλά και καταστρέφοντας υφιστάμενες. 

Συνιστά συνεπώς γεγονός ότι ιστορικά καταγρά-

φονται όχι απλώς ισχυρές ενδείξεις, κανονικότη-

τες αλλά και στοιχειοθετημένα μοτίβα που επιση-

μαίνουν ότι η «τεχνολογική αλλαγή» τροφοδοτεί, 

παράλληλα, τη δημιουργία νέων εμφανών ή λαν-

θανόντων κρίσιμων «ρηγμάτων». Τα ρήγματα 

αυτά συνεπάγονται περισσότερες αναντιστοιχίες 

μεταξύ των υφιστάμενων και των αναδυόμενων 

«τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων» που σε αρ-

κετές περιπτώσεις εντείνουν κοινωνικο-οικονομι-

κές ανισότητες και προκαλούν απώλεια θέσεων 

εργασίας ή σταδιακή εξαφάνιση καθηκόντων και 

επαγγελμάτων, ασύμμετρη διάχυση των δυνητι-

κών ωφελειών από την τεχνολογική εξέλιξη, τα-

χύτερη απαξίωση γνώσεων, απο-ειδίκευση και εμ-

φάνιση «φαινομένων πόλωσης δεξιοτήτων» στην 

αγορά εργασίας (ή «δομή απασχόλησης», συμπε-

ριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων), 

καθώς και ασύμμετρη πρόσβαση στο κοινωνικό 

«αγαθό της τεχνολογίας». 

Ειδικότερα, η ανάδυση αυτού που σήμε-

ρα ονομάζουμε «4η Βιομηχανική Επανάσταση» 

χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό τεχνολογι-

κών συστημάτων που αναμιγνύουν τις σφαίρες 

του ενσώματου, του ψηφιακού και του βιολογι-

κού κόσμου (Schwab, 2017˙ Schwab & Davis, 

2018). Οι επιπτώσεις, ωστόσο, της τεχνολογικής 

αλλαγής διαφοροποιούνται σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και οικονομιών ανάλογα με τις επι-

μέρους διαφοροποιήσεις (Nübler, 2016˙ Rodrik, 

2018). Συνακόλουθα, οι μεταβολές αυτές δημι-
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ουργούν νέες πιέσεις και προκλήσεις σε διαφο-

ρετικά επίπεδα τόσο για τις οικονομίες όσο και 

για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και τα άτομα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογική εξέλιξη δεν 

οδηγεί αυτόματα και ομοιόμορφα σε βελτίωση 

των συνθηκών ευημερίας των κοινωνιών. Εί-

ναι αναμενόμενο ότι η λεγόμενη «οικονομία της 

γνώσης» δεν εξαπλώνεται με συμμετρικό και 

ομοιόμορφο τρόπο σε επίπεδο οικονομιών, επι-

χειρήσεων και ατόμων και συνεπώς, σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι μπο-

ρεί να συμβάλλει στην ανισότητα, την οικονομική 

στασιμότητα και την κοινωνική αποδιάρθρωση 

(Unger, Stanley, Gabriel & Mulgan, 2019). Κατά 

συνέπεια, η κοινωνική και αναπτυξιακή διάχυση 

του τεχνολογικού φαινομένου συνιστά μια βα-

σική πρόκληση –τόσο για τις προηγμένες όσο 

και τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες- και 

μια παράμετρο που θα πρέπει να απασχολήσει 

το σχεδιασμό προσαρμοσμένων, συνδυαστικών, 

στοχευμένων και πολυ-επίπεδων πολιτικών ανα-

πτυξιακής και βιομηχανικής προσαρμογής, ανα-

βάθμισης των τεχνοπαραγωγικών συστημάτων 

και των παραγωγικών υποδειγμάτων και ανά-

πτυξης ολοκληρωμένων πολιτικών εκπαίδευσης 

και κατάρτισης (Rodrik, 2007˙ 2008˙ 2014).

Σκοπός του παρόντος άρθρου, το οποίο 

διακρίνεται σε δυο μέρη, είναι να παρουσιάσει 

μια γενική επισκόπηση και αποτύπωση των βα-

σικών εννοιών και σχέσεων ανάμεσα σε σημα-

ντικές τεχνολογικές αλλαγές -με κυρίαρχη αυτήν 

των ψηφιακών τεχνολογικών συντελεστών- κα-

θώς και να διερευνήσει τις υποκείμενες σχέ-

σεις, αλληλεπιδράσεις και τα πιθανά είδη των 

επιδράσεων από τις ραγδαίες υφιστάμενες και 

επικείμενες τεχνολογικές αλλαγές σε επίπεδο 

επιλεγμένων τομέων εφαρμογής, δομής απα-

σχόλησης, δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυνα-

μικού και των σχετικών πολιτικών. Η παρούσα 

εργασία επιχειρεί να διερευνήσει μέσα από ένα 

κριτικό πρίσμα, πτυχές του τρέχοντος τεχνολο-

γικού κύματος ψηφιακού μετασχηματισμού, επί 

τη βάσει συγκεκριμένων ερωτημάτων που αφο-

ρούν στη διερεύνηση όψεων και προεκτάσεων 

της προϊούσας τεχνολογικής αλλαγής. Ποιος εί-

ναι ο ιστορικός ορίζοντας, σε σχέση με την οικο-

νομική θεώρηση της τεχνολογίας, και ποιοι είναι 

ακριβώς οι βασικοί τεχνολογικοί συντελεστές και 

τεχνολογικές ακολουθίες που οδηγούν πλέον 

αυτό που ονομάζουμε «ψηφιοποίηση» και «4η 

Βιομηχανική Επανάσταση»; Ποιοι είναι οι βασι-

κοί κινητήριοι διεθνείς οικονομικοί και πολιτικοί 

παράγοντες που τροφοδοτούν τις αναδυόμε-

νες τεχνολογικές και παραγωγικές κινήσεις και 

προσδίδουν χαρακτηριστικά «προαναγγελθεί-

σας επανάστασης» στις τρέχουσες τεχνολογικές 

μεταβολές στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο; 

Ποια ακριβώς είναι τα ειδικά τεχνολογικά χα-

ρακτηριστικά είναι αυτά που ασκούν σημαντική 

επίδραση στη μεταβολή κλάδων και επαγγελμά-

των; Με ποιο τρόπο το τεχνολογικό σκέλος της 

«4ης Βιομηχανικής Επανάστασης» διεισδύει και 

μεταβάλλει το περιεχόμενο των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων σε διαφορετικές εκφάνσεις των 

παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων; 

Ποιες είναι οι δυνητικές, άμεσες και άμεσες, ευ-

ρύτερες επιπτώσεις από την ανάπτυξη και εισα-

γωγή νέων τεχνολογικών συντελεστών, σε επί-

πεδο δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και 

δομής απασχόλησης; Υπό αυτό το πρίσμα, στις 

παρακάτω σελίδες αναλύονται θέματα που αφο-

ρούν το προκείμενο πλαίσιο αυτού που καλείται 

«4η Βιομηχανική Επανάσταση», υπό τη σκοπιά 

του ψηφιακού μετασχηματισμού και της επίδρα-

σης που οι διεργασίες αυτές επέχουν στο επίπε-

δο των δεξιοτήτων. Καταρχάς, στο παρόν πρώτο 

μέρος της εργασίας (Μέρος Ι) διατυπώνεται μια 

εισαγωγική σύνδεση της έννοιας της «τεχνολογι-

κής αλλαγής» με βασικές διαστάσεις οικονομικής 

θεωρίας και ιστορικής πλαισίωσης. Εν συνεχεία, 

επιχειρείται μια σύντομη οριοθέτηση του πεδί-
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ου της τεχνολογικής αλλαγής στους σημερινούς 

όρους, με την έννοια της «ψηφιοποίησης», του 

«ψηφιακού μετασχηματισμού» και των διαδικα-

σιών επιτάχυνσης της τρέχουσας φάσης τεχνο-

λογικού μετασχηματισμού μέσα από την ανάπτυ-

ξη, εισαγωγή και παραγωγική αξιοποίηση νέων 

τεχνολογικών ακολουθιών στις παραγωγικές 

διαδικασίες. Σημειώνεται ότι τo δεύτερο μέρος 

της εργασίας (Μέρος ΙΙ) αφορά στην περιγρα-

φή ενδεικτικών αλλά χαρακτηριστικών πεδίων 

εφαρμογής αλλά και στην ανάδειξη σημαντικών 

αντιθέσεων και επιδράσεων που επιφυλάσσει η 

διεύρυνση των ορίων αξιοποίησης της γνώσης 

μέσω της ανάδυσης νέων διεργασιών, διαφορο-

ποιημένων προϊόντων και νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων σε διαφορετικούς κλάδους. Η τελική 

ενότητα του δεύτερου μέρους επιχειρεί να συν-

δέσει τις τεχνολογικές διεργασίες που εκτυλίσ-

σονται σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού 

με τη συζήτηση περί δομής απασχόλησης και 

πολιτικών δεξιοτήτων. 

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ

Μια από τις βασικές εργασίες του παρόντος 

άρθρου είναι να τοποθετήσει τη συζήτηση για τις 

τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις -και τις επιδρά-

σεις τους επί των παραγωγικών και οικονομικών 

τομέων- σε έναν ευρύτερο ιστορικό ορίζοντα 

καθώς και σε μια γενικότερη προοπτική, υπό το 

πρίσμα της σχετικής οικονομικής θεωρίας. Στό-

χος της αρχικής αυτής στόχευσης του άρθρου εί-

ναι να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των 

φαινομένων που αναλύονται, μέσα από τη σύν-

θεση διαφορετικών παραμέτρων (ιστορία, οικο-

νομία, τεχνολογία, δεξιότητες) που συγκροτούν 

μια ολοκληρωμένη θέαση του αντικειμένου. Η 

ανασύνθεση των συγκεκριμένων παραμέτρων 

επιχειρεί να αναδείξει πτυχές απαντήσεων στο 

βασικό ερώτημα που αφορά στο ουσιώδες πε-

ριεχόμενο του τρέχοντος κύματος τεχνολογικής 

αλλαγής -όπως αυτό συνδέεται με την ιστορική 

και εξελικτική του καταγωγή-, φωτίζοντας προε-

κτάσεις από την εξάπλωση των επιδράσεών του 

σε επίπεδο οικονομίας και δομής απασχόλησης. 

1.1. Η σύμπλευση ιστορικής εξέλιξης 
και τεχνολογικής προόδου

Σύμφωνα με την παραδοσιακή οικονομι-

κή σκέψη, η συσσώρευση συμβατικών εισρο-

ών, όπως η εργασία και το κεφάλαιο, αποτελεί 

τη βασική κινητήρια δυναμική της οικονομικής 

ανάπτυξης. Εντούτοις, τις τελευταίες δεκαετίες, 

η οικονομική σκέψη τοποθετεί την τεχνολογική 

πρόοδο στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδι-

κασίας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται σε θεωρητικές 

εξελίξεις που επέτρεψαν τη σύνδεση μικροοικο-

νομικών πτυχών του φαινομένου της καινοτο-

μίας με τα μακροοικονομικά αποτελέσματα. Ει-

δικότερα, η σημασία της τεχνολογικής αλλαγής 

προσδίδει έμφαση τόσο σε επίπεδο βαθμιαίων 

επιδράσεων ως προς τη συνολική παραγωγικό-

τητα, όσο και σε επίπεδο ριζικών τεχνολογικών 

εξελίξεων μέσω τεχνολογιών γενικής χρήσης 

(π.χ. ατμομηχανή, ο ηλεκτρισμός, υπολογιστής). 

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικές οικονομικές 

έννοιες που εισάγονται και υποβοηθούν στην 

πολυσήμαντη ανάλυση του φαινομένου της και-

νοτομίας –σε αντίθεση με τη γραμμική και μονο-

σήμαντη σκοπιά που βασίζεται στις θετικές και 

ριζοσπαστικές γενικές επιδράσεις (γνωστές και 

ως “homogenous shocks”)- είναι αυτές του «κυ-

ρίαρχου υποδείγματος» (dominant design), των 

αυξανόμενων αποδόσεων (increasing returns) 

και της «εξάρτησης από την πεπατημένη» (path 

dependency) (Arthur, 1989˙ Αrthur, 1994˙ 

Cantner & Vannuccini, 2016). Προς αυτή την 

κατεύθυνση, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, 
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η οικονομική επιστήμη θα ενσωματώσει τη με-

λέτη της καινοτομίας και της τεχνολογίας στον 

πυρήνα των αναλύσεων της και θα τη συνδέσει 

με τα ερμηνευτικά πλαίσια παρακολούθησης και 

κατανόησης των φαινομένων της επιχειρηματι-

κής και οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. 

Την περίοδο που ο Nikolai Kondratiev ανέ-

πτυσσε πρώτος τη θεωρία των οικονομικών 

κύκλων (μακρά οικονομικά κύματα Kondratiev) 

στην οικονομική δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα 

των τεχνολογικών καινοτομιών2 (Kondratieff & 

Stolper, 1935), η ανθρωπότητα έχει ήδη εισέλ-

θει σε μια περίοδο που αργότερα ονομάστη-

κε «δεύτερη βιομηχανική επανάσταση» (τέλη 

19ου-αρχές 20ου αιώνα) και διακρίνεται από την 

αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για την επι-

τέλεση βιομηχανικών δραστηριοτήτων μαζικής 

κλίμακας παραγωγής. Έχει προηγηθεί η μακρά 

ιστορική περίοδος που ονομάστηκε «πρώτη βιο-

μηχανική επανάσταση» και εκκινεί στη Βρετανία 

το 18ο αιώνα, στη βάση κυρίως της εκμηχάνι-

σης της κλωστοϋφαντουργίας (textile industry), 

της αξιοποίησης της ενέργειας του ατμού αλλά 

και της εφεύρεσης της ατμομηχανής δίνοντας 

νέα ώθηση στην μεταλλουργία του σιδήρου και 

τις μεταφορές (π.χ. σιδηρόδρομος) (Frey, 2019). 

Εργασίες οι οποίες έως τότε επιτελούνται σε 

2   Στο βασικό του βιβλίο (1925) “The Major Economic Cycles”, ο Kondratiev διέκρινε τρία επίπεδα κυμάτων κυρίως 
για την περίοδο 1770 με 1920: α) τα μεγάλα με διάρκεια πενήντα ετών, β) τα μεσαία, με διάρκεια επτά έως δέκα ετών, και τα 
βραχεία από τρία έως τέσσερα έτη.

3   Στη Γερμανία, η εκβιομηχάνιση είχε λάβει ραγδαίες διαστάσεις στα τέλη του 19ου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
το Technische Hochschule εκπαίδευε εκείνη την περίοδο χημικούς και φυσικούς επιστήμονες κατά χιλιάδες και οποίοι απορ-
ροφούνταν από τα βιομηχανικά εργαστήρια, τις βιομηχανίες χρωστικών και εκρηκτικών υλών, οι οποίες παρότι ξεκίνησαν στη 
Γαλλία και τη Βρετανία αποτέλεσαν ένα από βασικά και ανταγωνιστικά τμήματα της Γερμανικής βιομηχανικής δομής (Bernal, 
1939). Σύμφωνα με τον Braverman (1974), η Γερμανία αποτέλεσε το πρότυπο παράδειγμα ενσωμάτωσης της επιστήμης στις 
παραγωγικές διαδικασίες με έναν από τους πρωταρχικούς κλάδους, τη χημική βιομηχανία. 

4   Ιδρύεται το Imperial College και το Imperial Institute στην Αγγλία με σκοπό να διαμορφώσουν ένα μηχανισμό 
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού που προέκυπτε ως αποτέλεσμα της απώλειας του μονοπωλίου της χώρας από την εντα-
τικοποίηση της εκβιομηχάνισης σε Γερμανία και Αμερική και ο οποίος οξυνόταν ακόμα περισσότερο από την χρησιμοποίηση 
επιστημονικών μεθόδων στις παραγωγικές διαδικασίες και την ενίσχυση της εξειδικευμένης επιστημονικής εκπαίδευσης, στις 
χώρες αυτές (Bernal, 1939). 

5  Για παράδειγμα, τα επιχειρήματα για τη στενή σχέση επιστήμης και βιομηχανίας διατυπώνονται ήδη από τη βικτω-
ριανή εποχή από εκείνους που υποστηρίζουν ότι το κράτος πρέπει να χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική δρα-
στηριότητα καθώς ήταν προς το συμφέρον τους να καταδείξουν τη συμβολή της επιστήμης στην παραγωγικότητα (Bowler & 
Morus, 2012). 

οικοτεχνίες, σταδιακά μεταφέρονται σε ενιαί-

ες δομές παραγωγής (single cotton mills), ενώ 

ακολουθεί η γέννηση του εργοστασίου ως βασι-

κού χώρου παραγωγής. Η μεταποιητική βιομη-

χανία και ειδικά η κλωστοϋφαντουργία, ήταν το 

κέντρο της βιομηχανικής αλλαγής όσον αφορά 

στην παραγωγή. Παράλληλα, συντελούνται βι-

ομηχανικοί μετασχηματισμοί και η επιστημονική 

γνώση εμφανίζεται ως εισροή σε νέες βιομηχανι-

κές διεργασίες στη Γερμανία3, την Αγγλία4 και την 

Αμερική. Αργότερα εμφανίζεται η γέννηση του 

βιομηχανικού εργαστηρίου και θεσμικές μεταβο-

λές, όπως η ενσωμάτωση των εργαστηρίων στις 

ακαδημαϊκές δομές.

Πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο 

ότι η επιστημονική πρόοδος και η σχέση επι-

στήμης και τεχνολογίας αποτελούν ιστορικά και 

διαχρονικά μια κρίσιμη παράμετρο στον συνεχή 

ριζοσπαστικό ή προσαυξητικό μετασχηματισμό 

των παραγωγικών μέσων. Η ιστορική αλληλεπί-

δραση ωστόσο μεταξύ επιστήμης και τεχνολογί-

ας -αλλά και τα κοινωνικά υποκείμενα- προκα-

λούν ιστορικά αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις 

ως προς τη μορφή αυτής της σχέσης5 (Bowler 

& Morus, 2012). Σύμφωνα με αρκετούς ιστορι-

κούς της επιστήμης, η πορεία του καπιταλισμού 

και της επιστήμης αλληλοσυνδέονται. Εντούτοις, 
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η σύνδεση αυτή είναι εσωτερική ώστε να μην 

μπορεί να εκφραστεί με βάση τους απλούς 

όρους της αιτίας και του αποτελέσματος (Bernal, 

1971). Σύμφωνα με τη μαρξιστική προσέγγιση, η 

επιστήμη και η τεχνολογία ήταν πάντα εγγενώς 

συνδεδεμένες δεδομένου ότι η επιστήμη συνιστά 

ένα προϊόν συγκεκριμένων οικονομικών συνθη-

κών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του σύγ-

χρονου καπιταλισμού (Bowler & Morus, 2012). 

Όπως καταγράφει ο J. Bernal (1939), η γέν-

νηση της επιστήμης ακολουθεί από κοντά την 

ανάδυση του καπιταλισμού, όπως ακολούθησε 

από κοντά την μεγάλη αναγέννηση του εμπορίου 

και της βιοτεχνίας που σημαδεύει την άνοδο της 

αστικής τάξης (κατά το 15ο-16ο αιώνα) και τον 

πολιτικό της θρίαμβο στην Αγγλία και την Ολλαν-

δία κατά τον 17ο αιώνα. Εντούτοις, η Βιομηχανι-

κή Επανάσταση δεν ήταν τόσο προϊόν επιστημο-

νικής προόδου– στο βαθμό που ήταν μετέπειτα 

τεχνολογικές επαναστάσεις-, όσο αποτέλεσμα 

τεχνολογικών δυναμικών και εφαρμογής τους 

σε παραγωγικές διαδικασίες (με εξαίρεση κά-

ποιες συνεισφορές της επιστήμης, κυρίως στην 

ατμομηχανή) (Freeman & Louca, 2001). Πρέπει 

να σημειωθεί βέβαια ότι η συσχέτιση επιστήμης, 

τεχνολογίας, κοινωνίας αποτέλεσε έκτοτε αντι-

κείμενο εμβριθούς έρευνας και αντιπαραθετικών 

προσεγγίσεων ως προς τη σχέση επιστήμης και 

τεχνολογίας όσο και ως προς το ρόλο της επι-

στήμης στην παραγωγική δραστηριότητα.

Κομβικό σημείο στις παραπάνω διαδικα-

σίες πάντως είναι η ίδια η ανάδυση της σύγ-

χρονης επιστήμης. Η λεγόμενη «Επιστημονική 

6  Η έννοια των «επιστημονικών παραδειγμάτων» εισάγεται από τον Kuhn, ως το σύνολο των πεποιθήσεων, των θε-
ωρητικών παραδοχών, των μεθόδων και των τεχνικών, που ασπάζεται μια επιστημονική κοινότητα σε κάθε ιστορική περίοδο, 
μέσα από το έργο του «Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων» (Kuhn, 1962). Το «επιστημονικό παράδειγμα» συνιστά το 
πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται κάθε φορά η επιστήμη. Γνωστό και ως ρεύμα της νέας Φιλοσοφίας της Επιστήμης 
που επιχειρεί να ανατρέψει αρκετές από τις παραδοχές του θετικισμού και του λογικού εμπειρισμού, το θεωρητικό πλαίσιο 
του Kuhn προσεγγίζει την πρόοδο της επιστήμης μέσα από το πρίσμα των «επιστημονικών επαναστάσεων», οι οποίες αποτε-
λούν και τον τρόπο εξέλιξης των επιστημονικών εξελίξεων. Η συζήτηση που άνοιξε ο Kuhn με τη «Δομή των επιστημονικών 
επαναστάσεων» συνεισφέρει καθοριστικά στην κατανόηση του επιστημονικού φαινομένου και στον επιστημονικό διάλογο 
που διεξάγεται στον κλάδο της ιστορίας και της μεθοδολογίας της επιστήμης, τομέας ο οποίος γνωρίζει ακόμη περαιτέρω 
ανάπτυξη ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1970.

Επανάσταση» χρονολογείται περίπου από το 

1500 έως το 1700 και περιλαμβάνει την περίο-

δο της Αναγέννησης (1440-1540) και τις περιό-

δους των Θρησκευτικών Πολέμων (1540-1650) 

και της Παλινόρθωσης (1650-1700). Στις αρχές 

του 17ου αιώνα, αντικείμενα όπως η μηχανική, 

η αστρονομία και η ναυσιπλοΐα βρίσκονται στο 

επίκεντρο επιστημονικών μελετών, ενώ ανα-

πτύσσονται σταδιακά οι πρώτες πειραματικές και 

μαθηματικές μέθοδοι. Ο 19ος αιώνας μπορεί να 

θεωρηθεί ως η ιστορική καμπή για τη σύγχρονη 

επιστήμη. Στα τέλη του 19ου αιώνα επίσης εντο-

πίζεται η δημιουργία των πρώτων βιομηχανιών 

με αναγκαία επιστημονική εισροή, όπως επίσης 

εμφανίζονται βιομηχανικές δραστηριότητες που 

βασίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά στην επιστήμη. 

Σε αυτή την περίοδο ανεπτύχθησαν αντικεί-

μενα είτε μεμονωμένα πλέον, είτε σε μεγαλύτερη 

ανάλυση από αυτήν που είχε κληροδοτηθεί. Ανά-

μεσα σε αυτές, οι επιστήμες με τη μεγαλύτερη 

πρόοδο ήταν η χημεία, η φυσική και η βιολογία. 

Η πρόοδος και η εμβάθυνση αυτών των επιστη-

μών επεφύλασσαν συγκεκριμένες μακροπρό-

θεσμες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. 

Η σύγκλιση τεχνολογίας και επιστήμης ενισχύ-

εται ιδιαίτερα στο πλαίσιο του 20ου αιώνα και 

συνδυάζεται με την ανάδυση και αποκρυστάλ-

λωση ισχυρών επιστημονικών ρευμάτων και 

«επιστημονικών παραδειγμάτων»6, τη θεσμοποί-

ηση νέων μορφών επιστημονικής παραγωγής 

(ενδο-επιχειρησιακά εργαστήρια, επαγγελματι-

κοποίηση της επιστήμης, ενίσχυση της κρατι-

κής υποστήριξης συγκεκριμένων επιστημονικών 
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πεδίων), ενώ συνδέθηκε σταδιακά (κυρίως μετά 

το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) και με θέματα οικονο-

μικής μεγέθυνσης. 

Σύμφωνα με τον Eric Hobsbawm (1992), 

η πρώτη φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης 

προσδιορίζεται περίπου στην περίοδο ανάμεσα 

στο 1780 και τη δεκαετία του 1840, οπότε και 

ολοκληρώνεται η κατασκευή των σιδηροδρό-

μων και αναπτύσσεται περαιτέρω η βαριά βιο-

μηχανία. Η πρώτη φάση αυτή συντελείται αρχικά 

στην Αγγλία7. Σταδιακά εισάγονται τεχνολογικές 

7  Ορισμένοι από τους παράγοντες που επέτρεψαν την εκδήλωση της στην Αγγλία αφορούν στη συγκέντρωση και 
διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού εργατών από τις αγροτικές περιοχές λόγω του Νόμου των Περιφράξεων, στην εμπορευμα-
τοποίηση της γης και την αύξηση της παραγωγής, την αποικιακή εξάπλωση και τη συνεπακόλουθη διεύρυνση της αγοράς της, 
τη συσσώρευση κεφαλαίου και τα φαινόμενα αστικοποίησης.

εφαρμογές που υποκαθιστούν σε έναν βαθμό 

την ανθρώπινη εργασία με τη χρήση του υδρο-

τροχού και του ατμού στα παραγωγικά στάδια 

της υφαντουργίας (‘spinning jenny’). Η ατμομη-

χανή, η βιομηχανοποιημένη υφαντουργία και οι 

τεχνολογίες επεξεργασίας χυτοσιδήρου αποτέ-

λεσαν τεχνικές αύξησης της παραγωγής (και της 

παραγωγικότητας), εξοικονόμησης ανθρώπινης 

εργασίας, μείωσης του κόστους, οργανωτικού 

μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας 

και αξιοποίησης νέων τύπων ενέργειας (Frey, 

2019). 

Βιομηχανική
Επανάσταση

Βιομηχανική
Επανάσταση

Βιομηχανική
Επανάσταση

Βιομηχανική
Επανάσταση

 ▶ Πρώτος μηχανικός αρ-
γαλειός, εφεύρεση της 
ατμομηχανής, μεταποιητι-
κές μονάδες βασισμένες 
σε νέες μορφές ενέργειας 
(π.χ. νερό  και ατμός), 
ανάδειξη του εργοστασίου 
ως του βασικού τόπου 
παραγωγής. 

 ▶ Tέλη του 18ου αιώνα-

 ▶ Ηλεκτρισμός, βιομηχα-
νική παραγωγή μαζικής 
κλίμακας βασισμένη στον 
καταμερισμό εργασίας. 

 ▶ Αρχές του 20ου αιώνα- 

 ▶  Εισαγωγή των Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών. Ανάδυση 
της βιοτεχνολογίας. 

 ▶  Αρχές του 1970- 

 ▶ Aυτοματοποίηση, Τεχνητή 
νοημοσύνη, Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων, μηχανική 
μάθηση, φωτονική, ανά-
δυση των κυβερνο-φυσι-
κών συστημάτων. 

 ▶ Σήμερα- 

Σχήμα 1. Η ιστορική ακολουθία των Βιομηχανικών Επαναστάσεων

Πηγή: Acatech, 2013. Ίδια επεξεργασία και προσαρμογή.
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Κατά την επόμενη περίοδο (1850-1910), ση-

μειώνονται βελτιώσεις στις λειτουργίες της ατμο-

μηχανής, εισάγεται η ηλεκτρική ενέργεια και ανα-

πτύσσονται οι ατμοστρόβιλοι για την παραγωγή 

της. Την ίδια περίοδο σημειώνονται σημαντικές 

συμπληρωματικές τεχνολογικές καινοτομίες στις 

επικοινωνίες (π.χ. τηλέγραφος, τηλέφωνο κ.α.) 

και στις συγκοινωνίες (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, 

ηλεκτρικό τραμ). Μια από τις πιο επιδραστικές και 

σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις της «δεύτερης 

βιομηχανικής επανάστασης»8 συνιστά ο «κινητή-

ρας εσωτερικής καύσεως» που εισάγεται σταδι-

ακά από τη δεκαετία του 1870 (Bernal, 1939). 

Η τετράχρονη μηχανή (Nikolaus Augustus Otto), 

που λειτουργούσε με πετρέλαιο, οδήγησε ουσια-

στικά στην ανάδυση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως αποτελεί 

μια εξαιρετικά σημαντική τεχνολογία που δίνει 

ώθηση στη βιομηχανική δραστηριότητα και συν-

δυάζεται με μια σειρά τεχνολογικών εξελίξεων, 

όπως η αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και 

ο εξηλεκτρισμός. Είναι η περίοδος που ο Henry 

Ford9 «επινοεί» τη σύγχρονη γραμμή παραγωγής 

και συναρμολόγησης –αξιοποιώντας μια σειρά 

υφιστάμενων τεχνολογικών εφαρμογών με βιο-

μηχανικές χρήσεις της περιόδου (π.χ. κονσερβο-

ποιίες)- και δίνει ώθηση σε νέες μαζικές μορφές 

παραγωγικής δραστηριότητας, τεχνολογικής επέ-

κτασης, ανάπτυξης νέων οργανωτικών μορφών 

και καταναλωτικών συνηθειών. Κατά την ίδια 

περίοδο προκύπτουν νέες οικονομικές δυνάμεις 

και γεωπολιτικές ισορροπίες (π.χ. Βρετανία, Γερ-

μανία) με σημαντικό ρόλο στην παραγωγή κεφα-

λαιουχικών αγαθών (π.χ. άνθρακα, σίδηρο και 

χάλυβα). 

8 Η δεύτερη, κατά τον Hobsbawm, φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης -που συμπίπτει με την δεύτερη βιομηχανική 
επανάσταση σύμφωνα με την επικρατούσα, τα τελευταία χρόνια, εκδοχή- χαρακτηρίζεται από την αποδέσμευση της βιομη-
χανίας από την υφαντουργία και τη στροφή της παραγωγής στα κεφαλαιουχικά αγαθά με την παραγωγή των τελευταίων να 
υπερβαίνει μετά το 1850 την παραγωγή των καταναλωτικών αγαθών (Hobsbawm, 1994).

9  O ίδιος είχε δηλώσει ότι δεν εφηύρε κάτι νέο αλλά απλώς συναρμολόγησε σε ένα αυτοκίνητο τις εφευρέσεις άλλων 
ανθρώπων πίσω από τις οποίες υπήρχαν αιώνες δουλειάς (Ηargadon, 2005).

Στις επόμενες δεκαετίες, οι τεχνολογι-

κές εξελίξεις υπήρξαν επίσης ραγδαίες. Οι νέες 

τεχνολογίες δημιουργούν νέους κύκλους καινο-

τομίας, με τη διαφορά ότι οι συγκεκριμένες δι-

ακυμάνσεις και οι νέοι κύκλοι είναι όλο συντο-

μότεροι και οι αλλαγές ολοένα και πιο ταχείες. 

Ακολουθεί η «τρίτη βιομηχανική επανάσταση» με 

την ανάπτυξη και την κλιμάκωση της χρήσης των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), η οποία και μέσω μιας σειράς τεχνολογι-

κών ακολουθιών και εφαρμογών, αποτέλεσε μια 

περίοδο εκθετικής τεχνολογικής ανάπτυξης και 

οδηγεί σήμερα σε αυτό που ονομάζουμε «4η Βιο-

μηχανική Επανάσταση», η οποία παρακάτω ανα-

λύεται στα συστατικά της εννοιολογικά στοιχεία.

1.2. Κλασική οικονομική σκέψη και 
τεχνολογία

Όπως είναι προφανές, η συζήτηση για τη 

σχέση οικονομικής εξέλιξης και τεχνολογίας δεν 

αποτελεί ιστορικά έναν πρόσφατο προβληματι-

σμό. Ένας από τους βασικούς θεωρητικούς που 

επηρεάστηκαν από τον Nikolai Kondratiev και ο 

οποίος θεωρείται από τους θεμελιωτές της κλασι-

κής θεώρησης της «καινοτομίας» είναι ο Joseph 

Schumpeter. Το έργο του Schumpeter -το οποίο 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια 

κατανόησης των διεργασιών παραγωγής και 

αναδιανομής επιστημονικών αξιών- ξεκινάει από 

τη μελέτη της οικονομίας μέσα από στατικές ροές 

και έπειτα επεκτείνεται σε ευρύτερες διαδικασίες 

οικονομικής ανάπτυξης. Εν συνεχεία, ανάγεται σε 

μακροοικονομικές θεμελιώσεις των οικονομικών 

κύκλων και των παραμέτρων προσδιορισμού 
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τους και τέλος, το έργο του τοποθετείται συνο-

λικά σε ένα πλαίσιο ανάλυσης της σχέσης του 

κυρίαρχου κεφαλαιοκρατικού συστήματος με το 

πολιτικό σύστημα της δημοκρατίας.

Οι κλασικές αναλύσεις πολιτικής οικονο-

μίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους κλα-

σικούς οικονομολόγους του 18ου και 19ου 

αιώνα, συνιστούν τη θεμελίωση αρκετών από 

τις θεωρητικές προσεγγίσεις, έως και σήμερα, 

στον τομέα της αναπτυξιακής οικονομικής, της 

τεχνολογίας και της ανάλυσης των πολιτικών 

γνώσης. Ορισμένα από τα βασικά σημεία με τα 

οποία μας τροφοδότησε η κλασική οικονομική 

σκέψη περιλαμβάνουν: i) το σημαντικό ρόλο 

της παραγωγικής εξειδίκευσης στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, ii) τη θετική αλλά και συχνά 

φθίνουσα απόδοση των παραδοσιακών συντε-

λεστών παραγωγής, iii) τη σημαντική επίδραση 

της τεχνολογίας στην πολύ-επίπεδη αξιοποίη-

ση των συντελεστών παραγωγής. Η έννοια της 

«ενδογενούς τεχνολογικής αλλαγής» εισάγεται 

ιστορικά στις εργασίες του Adam Smith και του 

Karl Marx, ενώ αναδιατυπώνεται και αναπτύσ-

σεται περισσότερο στη δουλειά του Joseph 

Schumpeter (Verspagen, 1992˙ 2001). Σύμφω-

να με τον Αdam Smith, υφίσταται μια αιτιώδης 

σχέση μεταξύ εξειδίκευσης και παραγωγικότη-

τας. Μια από τις σχετικές συνεισφορές του αφο-

ρά στην αρχή του καταμερισμού της εργασίας. 

Η αρχή αυτή συνοπτικά βασίζεται στην ιδέα του 

ότι η μεγαλύτερη παραγωγή συνεπάγεται απο-

τελεσματικότερες μεθόδους παραγωγής, επο-

μένως και χαμηλότερο πραγματικό κόστος ανά 

μονάδα προϊόντος. Η σημασία της εξειδίκευσης 

αναγνωρίζει από τότε στην ανάλυση της, το ρόλο 

10  Σύμφωνα με τον Marx, υπάρχουν δυο τρόποι απόσπασης υπεραξίας: i) η απόλυτη (αύξηση της αποσπώμενης 
υπεραξίας με παράταση της εργάσιμης ημέρας) ή/και ii) σχετική (αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας με τη χρήση 
μηχανών που επιτρέπουν τη μείωση του αναγκαίου -για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης- εργάσιμου χρόνου). 
Για τον Marx, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, η επιδίωξη αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας 
απαιτεί μια ποσοστιαία αύξηση της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου (σταθερό προς μεταβλητό κεφάλαιο), στοιχείο όμως 
που συσχετίζεται με τη σχέση υπεραξίας, παραγωγικής εργασίας και ποσοστού κέρδους μακροπρόθεσμα.

της κεκτημένης γνώσης που προκύπτει μέσα από 

τις διαδικασίες της εντατικοποιημένης εργασίας. 

Μέρος αυτών των διαδικασιών είναι η εξειδικευ-

μένη γνώση, η οποία αποκτάται μέσα από την 

εμπειρική και άρρητη συχνά τεχνογνωσία των 

εργαζομένων που απασχολούνται σε συγκεκρι-

μένες και κατατετμημένες εργασίες.

Εντούτοις, ο βασικός ρόλος της γνώσης και 

της καινοτομίας τοποθετείται κεντρικά στις θεω-

ρίες του Karl Marx και του Joseph Schumpeter. 

Η ανάλυση του Marx στο Κεφάλαιο για τον οι-

κονομικό ρόλο της επιστήμης, αποτελεί ιστορικά 

μια από τις πρώτες επιστημονικές συνεισφορές 

στη σχέση παραγωγικής διαδικασίας, γνώσης 

και παραγωγής πλεονάσματος σε μικροοικονο-

μικό ή μακροοικονομικό επίπεδο (Μαρξ, 2016). 

Η τεχνολογική αλλαγή προσεγγίζεται από τον 

Marx ως το βασικό μέσο της διαδικασίας της κε-

φαλαιακής συσσώρευσης, στην προσπάθεια να 

ενισχύσει την παραγωγή μεγαλύτερης σχετικής 

(ή και πρόσθετης) υπεραξίας10. Παράλληλα, η έν-

νοια του «τεχνολογικού ανταγωνισμού» φαίνεται 

να αποτελεί μια από τις κινητήριες δυνάμεις της 

κεφαλαιακής συσσώρευσης και της οικονομικής 

μεγέθυνσης (Fagerberg, 2005). Η έννοια του 

τεχνολογικού ανταγωνισμού -η οποία αποτελεί 

και ένα βασικό κοινό τόπο ανάμεσα στις αναλύ-

σεις των δυο θεωρητικών- συνιστά θεμελιώδες 

στοιχείο για την ίδια τη λειτουργία του κεφαλαι-

οκρατικού συστήματος. Επί αυτού δομούνται 

από τον Marx, οι γενικές και ειδικές διαδικασίες 

συσσώρευσης, επένδυσης και παραγωγής υπε-

ραξίας. Κατ’ αντιστοιχία, μέσω του τεχνολογικού 

ανταγωνισμού εξελίσσονται δυναμικά –με «δημι-

ουργικές καταστροφές» κατά τον Schumpeter- 
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οι παραγωγικές δυνάμεις του καπιταλιστικού 

συστήματος. Οι παραγωγικές δυνάμεις επηρεά-

ζονται –αρνητικά ή θετικά, ανάλογα με τη θέση 

τους στον καταμερισμό εργασίας- από τις ριζικές 

και προσαυξητικές τεχνολογικές εξελίξεις που 

τροφοδοτεί ο ίδιος ο «τεχνολογικός ανταγωνι-

σμός». 

Στην οπτική του Marx, η επιστήμη αποτελεί 

μια κοινωνική δραστηριότητα που συναρτάται 

σε κάθε περίοδο από συγκεκριμένες οικονομικές 

δυνάμεις, ενώ τα επιστημονικά αντικείμενα και 

ο καταμερισμός τους προκύπτουν ως συνέ-

πεια των αναγκών της σφαίρας της παραγωγής 
11(Μαρξ, 2016). Η σχέση ωστόσο παραγωγικών 

διαδικασιών και επιστήμης δεν αποτελεί χαρα-

κτηριστικό των καπιταλιστικών κοινωνιών, του-

λάχιστον στην αρχική φάση και ανάδυση του 

καπιταλισμού. Σύμφωνα με τη μαρξιστική προ-

σέγγιση, η ανάδυση της σύγχρονης βιομηχανίας 

ανέδειξε την επιστήμη σε μια διακριτή παραγω-

γική δύναμη, η οποία σταδιακά υποβάλλεται στις 

απαιτήσεις της τεχνικής και η οποία με τη σει-

ρά της καθοδηγείται από την ανάγκη ενίσχυσης 

της σχετικής υπεραξίας. Ο Schumpeter, έχοντας 

διαβάσει διεξοδικά τις διοράσεις του Marx, έχει 

αναγνωρίσει πλέον θεωρητικά την πηγή των με-

τασχηματισμών στην οικονομική και παραγωγι-

κή σφαίρα και την οποία συνοψίζει στην έννοια 

της «τεχνολογικής προόδου». Υπό την οπτική του 

Schumpeter, οι καινοτομίες δημιουργούν νέες 

δυνατότητες και ικανότητες, ενώ εισάγουν νεω-

τερισμούς στην οικονομική σφαίρα, καθοριστι-

κούς για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και το με-

τασχηματισμό της κοινωνίας. Ο ίδιος διατυπώνει 

11  Σύμφωνα με τις αναλύσεις των K. Marx και F. Engels, σε ένα κεφαλαιοκρατικό σύστημα συσσώρευσης, όπου η τε-
χνική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της επιστήμης, η ίδια η επιστήμη τείνει να εξαρτάται πολύ περισσότερο από 
το επίπεδο και τις απαιτήσεις της τεχνικής (Rosenberg, 1974).

12  Ιστορικά, βασικός τροφοδοτικός παράγοντας της καινοτομίας είναι για τον Schumpeter είτε ο ατομικός επιχει-
ρηματίας (το καλούμενο υπόδειγμα ‘Mark I’) -όπως αποτυπώνεται στα πρώιμα έργα του- είτε η έννοια της οργανωμένης ή 
«συλλογικής επιχειρηματικότητας» στις μετέπειτα αναλύσεις του. Σημειώνεται ότι οι μετέπειτα εργασίες του συνδυάζονται 
με την ίδρυση ενδο-επιχειρησιακών ερευνητικών μονάδων και εργαστηρίων και την ανάπτυξη καινοτομιών εντός μεγάλων 
επιχειρήσεων (το υπόδειγμα ‘Mark II’) (Schumpeter, 1939).

το επιχείρημα ότι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός 

αποτελεί την πιο «σκληρή» μορφή ανταγωνισμού 

(Freeman, 1994˙ 2003α). Μια από τις βασικές 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη συλλογιστική του 

Schumpeter και αυτήν της νεοκλασικής σχολής, 

αφορά στην έμφαση επί της τεχνολογικής και θε-

σμικής αλλαγής, διαστάσεις που αγνοούνται (κυ-

ρίως η δεύτερη) σε ένα βαθμό από τις ορθόδοξες 

νεοκλασικές απόψεις (Freeman & Louca, 2001). 

Σημαντικό κομμάτι της εργασίας του αφιε-

ρώνεται στην εγγενή τάση των καινοτομιών να 

συσπειρώνονται -ιστορικά, κλαδικά και γεωγρα-

φικά- και να διαχέονται με ασύμμετρο και ανο-

μοιόμορφο τρόπο. Η συγκεκριμένη παραδοχή 

συνεπάγεται μια συγκεκριμένη θεωρία ανάπτυ-

ξης που τοποθετεί την ανάδυση συγκεκριμένων 

καινοτομιών σε συνάρτηση με συγκεκριμένες 

χρονικές περιόδους, συγκεκριμένους κλάδους 

και οργανωτικές συνθήκες, καθώς και σε συνά-

φεια με την παραγωγή και την ιστορική ανακα-

τανομή διαφορικών μακροπρόθεσμων οικονο-

μικών φαινομένων (Schumpeter, 1912˙ 1934˙ 

1942). Η καινοτομία για τον Schumpeter απο-

τελούσε μια διαδικασία συνεπώς, μέσα από την 

οποία υπάρχοντες πόροι χρησιμοποιούνται με 

νέο τρόπο και μπορεί, κατ’ επέκταση, να λάβει 

πολλαπλές μορφές, καθώς δύναται να αφορά 

σε: α) νέα προϊόντα, β) νέες διαδικασίες, γ) νέες 

μεθόδους παραγωγής, δ) νέες πηγές προμηθει-

ών, ε) εκμετάλλευση νέων αγορών και στ) εφαρ-

μογή οργανωτικών καινοτομιών12. 

Στο επίκεντρο των επιστημονικών του ερ-

γασιών του Schumpeter βρίσκεται εξ’ αρχής, η 
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έννοια της καινοτομίας και η σημασία της για την 

οικονομική και κοινωνική αλλαγή. Η οικονομική 

ανάπτυξη για τον Schumpeter αποτελούσε μια 

συνεχή διαδικασία μετασχηματισμού των χρησι-

μοποιούμενων πόρων, όχι όμως μόνο μέσα από 

το στατικό πρίσμα της κατανομής τους σε συγκε-

κριμένους σκοπούς αλλά μέσω μιας διαδικασίας 

«δημιουργικής καταστροφής»13. O Schumpeter 

συνδιαλέχθηκε σε μεγάλο βαθμό με τη μαρξιστι-

κή προσέγγιση της ιστορίας, τόσο στο επίπεδο 

του τεχνολογικού ανταγωνισμού -ως η κύριας 

μορφής ανταγωνισμού στον καπιταλισμό- όσο 

και στη διάσταση της καινοτομίας ως κρίσιμης 

διαδικασίας αναδιάρθρωσης των παραγωγικών 

συντελεστών και αντιμετώπισης των πτωτικών 

ποσοστών κέρδους στον καπιταλισμό (Freeman, 

2003β). Η σχέση αυτών των διαδικασιών ωστό-

σο, δεν προσεγγίζεται ιστορικά ως ομοιογενής. 

Τα αποτελέσματα τους τροφοδοτούν τη διαμόρ-

φωση ασύμμετρων επιδράσεων στο χώρο και το 

χρόνο που αντανακλά τις αντιθετικές κοινωνικές 

σχέσεις και τις αντινομικές εγγενείς διεργασίες 

του καπιταλισμού. Για τον Schumpeter, η διαδι-

κασία της διάχυσης των τεχνολογικών επιτευγ-

μάτων είναι εγγενώς ανομοιόμορφη και η τεχνο-

λογική αλλαγή λειτουργεί πάντα ως παράγοντας 

ανισορροπίας στο οικονομικό σύστημα, ενώ οι 

τεχνολογικές καινοτομίες συγκεντρώνονται σε 

συγκεκριμένους τομείς χωρίς να κατανέμονται 

τυχαία στο σύνολο της οικονομίας. Σύμφωνα με 

13  H έννοια ανήκει ιστορικά στον Werner Sombart (Freeman, 2003β).

14  Η έννοια του «τεχνο-οικονομικού παραδείγματος» εισάγεται από την Perez το 1984 σε συνάρτηση με την έννοια του 
«τεχνικού παραδείγματος» που έχει ήδη εισαχθεί από τον Dosi το 1982.

15  Οι ιδέες του Marx για το ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία αλλά και για τις 
διαδικασίες αναδιάρθρωσης των μέσων παραγωγής -ως βασικής διαδικασίας ανάταξης των καπιταλιστικών διεργασιών- εί-
ναι που θα τροφοδοτήσουν αργότερα τη συλλογιστική του Schumpeter, όταν αυτός θα ενσωματώσει στα έργα του έννοιες 
όπως, ενδογενής τεχνολογική αλλαγή, τεχνολογικός ανταγωνισμός, καινοτομία. Οι κοινοί παρανομαστές, ανάμεσα στις δυο 
προσεγγίσεις αφορούν κυρίως στη σημασία του τεχνολογικού ανταγωνισμού, της καινοτομίας και των διαδικασιών αναδι-
άρθρωσης των παραγωγικών συντελεστών. Για τον Schumpeter, η καπιταλιστική εξέλιξη προωθείται από τον τεχνολογικό 
ανταγωνισμό των βιομηχανικών μονάδων (Freeman, 2003β). Ο Schumpeter -μη αποδεχόμενος την νεοκλασική έννοια της 
κινούμενης ισορροπίας- διατυπώνει στα έργα του μια θεωρία ανάπτυξης, η οποία χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς μεταβολές 
σε εξωγενείς και ενδογενείς οικονομικές δυνάμεις και την αναπόφευκτη τάση του οικονομικού συστήματος να εκτρέπεται της 
ισορροπίας.

τους νέο-Σουμπετεριανούς, όπως αναφέρεται 

παρακάτω, οι ισχυρότερες τεχνολογικές αλλαγές 

μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές στο λεγό-

μενο «τεχνο-οικονομικό παράδειγμα»14 επηρεά-

ζοντας, άμεσα ή έμμεσα, ολόκληρη την οικονο-

μία (Perez, 2004). 

Σημαντικό τμήμα των αναλύσεων του 

Schumpeter –που τις τελευταίες δεκαετίες πλέον 

αναζωογονούνται- αφορά στην έννοια της «δημι-

ουργικής καταστροφής», η οποία αναδιαρθρώνει 

τις οικονομικές δομές, καταστρέφοντας τις πα-

λαιές και δημιουργώντας καινούργιες15. Σημειώ-

νεται εδώ ότι όπως είναι αναμενόμενο, η σχετική 

ακαδημαϊκή συζήτηση σήμερα να συνδέει την 

«ψηφιοποίηση», εκ νέου, με τα φαινόμενα «δη-

μιουργικής καταστροφής» καθότι ο νέος συνδυ-

ασμός των παραγωγικών συντελεστών αποδι-

αρθρώνει παραδοσιακές λειτουργίες, διεργασίες 

και επιχειρηματικά μοντέλα. Αντίστοιχα, υπό την 

ίδια προσέγγιση, η διαδικασία της συσσώρευ-

σης, διακρίνεται από την τάση να ιδιοποιείται συ-

χνά αποτελέσματα επιστημονικής δημιουργίας ή 

να προκαλεί τη δημιουργία νέων τεχνολογικών 

πόρων με στοχοθεσία την ιδιοποίηση τους μέσω 

της «κοινωνικοποίησης» του κόστους τους. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, πολύ κρίσιμος θα αναδει-

χθεί ιστορικά ο ρόλος του νεωτερικού αστικού 

κράτους -σε επίπεδο χρηματοδότησης και προ-

γραμματισμού- και η παραγωγική λειτουργία του 

ως προς την ανάπτυξη εκτεταμένων μηχανισμών 
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υποστήριξης των διαδικασιών επιστημονικής-τε-

χνολογικής συσσώρευσης και ανάπτυξης. 

Την ίδια περίπου περίοδο, ένας σημαντικός 

νεοκλασικός θεωρητικός που συνεισφέρει στη 

συζήτηση για τη σχέση παραγωγικότητας και τε-

χνολογίας (ή γνώσης γενικότερα) είναι ο Alfred 

Marshall. Mε τα έργα του Principles of Economics 

(1920) και Industry and Trade (1919) αναδεικνύ-

ει τις δυναμικές ανάμεσα στην παραγωγική δια-

δικασία, το ρόλο της επιστήμης και της εξειδικευ-

μένης γνώσης. Ο A. Marshall, αναπαριστά στις 

εργασίες του εφαρμογές που οι επιστημονικές 

μέθοδοι έχουν στην οργάνωση των επιχειρήσε-

ων και στην σφαίρα της παραγωγής (Marshall, 

1919). Η συνεισφορά του αφορά γενικά στην 

αναγνώριση της σχέσης ανάμεσα σε επιστήμη 

και παραγωγή και ειδικότερα στην αναγνώριση 

μορφών, όπως δεξαμενές εργατικού δυναμικού, 

διάχυση γνώσεων και οικονομίες συγκέντρωσης. 

Συγκεκριμένα, ο Marshall στο έργο του Industry 

and Trade έθεσε την έννοια της συγκέντρωσης 

συσχετιζόμενων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, 

στα τέλη του 19ου αιώνα, κάτω από τον τίτλο 

των «βιομηχανικών περιοχών»16. Οι έκτοτε απο-

καλούμενες «εξωτερικότητες τύπου Marshall», 

καθιέρωσαν τις έννοιες της «συνεγκατάστασης» 

των επιχειρήσεων και της συνεπακόλουθης ενί-

σχυσης της οικονομικής τους αποδοτικότητας, 

μέσω της συγκέντρωσης κοινών δραστηριοτή-

των που συνδέονται με τις αντίστοιχες διεργα-

σίες τους (π.χ. κοινές παραγγελίες, κοινό δίκτυο 

διανομής κ.ο.κ.), και εντέλει της δημιουργίας «οι-

κονομιών συγκέντρωσης».

16  Οι «οικονομίες συγκέντρωσης» συνήθως συνδυάζονται με παραμέτρους όπως: α) η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων 
φυσικών πόρων ή άλλων τοπικών ιδιαιτεροτήτων, β) η γεωγραφική εγγύτητα και η μείωση του συναλλακτικού κόστους 
μεταξύ των επιχειρήσεων (και δη το κόστος πρόσβασης και μεταφοράς της γνώσης) γ) η διευκόλυνση των προμηθειών των 
αγαθών, του εργατικού δυναμικού, του κεφαλαίου και των τεχνολογικών πόρων δ) η βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης 
σε πληροφόρηση σχετικά με τις αλλαγές της αγοράς και της τεχνολογίας (Marshall, 1920). Yπό αυτό το πρίσμα, ο Marshall 
χρησιμοποιεί πρώτος την έννοια των «βιομηχανικών συνοικιών» (industrial districts), μια από τις βασικές συνιστώσες των 
μετέπειτα θεωριών και πολιτικών για την ανάπτυξη γεωγραφικά εντοπισμένων συνεργατικών σχηματισμών (clusters).

1.3. Σύγχρονη οικονομική σκέψη, 
τεχνολογία και η αναζωογόνηση των 
«τεχνολογικών επαναστάσεων»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ένας 

από τους αναγνωρισμένους οικονομολόγους 

ιστορικά, ο John Maynard Keynes, έθεσε το 

πρόβλημα σε μια διαφορετική βάση, εισάγοντας 

την έννοια της «τεχνολογικής ανεργίας», ως ένα 

νέο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θα πλήξει τις 

κοινωνίες μέσω της υποκατάστασης της ανθρώ-

πινης εργασίας από την τεχνολογική αλλαγή, το 

νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Ένα μεγάλο μέρος της πρό-

βλεψης πιθανά να μην επιβεβαιώθηκε τα επό-

μενα χρόνια, καθότι κάθε τεχνολογική αλλαγή 

από ότι αποδεικνύεται δεν οδηγεί μονοσήμαντα 

σε απώλεια θέσεων εργασίας ή φαινόμενα τε-

χνολογικής ανεργίας, ενώ συνοδεύεται πάντα 

και από αλληλουχίες επιδράσεων σε επίπεδο 

επαγγελμάτων και πολύ περισσότερο σε επίπεδο 

επιμέρους καθηκόντων και δεξιοτήτων (Keynes, 

1931). Επί παραδείγματι, ο James Bessen’s 

(2015) θα αναφέρει πολύ αργότερα –μέσα από 

παραδείγματα της οικονομικής και βιομηχανικής 

ιστορίας που φτάνουν από τον 19ο αιώνα και τη 

βαμβακουργία έως τον τραπεζικό κλάδο τη δε-

καετία του 1970- ότι η τεχνολογική αλλαγή προ-

καλεί σοβαρές αναταράξεις στη δομή απασχόλη-

σης, οι οποίες όμως μακροπρόθεσμα τείνουν να 

εξαλείφονται από την αύξηση των εισοδημάτων, 

την αυξανόμενη τεχνολογική ζήτηση και τη δημι-

ουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Επιστρέφοντας στον ιστορικό ορίζοντα, 

η περίοδος που διαδέχεται τον Β’ Παγκόσμιο 
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Πόλεμο σηματοδοτείται ιστορικά και από το στα-

διακό πέρασμα στην λεγόμενη «3η βιομηχανι-

κή επανάσταση». Όπως αναφέρθηκε, ο «ατμός» 

αποτέλεσε το βασικό κινητήριο μηχανισμό λει-

τουργίας των πρώτων μηχανών για την πρώτη 

ιστορικά βιομηχανική εποχή, όπως αντίστοιχα ο 

ηλεκτρισμός έδωσε ώθηση στη μαζική παραγω-

γή, ενώ η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφο-

ρικής προώθησε την αυτοματοποίησή της πα-

ραγωγικής διαδικασίας σε επάλληλα κύματα και 

υπο-περιόδους17. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους 

Porter & Heppelmann (2014), μπορούμε να δι-

ακρίνουμε τρεις βασικές περιόδους σε αυτό που 

θα ονομάζαμε «3η Βιομηχανική επανάσταση», 

οι οποίες καθόρισαν προφανώς την έλευση της 

τρέχουσας τεχνολογικής περιόδου. Συγκεκριμέ-

να, η πρώτη φάση των τεχνολογιών πληροφορι-

κής, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και 

του 1970, αυτοματοποίησε τις δραστηριότητες 

στην αλυσίδα παραγωγής, από την επεξεργασία 

των παραγγελιών και την πληρωμή των λογα-

ριασμών μέχρι τον προγραμματισμό των πόρων 

παραγωγής (Porter & Heppelmann, 2014). Η 

παραγωγικότητα των δραστηριοτήτων αυξήθη-

κε δραστικά, καθώς η ποσότητα των νέων δεδο-

μένων που μπορούσαν να αναλυθούν σε κάθε 

δραστηριότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό 

οδήγησε στη ραγδαία τυποποίηση των διαδικα-

σιών σε επίπεδο επιχειρήσεων. Έπειτα, η ανά-

17  Η ανάπτυξη και η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών υπήρξε ιστορικά μια ευρέως υποστη-
ριζόμενη τεχνολογική πολιτική (Freeman, 2003α). Η ανάπτυξη του τομέα ευνοήθηκε ακόμη από την εφαρμοσιμότητα του, το 
φθίνον οριακό κόστος, και τις πολλαπλές δυνητικές εφαρμογές (Langlois & Mowery, 1996).

18  Τα έξυπνα, διασυνδεδεμένα προϊόντα έχουν τρία βασικά στοιχεία: ενσώματα/υλικά εξαρτήματα (μηχανικά-ηλεκτρικά 
μέρη), «έξυπνα» εξαρτήματα (π.χ. αισθητήρες, μικροεπεξεργαστές, αποθήκευση δεδομένων, στοιχεία ελέγχου, λογισμικό, εν-
σωματωμένο λειτουργικό σύστημα και βελτιωμένο περιβάλλον χρήστη) και εξαρτήματα συνδεσιμότητας (π.χ. θύρες, κεραίες 
και πρωτόκολλα που επιτρέπουν ενσύρματες ή ασύρματες συνδέσεις). Τα έξυπνα εξαρτήματα ενισχύουν τις δυνατότητες και 
την αξία των ενσώματων εξαρτημάτων, ενώ η διασυνδεσιμότητα ενισχύει τις δυνατότητες και την αξία των έξυπνων εξαρτημά-
των και επιτρέπει ορισμένες από αυτές να υπάρχουν εκτός του ίδιου του φυσικού προϊόντος (Porter & Heppelmann, 2015). 
H ανάδυση των έξυπνων προϊόντων συνιστά ένα καλό παράδειγμα ως προς το γεγονός ότι αποτελεί αποτέλεσμα ενός συνδυ-
ασμού τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτές περιλαμβάνουν εφευρέσεις στη νανοτεχνολογία και τη μικροποίηση (miniaturization), 
την ενεργειακή απόδοση των αισθητήρων και των μπαταριών, τη δυνατότητα κατασκευής εξαιρετικά συμπαγών, χαμηλού 
κόστους επεξεργασίας υπολογιστών καθώς και συσκευών αποθήκευσης δεδομένων που καθιστούν εφικτή την τοποθέτηση 
υπολογιστών σε προϊόντα. Επιπλέον, η δυνατότητα δημιουργίας φθηνών θυρών συνδεσιμότητας και ασύρματης συνδεσιμό-
τητα χαμηλού κόστους, όπως και τα εργαλεία που επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη λογισμικού ή αναλύσεων μεγάλου όγκου 
δεδομένων, καθιστούν εφικτή την αποτελεσματική λειτουργία τους στα νέα συστήματα εγγραφής στο διαδίκτυο.

δυση του διαδικτύου τροφοδότησε τη δεύτερη 

φάση μετασχηματισμού, στη δεκαετία του 1980 

και του 1990 και επέτρεψε τον συντονισμό και 

την ολοκλήρωση μεταξύ των επιμέρους δραστη-

ριοτήτων, με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια 

και πελάτες, ενώ επίσης επέτρεψε την ανάπτυξη 

διεθνών κατανεμημένων αλυσίδων εφοδιασμού. 

Οι πρώτες δυο φάσεις προκάλεσαν αύξη-

ση της παραγωγικότητας σε αρκετούς κλάδους 

και ανεπτυγμένες οικονομίες, κυρίως όμως με-

τέβαλλαν τις αλυσίδες αξίας. Εντούτοις, τα ίδια 

τα προϊόντα παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανε-

πηρέαστα. Σήμερα, η τρίτη φάση επιφέρει τον 

μετασχηματισμό των ίδιων των προϊόντων με 

τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

να γίνονται αναπόσπαστο μέρος τους (Porter & 

Heppelmann, 2015). Τα ενσωματωμένα συστή-

ματα, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες, οι επεξερ-

γαστές, το λογισμικό και η διασυνδεσιμότητα 

μεταξύ προϊόντων, σε συνδυασμό με τις συμπλη-

ρωματικές τεχνολογίες (π.χ. υπολογιστικό νέ-

φος) δημιουργούν νέα δεδομένα στην ανάπτυξη 

και τη λειτουργικότητα των προϊόντων18. Ταυτό-

χρονα, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων (big data) 

που προκύπτουν δημιουργούν νέες διαστάσεις 

αξιοποίησης σε επίπεδο σχεδιασμού, μάρκετινγκ, 

διανομής προϊόντων κ.α. 

Την ίδια περίοδο, οπότε εκκινεί και εξελίσ-

σεται η πρώτη φάση της «3ης Βιομηχανικής 
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επανάστασης», η οικονομική επιστήμη προ-

σεγγίζει ακόμη την επίδραση του τεχνολογικού 

παράγοντα στην παραγωγικότητα ως εξωγενή. 

Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθεί η συνεισφορά 

του Solow (1956˙ 1957) που έγκειται στην πο-

σοτικοποίηση της σχέσης συσσώρευσης κεφα-

λαίου και τεχνολογικής προόδου μέσα από την 

οποία αποτυπώνονταν αποκλίσεις ανάμεσα στις 

αλλαγές κεφαλαιακής έντασης και μεταβολών 

στην παραγωγικότητα, το μεγαλύτερο μέρος των 

οποίων δεν μπορούσε πλέον να εξηγηθεί παρά 

μόνο με αναγωγή σε διάφορες μορφές τεχνο-

λογικής προόδου και στο γνωστό «εναπομένον 

κατάλοιπο» [unexpected residual]. Εκείνη πε-

ρίπου την περίοδο, ο Solow, διαπιστώνει ότι το 

90% της διακύμανσης του οικονομικού προϊό-

ντος δεν μπορεί να ερμηνευθεί από το φυσικό 

κεφάλαιο και την ανθρώπινη εργασία και ονο-

μάζει το εναπομένον κατάλοιπο ως «τεχνική αλ-

λαγή». Η θεωρία του έγινε γνωστή ως «θεωρία 

εξωγενούς μεγέθυνσης», κυρίως επειδή η προ-

σέγγιση του εισάγει την «τεχνική αλλαγή» εξω-

γενώς ως μια χρονική τάση (Mazzucato, 2013). 

Ειδικότερα για την καινοτομία, κάποιες δεκαετίες 

αργότερα o Solow θα διατυπώσει την άποψη ότι 

«ενώ η καινοτομία βρίσκεται παντού σήμερα, η 

επίπτωση της δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί 

στις στατιστικές αναλύσεις περί παραγωγικότη-

τας» (Solow, 1987). Η ιδέα αυτή αποδίδεται με 

τον όρο «παράδοξο της παραγωγικότητας». 

Ιστορικά, την ίδια περίπου περίοδο (1962), 

ο Arrow δημοσιεύει δυο πολύ γνωστές εργασίες 

με στόχο να ερμηνεύσει την τεχνολογική πρόο-

δο, με την πρώτη να δίνει έμφαση στην Έρευ-

να και Ανάπτυξη και τη δεύτερη να εστιάζει στην 

«μάθηση μέσα από την πράξη». Ειδικά η δεύτερη 

εργασία, διαφωτίζει τη διάσταση της μάθησης 

που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία. 

O Arrow ήταν από τους πρώτους που εξέτασε 

τα οικονομικά των «διαδικασιών μάθησης» και 

τους παράγοντες που τις επιταχύνουν ή τις πα-

ρεμποδίζουν στο ευρύτερο μακροοικονομικό και 

μικροοικονομικό περιβάλλον (1962α˙ 1962β). 

Επίσης, ο Arrow έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι 

ενώ μια μεγάλη ποσότητα γνώσης προκύπτει ως 

αποτέλεσμα εμπρόθετης κατανομής πόρων σε 

Έρευνα και Ανάπτυξη, ένα μεγάλο ποσοστό τε-

χνολογικής προόδου είναι παράλληλη συνέπεια 

επενδύσεων ή παραγωγικής δραστηριότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό τεχνολο-

γικής εξέλιξης φαίνεται να οφείλεται λιγότερο σε 

ριζικές μεταβολές και περισσότερο αποδίδεται 

σε επιβελτιώσεις επί των διαδικασιών μάθησης 

(«μάθηση μέσα από την πράξη»), σε συνδυασμό 

με οριακές ή οργανωτικές καινοτομίες, όπως για 

παράδειγμα οι συχνά παρατηρούμενες βελτιώ-

σεις που σημειώνονται επί των παραγωγικών δι-

αδικασιών («γραμμών παραγωγής») στο πλαίσιο 

της επιχείρησης ή τους ίδιους τους εργαζομέ-

νους και πολλές φορές δεν ακολουθούν καν την 

τυπική διαδρομή καταγραφής, κατοχύρωσης και 

προτυποποίησης ως μορφή βιομηχανικής ιδιο-

κτησίας (π.χ. βιομηχανικό σχέδιο, ευρεσιτεχνία) 

αλλά παραμένουν σε επίπεδο άρρητης γνώσης. 

Η βασική ιδέα στην οποία βασίζονται τα 

νέα παραδείγματα της νεοκλασικής οικονομικής 

είναι η έννοια της «ενδογενούς καινοτομίας». Η 

αρχική θεωρητική θεμελίωση των μοντελοποι-

ημένων αρχών της παρούσας θεωρίας προέρ-

χεται από την κατά Kenneth Arrow παραδοχή 

ότι η ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων μέσα από τις 

παραγωγικές διεργασίες επιφυλάσσει συγκε-

κριμένες έμμεσες και άμεσες συνέπειες, τις λε-

γόμενες «εξωτερικότητες» (Arrow, 1962α). Ο Κ. 

Arrow συνέδεσε θεωρητικά τις μαθησιακές δια-

δικασίες με το ρυθμό επενδύσεων αλλά και με 

το απόλυτο επίπεδο γνώσης που έχει ήδη συσ-

σωρευτεί. Ο συντελεστής «γνώση» συναρτάται 

σε μεγάλο βαθμό με τις λειτουργικές επιδράσεις 

των σωρευτικών επενδύσεων. Η ύπαρξη των 
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«εξωτερικοτήτων» επιφυλάσσει εν συνεχεία την 

παραγωγή αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας, 

οι οποίες ιστορικά αποτυπώνονται από τους κλα-

σικούς και νεοκλασικούς οικονομολόγους, ως 

αποτέλεσμα του καταμερισμού εργασίας και της 

αυξανόμενης εξειδίκευσης (Romer, 1986). 

Η αύξηση της παραγωγικότητας ως αποτέ-

λεσμα μάθησης, εν συνεχεία, αποτέλεσε μια από 

τις πηγές που οδήγησαν σε αυτό που σήμερα κα-

λούμε «θεωρία της ενδογενούς μεγέθυνσης». Οι 

θεωρητικοί της ενδογενούς μεγέθυνσης, όπως οι 

Paul Romer και Robert Lucas, θα αναλύσουν την 

κεντρική ιδέα που αφορά στις αύξουσες αποδό-

σεις κλίμακας (Romer, 1986˙ Lucas, 1988). Ένα 

από τα σημαντικά κενά της κλασικής θεωρίας 

που έρχεται η συγκεκριμένη προσέγγιση να κα-

λύψει αφορά στην έννοια των αυξουσών αποδό-

σεων κλίμακας (Βαΐτσος και Μπαρτζώκας, 2004). 

Σύμφωνα με προσεγγίσεις του Smith για τη θε-

ωρία της τιμής -αλλά και τις μετέπειτα αναλύ-

σεις των D. Ricardo 19, L. Walras, Α. Marshall- η 

οικονομική διαδικασία διακρίνεται από σταθερά 

κόστη και σταθερές αποδόσεις κλίμακας, βάσει 

και των ομογενών και γραμμικών συναρτήσε-

ων παραγωγής (Kaldor, 1970˙ Kaldor, 2004). Η 

αναγνώριση των βελτιώσεων που προκύπτουν 

στις παραγωγικές διαδικασίες -από τη σωρευ-

μένη εμπειρία, τη χρήση εξοπλισμού και τις και-

νοτομίες- αποτελούν εξέλιξη για την οικονομική 

σκέψη, με συνέπειες την αμφισβήτηση του αξιώ-

ματος της «γραμμικότητας» και την επανεξέταση 

της ίδιας της έννοιας της «γενικής ισορροπίας».

19  Η επιστημονική εργασία του Ricardo, συνεισφέρει ιδιαίτερα στη συζήτηση για τη σχέση των μηχανών και της χρη-
σιμοποίησης τους, τις επιπτώσεις στην εργατική τάξη και το εθνικό ακαθάριστο προϊόν καθώς και τη διάσταση του διεθνούς 
εμπορίου εν συναρτήσει με τις τιμές των αγαθών (Ricardo, 2002).

20  Προς αυτή την κατεύθυνση, η σημασία της «μάθησης» αρχίζει να πλαισιώνεται και από την έννοια της πολυ-παρα-
γοντικής παραγωγικότητας (multifactor productivity - MFP), ως το τμήμα των παραγωγικών εκροών που δεν μπορούν να 
ερμηνευθούν γραμμικά και απόλυτα από την αύξηση των παραγωγικών εισροών. Η «τεχνολογική αλλαγή» πλέον προσεγγίζε-
ται στην επικρατούσα προσέγγιση ως μέρος του φυσικού κεφαλαίου (π.χ. εξοπλισμός και ενσωματωμένη τεχνολογία), τμήμα 
του άυλου κεφαλαίου (π.χ. Έρευνα & Ανάπτυξη, οργανωσιακό κεφάλαιο, κεφάλαιο έντασης γνώσης και δεξιότητες) καθώς και 
ως αποτέλεσμα επαυξημένης πολυ-παραγοντικής παραγωγικότητας που αποτυπώνει ενισχυμένη αποτελεσματικότητα στην 
αξιοποίηση φυσικού κεφαλαίου, ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας καθώς και ενθήκευση 
φαινομένων «διάχυσης γνώσης» (OECD, 2015).

Η τεχνολογική αλλαγή και η «καινοτομία» 

φαίνεται σταδιακά να αποκρυσταλλώνονται ως 

αυτοτελείς παραγωγικοί συντελεστές, εφόσον 

απορρίπτεται πλέον η παραδοχή των σταθε-

ρών αποδόσεων κλίμακας και αναπαρίσταται ο 

διακριτός ρόλος της «τεχνολογικής αλλαγής» 

στις αναλύσεις παραγωγικότητας. Παρόλο που 

τα ενδογενή υποδείγματα εξακολουθούν να συ-

ντηρούν τις νεοκλασικές παραδοχές της κινού-

μενης ισορροπίας στα οικονομικά συστήματα 

(Βαΐτσος, 2015), στην πορεία αναθεώρησαν τη 

νεοκλασική σκέψη στα σημεία: α) των ενδογενών 

ιδιοτήτων της τεχνολογικής προόδου και των δι-

αφοροποιημένων εξωτερικών οικονομιών στις 

διαδικασίες μεγέθυνσης και β) στην ανάδειξη των 

συνθηκών αύξησης των οικονομικών επιδόσεων 

επί της χρήσης και συσσώρευσης συντελεστών 

παραγωγής20.

Oι παραπάνω διαπιστώσεις έκαναν εμφανές 

σταδιακά ότι η διαδικασία της μάθησης (γνώσεις 

και δεξιότητες) και της καινοτομίας αποτελεί επί-

σης έναν βασικό συντελεστή αύξησης της παρα-

γωγικότητας της εργασίας, ενώ σε μεγάλο βαθμό 

οι διαδικασίες είναι ενδογενείς στις σχετικές πα-

ραγωγικές διαδικασίες, σε επίπεδο επιχειρήσεων, 

περιφερειών και οικονομιών. Σήμερα φαίνεται 

ότι οι τεχνολογικές εφευρέσεις του εικοστού αι-

ώνα δημιούργησαν ταχεία ανάπτυξη και τεράστι-

ες ευκαιρίες απασχόλησης σε εντελώς νέα επαγ-

γέλματα και βιομηχανίες. Εντούτοις, τα ακριβή 

και πολυσήμαντα αποτελέσματα, ως προς την 

παραγωγικότητα, από την τρέχουσα ψηφιακή 
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και βιομηχανική επανάσταση, αποτελούν ακόμη 

αντικείμενο μελέτης και διερεύνησης. Για πα-

ράδειγμα, ο Gordon (2012) παρουσιάζει μια με-

τριασμένη εικόνα ως προς τα επιτεύγματα της 

ψηφιακής επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι η 

τελευταία προκαλεί σχετικά περιορισμένες επι-

δράσεις στην παραγωγικότητα σε σχέση με τις 

προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, συμ-

βάλλοντας μόνο σε μια βραχυχρόνια αύξηση 

της 21. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη αποκλίσεων πα-

ραγωγικότητας στις επιδόσεις σε μικρο-οικονο-

μικό και μακρο-οικονομικό επίπεδο φανερώνει 

τις ασυμμετρίες διάχυσης και ενσωμάτωσης της 

γνώσης σε επίπεδο οικονομικών και κοινωνικών 

υποκειμένων, ενώ επιπλέον οξύνει υφιστάμενες 

ανισότητες και φέρνει συχνά στην επιφάνεια νέα 

«ρήγματα» σε επίπεδο παραγωγικών, οικονομι-

κών και κοινωνικών ανισορροπιών. Συνεπώς, η 

παράλληλη ανάδυση και όξυνση τεχνολογικών, 

παραγωγικών και κοινωνικο-οικονομικών ανι-

σοτήτων συνηγορούν υπέρ της ανάγκης οικο-

δόμησης συστημικών και στοχευμένων παρεμ-

βάσεων και κατάλληλων πολιτικών τεχνολογίας, 

καινοτομίας και παραγωγικού εκσυγχρονισμού 

καθώς και πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης (Rodrik, 2013). Συνεπώς, η συζήτηση για 

τη σχέση καινοτομίας, γνώσης, μάθησης και οι-

κονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης καθώς και 

για τις ευρύτερες επιδράσεις των «άυλων επεν-

δύσεων» (γνώση-δεξιότητες) στην οικονομική 

πρόοδο (Freeman & Soete, 1999), αποτελούσαν 

και θα αποτελούν κρίσιμα σημεία επιστημονικής 

διερεύνησης. 

Ως συνέπεια των παραπάνω εξελίξε-

ων, τόσο σε επίπεδο ιστορικής, τεχνολογικής 

και οικονομικής πραγματικότητας όσο και σε 

21  Από την άλλη πλευρά, οι Brynjolfsson και McAfee (2014) επιχειρηματολογούν ότι οι στατιστικές παραγωγικότητας 
δεν καταγράφουν επαρκώς την άνοδο της οικονομίας διαμοιρασμού και την πληθώρα των φθηνών ή δωρεάν ψηφιακών υπη-
ρεσιών όπως το Google, το Skype και η Wikipedia. Άλλες ερμηνείες υιοθετούν την προσέγγιση αδυναμίας των στατιστικών 
αναλύσεων να συλλάβουν και να μετρήσουν τις ποιοτικές βελτιώσεις και αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία (Corrado & 
Hulten, 2010).

θεωρητικό επίπεδο, η κοινωνικο-οικονομική θε-

ωρία θα στρέψει την προσοχή της ακόμη πιο 

έντονα στο φαινόμενο της καινοτομίας και της 

τεχνολογίας στα χρόνια που ακολουθούν. Τα 

«οικονομικά της καινοτομίας» αναδύονται πλέον 

τις τελευταίες δεκαετίες ως ένας διακριτός επι-

στημονικός υπο-κλάδος στο παραπάνω πεδίο. 

Η αποκρυστάλλωση ενός διακριτού ρεύματος 

θεωρητικής μελέτης των επιδράσεων της τεχνο-

λογικής προόδου στην οικονομία και τους παρα-

γωγικούς κλάδους δεν είναι ανεξάρτητη από τον 

ιστορικό ορίζοντα. Είναι η ιστορική περίοδος που 

η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνεται εκθετικά με-

τασχηματίζοντας κλάδους και οικονομίες, σε συ-

νάρτηση με ευρύτερες κινήσεις των μηχανισμών 

κεφαλαιακής συσσώρευσης σε διεθνές επίπεδο 

(Srnicek, 2017). Παράλληλα, γίνεται αντιληπτό 

στους οικονομικούς κύκλους ότι η σημασία της 

«τεχνολογικής αλλαγής» αλλά και των άυλων 

επενδύσεων (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη, γνώση, 

δεξιότητες) είναι εξαιρετικά σημαντική για την 

οικονομική και κοινωνική πρόοδο, σε μικροοικο-

νομικό και μακροοικονομικό επίπεδο (Freeman, 

1990). Βασικά πεδία μελέτης αφορούν πλέον 

ζητήματα που περιλαμβάνουν τις μικρο-οικο-

νομικές επιδράσεις της καινοτομίας, μικρο-οι-

κονομικές κλαδικές αναλύσεις σε σχέση με την 

καινοτομική δραστηριότητα σε επίπεδο επιχειρή-

σεων, ανάλυση αποδόσεων και αποδοτικότητα 

επενδύσεων έντασης γνώσης (R&D) καθώς και 

μακρο-οικονομικές αναλύσεις ως προς τον ρόλο 

της τεχνολογίας σε συνάρτηση με την οικονομι-

κή ανάπτυξη σε επίπεδο χωρών, περιφερειών και 

τεχνολογικών τομέων (Hall & Rosenberg, 2010). 

Ειδικότερα, αρκετοί νεο-σουμπετεριανοί θε-

ωρητικοί και εξελικτικοί οικονομολόγοι εστίασαν 
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στη σχέση των μακρών τεχνολογικών κυμάτων, 

των οικονομικών διακυμάνσεων και οικονομι-

κών κύκλων, των οικονομικών κρίσεων σε σχέ-

ση με τις ευρύτερες κινήσεις του παραγωγικού 

και χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου καθώς και 

των εκάστοτε σχετικών ρυθμίσεων πολιτικής. 

Η εμβληματική θεωρητική συνεισφορά του 

Christopher Freeman αναδεικνύει τη σημασία 

των «μακρών διακυμάνσεων» που σχετίζονται με 

τη διάχυση των νέων τεχνολογιών και οι οποί-

ες συνοδεύονται συνήθως από κύκλους υπερ-

βολικής παραγωγικής ικανότητας ή περιόδους 

τεχνολογικής υστέρησης. Αναλύοντας αυτές τις 

τάσεις -στις αρχές της δεκαετίας του 2000-, ο 

Freeman υπογράμμισε τον ρόλο που διαδραμά-

τισαν συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις ως 

προς τις προτεραιότητες των Τεχνολογιών Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών, της συνάρθρω-

σής τους με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και 

την πρόκληση οικονομικών κρίσεων (Freeman, 

2003γ). Για παράδειγμα, η απο-ρύθμιση του χρη-

ματοπιστωτικού τομέα κατά τις δεκαετίες του ’70 

και ’80, η κλιμάκωση των κινήσεων και συναλ-

λαγών κεφαλαίων, η ανάδυση του χρηματοπι-

στωτικού κεφαλαίου (financialisation) καθώς και 

η εμφάνιση νέων «χρηματοπιστωτικών καινο-

τομιών» (π.χ. παράγωγα), συνδυάστηκαν με την 

εξάπλωση και τις δυνατότητες που προσέφερε 

η χρήση των ΤΠΕ (Freeman, 2007). Στο πλαίσιο 

αυτό, ο Freeman ανάδειξε επίσης το ρόλο που 

διαδραμάτισε η κυριαρχία του χρηματοπιστωτι-

κού κεφαλαίου - όπως αυτό χαρακτηρίζεται από 

την επιδίωξη των βραχυπρόθεσμων κερδών, ως 

προς τα ζητήματα και την ανάγκη διαμόρφωσης 

μηχανισμών σχεδιασμού και υλοποίησης επεν-

δύσεων υψηλού κινδύνου και μακρών περιόδων 

ωρίμανσης σε πεδία σχετικά με την επιστήμη, την 

τεχνολογία, την καινοτομία και την εκπαίδευση. 

Tα συγκεκριμένα ζητήματα και η ανάγκη διαμόρ-

φωσης προσαρμοσμένων χρηματοδοτικών μη-

χανισμών που θα διακρίνονται από περισσότερο 

αναπτυξιακά και μακροπρόθεσμα χαρακτηριστι-

κά (“patient capital”) αποτελούν ακόμη και σή-

μερα κρίσιμες διαστάσεις ως προς το σχεδιασμό 

κατάλληλων πολιτικών τεχνολογίας και καινοτο-

μίας (Mazzucato, 2013).

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύονται στα-

διακά οι θεσμικές και εξελικτικές οικονομικές 

προσεγγίσεις που εστιάζουν στο ρόλο της τεχνο-

λογικής και θεσμικής αλλαγής ως προς την οι-

κονομική μεγέθυνση επιχειρήσεων ή οικονομιών 

(Nelson & Nelson, 2002). Σύμφωνα με τους νε-

οσουμπετεριανούς οικονομολόγους, η θεσμική 

και τεχνολογική αλλαγή συνιστούν τις βασικές 

μεταβλητές (σε συνάρτηση φυσικά με τους βα-

σικούς παραγωγικούς συντελεστές, έδαφος, ερ-

γασία και κεφάλαιο) στην προσπάθεια ερμηνεί-

ας του φαινομένου της οικονομικής ανάπτυξης 

(Freeman, 1994). Η σχέση μεταξύ επιστημονικής 

προόδου, τεχνολογικής αλλαγής και οικονομικής 

ανάπτυξης είναι οργανική και ενσωματωμένη 

στη δυναμική του οικονομικού συστήματος – η 

επιστήμη και η τεχνολογία δεν αποτελεί απλώς 

μια εξωγενή εισροή ως προς την παραγωγική 

δραστηριότητα. H νεο-σουμπετεριανή και εξε-

λικτική οικονομική σκέψη συμβάλλει σημαντικά 

στην κατανόηση του φαινομένου της καινοτομί-

ας, μεταξύ άλλων, μέσω της ανάδειξης της σημα-

σίας των ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών 

στην κατανόηση των διαδικασιών οικονομικής 

ανάπτυξης καθώς και μέσω της έμφασης που 

προσδίδει στη θεσμική, πολιτική και κοινωνική 

διάσταση του τεχνολογικού παράγοντα καθώς 

και στη σύνθετη δομή ανατροφοδότησης μετα-

ξύ οικονομικού περιβάλλοντος και τεχνολογικών 

αλλαγών (Dosi et al., 1988˙ Freeman, 1990˙ 

Nelson, & Nelson, 2002). Η συμβολή της εξε-

λικτικής σκέψης στα επόμενα χρόνια θα σταθεί 

κρίσιμη τόσο ως προς την αμιγώς επιστημονική 

της διάσταση, όσο και ως προς το σχεδιασμό 

περισσότερο ολοκληρωμένων και συστημικών 
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πολιτικών τεχνολογίας και καινοτομίας που λαμ-

βάνουν υπόψη τους τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες 

των ιστορικών, γεωγραφικών, παραγωγικών, οι-

κονομικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών χαρα-

κτηριστικών. 

Υπό το φως της τεχνολογικής εξέλιξης ως 

μιας διαδικασίας μετασχηματισμού με σύνθετα 

περιεχόμενα22 -και όχι μιας γραμμικής διαδικα-

σίας προς μια σταθερή ισορροπία-, η ανάπτυξη 

«υλικών τεχνολογιών» οφείλει να συνοδεύεται 

από την αντίστοιχη ανάπτυξη θεσμικών καινοτο-

μιών και αλλαγών («κοινωνικών τεχνολογιών») 

(Nelson, 2003), προκειμένου να διευκολυνθούν 

οι διαδικασίες διάχυσης23 των τεχνολογικών 

επιτευγμάτων στην κοινωνική και οικονομική 

λειτουργία και να βελτιωθούν οι παραγωγικές 

ικανότητες μιας περιφέρειας ή μιας οικονομίας. 

Για τους νέο-σουμπετεριανούς και εξελικτικούς 

22  Οι θεσμικές και εξελικτικές θεωρήσεις επιφυλάσσουν διαφορετικές αρχές για τη διαμόρφωση πολιτικής, δίδοντας 
έμφαση στη σημασία: α) των τοπικών χαρακτηριστικών των παραγωγικών συστημάτων, των πλεονεκτημάτων και μειονε-
κτημάτων τους, β) των ιστορικών χαρακτηριστικών και της εκάστοτε τροχιάς ανάπτυξης, γ) των στοχευμένων πολιτικών πα-
ρεμβάσεων και των ενεργητικών κρατικών πολιτικών, δ) των θεσμών αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και κινητοποίησης των 
κοινωνικών σχέσεων, των κάθετων και οριζόντιων διασυνδέσεων και της θεσμικής πυκνότητας (Storper & Walker, 1989˙ 
Amin & Thrift, 1995˙ Amin & Thomas, 1996). Σε αυτό το πλέγμα προσεγγίσεων συγκροτείται αυτό που σήμερα καλείται ως 
«συστημικό υπόδειγμα παρεμβάσεων» (Nelson 1992˙ Freeman 1994˙ Lundwall, 1992, 2007˙ Edquist 1997, 2005˙ Asheim 
& Gertler, 2005).

23  Η έννοια της «τεχνολογικής διαπότισης» ή «τεχνολογικής διάχυσης» που εισάγεται αργότερα από τον C. Freeman 
αναφέρεται στη δυνατότητα μιας τεχνολογίας να αποκτήσει εφαρμογή και να επηρεάσει τις παραγωγικές δομές σε περισσότε-
ρους από έναν κλάδους ή και στο σύνολο της οικονομίας (Freeman & Louca, 2001). Η διάκριση ανάμεσα σε διεισδυτικές και 
μη διεισδυτικές τεχνολογίες οδηγούν κατά συνέπεια σε διαφορικές μεταβολές. Οι μεταβολές που επέρχονται από τις πρώτες 
επηρεάζουν σταδιακά, σύμφωνα με την ίδια συλλογιστική, τις οικονομικές, θεσμικές και τεχνολογικές παραμέτρους, διαμορ-
φώνοντας έτσι ένα νέο «τεχνο-οικονομικό παράδειγμα» (Perez, 2004). Σε κάθε περίπτωση, γίνεται κατανοητό διαχρονικά ότι 
η μετάβαση από την παραγωγή τεχνολογικής γνώσης στην παραγωγική αξιοποίηση των γνώσεων και την πρόκληση διεργα-
σιών οικονομικής μεγέθυνσης (σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα) δεν αποτελεί αυτόματη διαδικασία αλλά συνιστά 
πεδίο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών που θα δημιουργήσουν θετικές επιδράσεις τεχνολογικής και κλαδικής διάχυσης 
(spill-overs) και πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέσματα (Shapira & Youtie, 2017).

24  Η αλληλεπίδραση μεταξύ τεχνολογικής αλλαγής και βιομηχανικών δομών αποτελεί μια παράμετρο που έχει απα-
σχολήσει διαχρονικά την οικονομική θεωρία. Σύμφωνα με τον Dosi (1988), ιστορικά φαίνεται ότι η ύπαρξη διαφορετικών βι-
ομηχανικών δομών αντιστοιχούν σε διαφορετικά στάδια στην εξέλιξη μιας τεχνολογίας, ανάλογα με τα επίπεδα τεχνολογικής 
ευκαιρίας και προοπτικών ιδιωτικής ιδιοποίησης των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής αλλαγής. Για παράδειγμα, η εμφάνιση 
νέων «τεχνολογικών παραδειγμάτων» διακρίνεται από τη δεύτερη φάση ανάπτυξης σε καθιερωμένες «τεχνολογικές τροχιές». 
Στην πρώτη φάση ανάδυσης ενός νέου τεχνολογικού παραδείγματος, είναι πιθανή η εμφάνιση νέων επιχειρήσεων σε ορισμέ-
νους κρίσιμους κλάδους, με χαρακτηριστικά προσωρινού ολιγοπωλίου σε ορισμένες ομάδες καινοτομιών (π.χ. βιομηχανία 
ημιαγωγών κατά τη δεκαετία του '60). Αντίθετα, σε επόμενο στάδιο, οι υψηλοί βαθμοί τεχνολογικής σωρευτικότητας (που 
συνιστά παράλληλα και «εμπόδιο εισόδου») και ιδιωτικής ιδιοποίησης (private appropriability) πιθανόν να συσχετίζονται σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ceteris paribus, με περισσότερο σταθερές ολιγοπωλιακές δομές -με την τεχνολογική αλλαγή πιθανόν 
να καθίσταται μέρος του ίδιου του «ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού»- και υψηλούς βαθμούς συγκέντρωσης (Nelson & Winter, 
1978). Εν συνεχεία, επόμενες φάσεις ωρίμανσης των τεχνολογικών συστάδων ή συστημάτων, πιθανόν επιφυλάσσουν αλλα-
γές στη δομή των σχετικών αγορών που συναρτώνται μιας σειρά δυναμικών και εξειδικευμένων παραμέτρων, όπως οι κύκλοι 
ζωής των προϊόντων, η εμφάνιση νέων τεχνολογικών ευκαιριών, το είδος και το επίπεδο ανταγωνισμού, η τεχνολογική διάδο-
ση, η εμφάνιση νέων ανταγωνιστών, οι καινοτομίες άλλων επιχειρήσεων και το ευρύτερο καθεστώς οικονομικής ρύθμισης. 

οικονομολόγους, η ιστορική συνάθροιση ριζικών 

και οριακών καινοτομιών καθώς και ο συνδυα-

σμός τους με μεταβολές στα κυρίαρχα «τεχνο-

λογικά συστήματα» δύναται να προκαλέσουν 

μεταβολές στο ευρύτερο «τεχνο-οικονομικό 

παράδειγμα» (Freeman & Perez, 1988). Εντού-

τοις, οι βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές αυτού του 

τύπου προκαλoύν, σε αρκετές περιπτώσεις, φά-

σεις καθόδου, ύφεσης ή ασύμμετρης υστέρησης 

μεταξύ οικονομιών, περιφερειών και κλάδων, εν 

μέρει λόγω των απαιτούμενων παραγωγικών, 

θεσμικών και κοινωνικών μεταβολών αλλά και 

των διαχεόμενων επιπτώσεων που προκύπτουν 

μέσα από τον μετασχηματισμό των μηχανισμών 

καπιταλιστικής συσσώρευσης και την ανάδυ-

ση νέων «συγκριτικών πλεονεκτημάτων»24. Οι 

μεταβολές στο «τεχνο-οικονομικό παράδειγμα» 

και στα κρίσιμα τεχνολογικά συστήματα που το 
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συν-αποτελούν, προκαλούν εκτεταμένες επιπτώ-

σεις στο σύνολο της οικονομίας που διαχέονται 

μέσα από τη δέσμη οριακών και ριζοσπαστικών 

καινοτομιών που αναδύονται τη συγκεκριμένη 

ιστορική περίοδο. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού 

του τύπου αλλαγής -που υπερβαίνει και ενσω-

ματώνει τις οριακές, ριζοσπαστικές καινοτομίες 

και τις αλλαγές στα «συστήματα καινοτομίας», 

είναι ότι διατηρεί διεισδυτικές επιδράσεις σε όλο 

το σύνολο της οικονομίας και επηρεάζει άμεσα 

ή έμμεσα κάθε κλάδο25. Οι «τεχνολογικές επανα-

στάσεις»26 διακρίνονται από τη στενή αλληλεπί-

δραση μεταξύ των αναδυόμενων τεχνολογικών 

συντελεστών σε επίπεδο τεχνολογιών και αγο-

ρών καθώς και από τη δυναμική αυτών των αλ-

ληλεπιδράσεων να ασκήσουν επίδραση σε όλο 

το φάσμα της οικονομίας. Συνεπακόλουθα, το 

«τεχνο-οικονομικό παράδειγμα» συνιστά τον ευ-

ρύτερο μηχανισμό διάχυσης και εμπέδωσης των 

νέων τεχνολογικών συστημάτων στις παραγωγι-

κές, οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες. 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έρχεται, μεταξύ 

25  Οι νέο-σουμπετεριανοί προσεγγίζουν τις «δημιουργικές θύελλες καταστροφής» του Schumpeter ως μια διαδοχή 
των «τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων» σε συνάρτηση με ένα νέο θεσμικό και κοινωνικo-οικονομικό πλαίσιο που εμφανίζε-
ται ωστόσο μέσα από μια επίπονη διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία.

26  Ως «τεχνολογικές επαναστάσεις» ορίζονται οι συστάδες (clusters) αλληλεπιδρώντων τεχνολογικών συστημάτων 
που επεκτείνουν τα όρια των υφιστάμενων και νέων βιομηχανικών τομέων, επιδρώντας επί του συνόλου της οικονομίας και 
βασικών δεικτών παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. παραγωγικότητα) διανοίγοντας παράλληλα νέες «τεχνο-
λογικές τροχιές» εντός των νέων τεχνολογικών πεδίων καθώς και των υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτήτων (Perez, 
2009). Σύμφωνα με την Perez (2002), έχουν συντελεστεί ήδη έως τις αρχές του 21ου αιώνα, πέντε διαδοχικές «τεχνολογικές 
επαναστάσεις» που προσδιορίζονται στις εξής περιόδους: i) Bιομηχανική επανάσταση (1771-), ii) Εποχή του Ατμού και των 
Σιδηροδρόμων (1829-), iii) Εποχή Χάλυβα, Ηλεκτρισμού και Προηγμένης Μηχανικής (1875-), iv) Εποχή του Πετρελαίου, του 
Αυτοκινήτου και της Μαζική Παραγωγής (1908-) και v) Εποχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (1971-). 

27  Η νέο-σουμπετεριανή και εξελικτική οικονομική σκέψη επιχειρεί, μεταξύ άλλων, την ολοκληρωμένη ανάλυση των 
τεχνολογικών αλλαγών και των αναδυομένων καινοτομιών σε αναφορά προς τις κανονικότητές και τη δυναμική και ιστορική 
εξέλιξή τους, την ανάλυση μεμονωμένων τεχνικών αλλαγών μέσω συστάδων, τεχνολογικών συστημάτων και τεχνολογικών 
επαναστάσεων καθώς και τη μελέτη της τεχνολογίας σε συνάρτηση με διαστάσεις επιχειρηματικής οργάνωσης, οργανωτικής 
αλλαγής, θεσμικής εξέλιξης, οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικών επιδόσεων καθώς και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυ-
ξης, προσδιορίζοντας κοινά και διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά στις διαδικασίες εξέλιξης, στις αλληλεπιδράσεις και στις 
εφευρέσεις που συμβαίνουν στους πιο διαφορετικούς τεχνικούς τομείς.

28  Σύμφωνα με τους Freeman & Perez (1988), οι βασικοί συντελεστές κάθε νέου «παραδείγματος» εντατικοποιούνται 
όταν οι προηγούμενοι βασικοί συντελεστές εμφανίζουν σημάδια φθίνουσας απόδοσης, φθίνουσας παραγωγικότητας και πε-
ριορισμένων προοπτικών για την πραγματοποίηση νέων κερδοφόρων επενδύσεων. Η πτώση στα επίπεδα παραγωγικότητας 
και η εξάντληση των περιθωρίων οικονομικής μεγέθυνσης και κερδοφορίας διαμορφώνουν τις συνθήκες ως προς την ανά-
ληψη κινδύνων και τον πειραματισμό σε νέες τεχνολογίες. Ο νέος «βασικός παραγωγικός συντελεστής» θα αποτελέσει τον 
πυρήνα τεχνολογικών, προιοντικών, τεχνικών, επιχειρησιακών και οργανωτικών καινοτομιών που θα δώσουν σταδιακά μορφή 
στο νέο «τεχνο-οικονομικό παράδειγμα». 

άλλων, σε συνέχεια μιας κριτικής προσέγγισης 

επί της κευνσιανής μακρο-οικονομικής ανάλυ-

σης, η οποία σύμφωνα με αρκετούς νέο-σου-

μπετεριανούς βασίζεται στις καθαρά ποσοτικές 

όψεις των επενδύσεων –και όχι στις μακροχρόνι-

ες μεταβολές στην τεχνολογία, τις συνεπακόλου-

θες διαρθρωτικές αλλαγές και τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά των επενδύσεων υποδομής- και της 

απασχόλησης, ενώ η σουμπετεριανή προσέγγι-

ση τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ποιοτικών 

όψεων27 (π.χ. τεχνολογίες, κλάδοι). Σύμφωνα με 

τους Freeman & Perez (1988), η σχέση μεταξύ 

τεχνολογικής αλλαγής και οικονομικής μεγέ-

θυνσης απαιτεί τη μελέτη των ειδικών χαρακτη-

ριστικών της μεταβαλλόμενης τεχνολογίας σε 

κάθε ιστορική περίοδο καθώς και τη συσχέτιση 

με τους «οικονομικούς κύκλους»28, στο επίπεδο 

που οι οικονομικές διακυμάνσεις συνδέονται σε 

ένα σημαντικό βαθμό με τη διάδοση των νέων 

«τεχνο-οικονομικών παραδειγμάτων» στη διεθνή 

οικονομία (π.χ. συσχέτιση ύφεσης και διαρθρω-

τικής προσαρμογής). 
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Στο πλαίσιο αυτό, η νέο-σουμπετεριανή, 

εξελικτική και συστημική προσέγγιση θα συμ-

βάλλει επίσης καθοριστικά στη διαμόρφωση 

της έννοιας των συστημάτων καινοτομίας. Τα 

«συστήματα καινοτομίας»29 περιλαμβάνουν ως 

αναλυτικό πρίσμα -μαζί με τις τεχνολογικές 

και παραγωγικές διαστάσεις- θεσμικές παρα-

μέτρους και θέματα κρατικής πολιτικής και συ-

νιστούν, τις τελευταίες δεκαετίες, το κυρίαρχο 

υπόδειγμα σχεδιασμού πολιτικών καινοτομίας. 

Συνεπώς, αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, ο ρό-

λος της κρατικής λειτουργίας στο επίπεδο δη-

μιουργίας γενικών υλικών όρων παραγωγής, 

προϋποθέσεων τεχνολογικής αναδιοργάνωσης 

καθώς και η σημασία διαμόρφωσης θεσμικών 

δομών υποστήριξης της παραγωγής, μεταφο-

ράς, κυκλοφορίας και αξιοποίησης των παρα-

γόμενων γνώσεων. Οι πολιτικές έρευνας, τε-

χνολογίας και καινοτομίας αναδεικνύονται τις 

τελευταίες δεκαετίες, σε αρκετά ανεπτυγμένα 

κράτη, ως βασικό μέρος του πλέγματος των 

κρατικών, και δη των αναπτυξιακών πολιτικών. 

Βασικές διαδικασίες και εξελίξεις που τροφοδο-

τούν τη συγκεκριμένη τάση είναι τόσο η εξέλιξη 

συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων, όσο και 

οι ίδιες οι παραγωγικές μορφές, διαδικασίες και 

ανάγκες. 

29  Με τον όρο «σύστημα καινοτομίας» ορίζεται σήμερα το σύνολο: α) των θεσμών έρευνας και ανάπτυξης, β) των επι-
χειρήσεων χρηστών τεχνολογικών αποτελεσμάτων και των συνδεδεμένων παραγωγικών υποδομών, γ) των σχετικών θεσμών 
χρηματοδότησης, δ) των θεσμών τεχνολογικής διαμεσολάβησης και ε) των σχέσεων και διασυνδέσεων ανάμεσα σε επιχειρή-
σεις, ανάμεσα σε επιχειρήσεις, επιστημονικούς και τεχνολογικούς μηχανισμούς. Βασικό μέρος ενός συστήματος αποτελούν οι 
διαδικασίες και δραστηριότητες που αναπτύσσονται μεταξύ των μερών του συστήματος, όπως έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, 
δια-δραστική καινοτομία, κατάρτιση και μεταφορά γνώσης (Nelson, 1992).

30 Tα Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα (Cyber-Physical Systems-CPS) αναφέρονται σε έξυπνα δικτυακά συστήματα με εν-
σωματωμένους αισθητήρες (sensors), επεξεργαστές και ενεργοποιητές (actuators), σχεδιασμένα για να αντιλαμβάνονται και 
να αλληλεπιδρούν με τον φυσικό κόσμο (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών) και να υποστηρίζουν εγγυημένη απόδοση σε 
εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο. Οι βασικές τους αρχές περιλαμβάνουν τη διαλειτουργικότητα, την εικονικότητα, την απο-
κέντρωση, την ευελιξία προσαρμογής και την ικανότητα άμεσης απόκρισης (Acatech, 2013). Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
περιλαμβάνουν τις αυτοματοποιημένες βιομηχανικές διεργασίες ιδιαίτερα ως προς το επίπεδο της «προγνωστικής συντήρη-
σης» σε πραγματικό χρόνο (preventive maintenance), τα αυτόνομα συστήματα αυτοκινήτων, την ιατρική παρακολούθηση, 
τα συστήματα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας και τα συστήματα ρομποτικής (López-Gómez, Leal-Ayala, Palladino & 
O’Sullivan, 2017). Βασικά στοιχεία των συστημάτων είναι η διαλειτουργικότητα σε πραγματικό χρόνο (π.χ. συσκευές, αισθη-
τήρες, εξοπλισμός, εργαζόμενοι), η συγκέντρωση και ταχεία επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφο-
ρετικές πηγές, η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βασισμένων στα δεδομένα των βιομηχανικών διεργασιών (αισθητήρες 
και ενεργοποιητές) και τον αντίστοιχο προγραμματισμό σε επίπεδο λογισμικού και αλγορίθμων, ως προς την αυτοματοποιη-
μένη απόκριση των συστημάτων για την άμεση εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.

Στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχει κα-

ταδειχθεί ότι η σύγχρονη οικονομία θα βασίζε-

ται όλο και περισσότερο στις διαδικασίες έντα-

σης γνώσης, στην τεχνολογική ανάπτυξη και την 

εισαγωγή καινοτομιών στη βιομηχανική και την 

ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα (Haskel & 

Westlake, 2017). Η γνώση και η καινοτομία θε-

ωρείται το πλέον κρίσιμο συστατικό για την οι-

κονομική ανάπτυξη μέσα από τη ρητή ή άρρητη 

παραδοχή ότι η κεφαλαιακή συσσώρευση (και 

η οριακή της παραγωγικότητα) δεν καθίσταται 

βιώσιμη χωρίς συσσώρευση γνώσης, τεχνο-

λογικό μετασχηματισμό και καινοτομία (Soete 

& Weel, 1999˙ Lundwall & Borras, 2005). Εν 

προκειμένω, το λεγόμενο τέταρτο βιομηχανικό 

κύμα αναδύεται μέσω των κυβερνοφυσικών συ-

στημάτων (Cyber-Physical Systems30) (Acatech, 

2013), παράλληλα με την ανάδυση της ευρύτε-

ρης «ψηφιακής οικονομίας» που περιλαμβάνει 

την ανάδειξη νέων ψηφιακών επιχειρηματικών 

μοντέλων και νέων ψηφιακών διεργασιών στις 

παραγωγικές διαδικασίες. Τούτο συνάδει με μια 

νέα φάση της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία 

φαίνεται να οδηγείται και να εισέρχεται ταχύτα-

τα σε μια νέα περίοδο που διακρίνεται από τις 

ταυτόχρονες τεχνολογικές εξελίξεις σε φυσικό, 

ψηφιακό και βιολογικό επίπεδο. 
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Σήμερα, η λεγόμενη «4η Βιομηχανική επα-

νάσταση» αποτελεί αποτέλεσμα σύμπτυξης και 

συνάθροισης τεχνολογιών (π.χ. τεχνητή νοημο-

σύνη, νανοτεχνολογία, φωτονική, προηγμένα 

υλικά, βιοτεχνολογία, μικρο-νανο ηλεκτρονική, 

πληροφορική) και μιας συνδυασμένης εφαρμο-

γής τους σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Οι επικείμενες αλλαγές πρόκειται να επηρεά-

σουν (διαφοροποιημένα) την παγκόσμια οικο-

νομία στο σύνολο της, ενώ εγείρουν ερωτή-

ματα σχετικά με το είδος των επιπτώσεων σε 

επίπεδο ατόμων, επιχειρήσεων και επιμέρους 

οικονομιών καθώς και σε επίπεδο κοινωνικών 

λειτουργιών (π.χ. οικονομική ανάπτυξη, παιδεία, 

αξιόπιστη χρήση της τεχνολογίας). Οι επιδρά-

σεις και οι επιπτώσεις, ωστόσο, από τη διάχυση 

των συγκεκριμένων τεχνολογιών αναμένεται να 

είναι ασύμμετρες και πολυσήμαντες με ποικί-

λες θετικές και αρνητικές επιδράσεις σε διαφο-

ρετικά επίπεδα. Το σενάριο της αυτόματης και 

συμμετρικής τεχνολογικής διάχυσης (“trickle 

down”) σε επίπεδο οικονομιών και κλάδων, δεν 

αποτέλεσε εγγενές ιστορικό χαρακτηριστικό 

των αντίστοιχων σημαντικών τεχνολογικών και 

κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών. Αντίστοιχα, 

η ψηφιοποίηση, δημιουργεί νέους τομείς και 

περιεχόμενα εργασίας αλλά θεωρείται ότι θα 

έχει παράλληλα μια σημαντική μετασχηματιστι-

κή επίδραση στο μέλλον της εργασίας κατά τις 

επόμενες δεκαετίες. Η εφαρμογή τεχνολογιών 

που συνδυάζουν την αυξανόμενη υπολογιστική 

ισχύ, τα μεγάλα σύνολα δεδομένων (big data), 

τη διείσδυση και την εξάπλωση του Διαδικτύου 

των Πραγμάτων, την Τεχνητή Νοημοσύνη31 (AI) 

31 Ως Τεχνητή νοημοσύνη - Artificial Intelligence (AI) προσδιορίζεται η προσομοίωση των διαδικασιών ανθρώπινης 
νοημοσύνης από μηχανές. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τη μάθηση (την απόκτηση πληροφοριών και τους κανόνες για 
τη χρήση των πληροφοριών), τη συλλογιστική (χρησιμοποιώντας τους κανόνες για την επίτευξη προσεγγιστικών ή οριστικών 
συμπερασμάτων) και την αυτοδιόρθωση (López-Gómez, Leal-Ayala, Palladino & O’Sullivan, 2017). Η τεχνητή νοημοσύνη 
χρησιμοποιείται εκτεταμένα πλέον για το σχεδιασμό και τον έλεγχο των ευέλικτων και αυτοματοποιημένων συστημάτων πα-
ραγωγής καθώς και σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς παραγωγικούς και οικονομικούς τομείς.

και όλες τις σχετικές εφαρμογές (π.χ. πλατφόρ-

μες και πολυμερείς αγορές) αναμένεται να προ-

καλέσουν ριζικά μεταβαλλόμενες προοπτικές 

για το είδος των θέσεων εργασίας που θα είναι 

διαθέσιμες στο μέλλον, ενώ τροφοδοτεί συ-

ζητήσεις για τις επερχόμενες ατομικές και κοι-

νωνικές προκλήσεις μεγαλύτερης εργασιακής 

ανασφάλειας, αυξανόμενης ανισότητας και φαι-

νόμενα «τεχνολογικής ανεργίας». Στις επόμενες 

σελίδες, επιχειρείται η περιγραφή των βασικών 

τεχνολογικών συντελεστών και ακολουθιών 

που συγκροτούν το τεχνολογικό σκέλος της 

προϊούσας τεχνολογικής εξέλιξης. Εν συνεχεία, 

επιχειρείται μια περιγραφή ορισμένων βασικών 

επιπέδων, επί των οποίων βρίσκουν εφαρμογή 

οι συγκεκριμένες τεχνολογικές εξελίξεις. 

2. Η ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στην παρούσα ενότητα, επιχειρείται η απο-

σαφήνιση των βασικών τεχνολογικών ακολου-

θιών που συγκροτούν το τρέχον τεχνολογικό 

κύμα. Αυτό που σήμερα αποκαλείται «4η Βι-

ομηχανική επανάσταση» συνιστά εν μέρει ένα 

«ιστορικό στιγμιότυπο» μιας μακράς διαχρονικής 

τεχνολογικής κίνησης που συντίθεται από ένα 

σύνολο τεχνολογικών συντελεστών ενώ δια-

κρίνεται από την εκθετική, συμπληρωματική και 

παράλληλη ιστορικά ανάπτυξη και σύμπτωση 

τους μέσα από μια μακρά πορεία στις τελευταίες 
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δεκαετίες32. Όλες οι τεχνολογικές ακολουθίες 

που ιστορικά, τεχνολογικά και παραγωγικά συ-

μπτύσσονται σήμερα (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη33) 

αποτελούν προηγμένες εκφάνσεις τεχνολογι-

κών ακολουθιών που καταγράφουν ήδη πορεία 

περίπου έως και μισού αιώνα ανάπτυξης, ενώ 

οι απώτερες τεχνο-ιστορικές προεκτάσεις τους 

συνδέονται σωρευτικά –λιγότερο ή περισσότε-

ρο- με όλες τις ακολουθίες των προηγούμενων 

τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων. 

Σύμφωνα με αρκετούς θεωρητικούς της τε-

χνολογίας, η φύση της τεχνολογίας είναι σε πολύ 

μεγάλο βαθμό σωρευτική και συνδυαστική34, 

ενώ το μεγαλύτερο μέρος των επιδράσεων και 

χρήσεων των τεχνολογικών επιτευγμάτων εκ-

δηλώνεται σε συνάρτηση με συμπληρωματικές 

τεχνολογικές εφαρμογές ή συστάδες35 καθώς και 

σε σύμπτυξη με την εφαρμογή τους σε συγκε-

κριμένους τομείς της οικονομίας. Αξίζει να υπο-

γραμμισθεί ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σύμπτυ-

ξη συνιστά μια οργανική διαδικασία δεδομένου 

32 Η ΙΒΜ αναπτύσσει το πρώτο smartphone το 1992, με την επωνυμία Simon με ενσωματωμένη οθόνη αφής, σύστη-
μα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αυτοματοποιημένο ημερολόγιο. Εντούτοις το προϊόν θα εμπορευματοποιηθεί επιτυχώς 
αρκετά χρόνια μετά από τις εταιρείες RIM, Apple και τη Samsung (Salter & Alexy, 2015). Το ίδιο στοιχείο αποτελεί γεγονός και 
για τις υπόλοιπες τεχνολογίες που σήμερα χρησιμοποιούνται στην εξελιγμένη τους μορφή. Η τηλεμετρία συνιστά μια τεχνο-
λογία με μακρά ιστορία και πλήθος εφαρμογών (π.χ. αξιοποιείται στη Γαλλία από τη δεκαετία του 1870 για τη μέτρηση του 
ύψους της χιονόπτωσης). Σήμερα, η ιστορική και τεχνολογική αναλογία ανήκει στην τεχνολογική συστάδα του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων (ΙοΤ) και των τεχνολογικών εφαρμογών Machine2Machine. Αντίστοιχα, το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) 
βρίσκεται σε συνεχή τεχνολογική εξέλιξη τουλάχιστον τα τελευταία 50 έτη και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 (όταν και 
εισάγεται από τη Salesforce σε μια ευρέως αξιοποιήσιμη εμπορική εκδοχή). Aρκετές από τις τεχνολογίες που βρίσκονται 
σήμερα σε εφαρμογή, συνιστούν αποτέλεσμα πολυετών ιστορικά διαδικασιών και αρκετές βρίσκονται σε τεχνολογική ετοιμό-
τητα αρκετά χρόνια πριν την εισαγωγή τους στην παραγωγική διαδικασία ή την αγορά. Η σημασία ωστόσο της σύμπτυξης με 
συμπληρωματικές τεχνολογικές συστάδες, η πρόσβαση σε αναγκαίους πόρους που θα προωθήσουν τις τεχνολογίες αυτές σε 
υψηλότερα στάδια τεχνολογικής και εμπορικής ετοιμότητας και θα δώσουν τη δυνατότητα κανονικοποίησης και κλιμάκωσης 
των απαιτούμενων παραγωγικών διαδικασιών (π.χ. χρηματοδότηση), ο συνδυασμός των κατάλληλων συμπληρωματικών 
δεξιοτήτων καθώς και τα κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα συνιστούν, μεταξύ άλλων, ορισμένες από τις κρίσιμες παραμέ-
τρους επιτυχούς μετάβασης από το «τεχνολογικό πρωτότυπο» στο «τελικό προϊόν» ή από την τεχνολογική εφεύρεση στην 
πλήρως λειτουργούσα παραγωγική διεργασία.

33 Το πρώτο συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιείται το 1956 στο Dartmouth από τον Καθηγητή μαθηματι-
κών John McCarthy, δίνοντας έναυση σε μια χαρακτηριστική διχογνωμία αναφορικά με την καταλληλότερη μέθοδο εξέλιξης 
της τεχνητής νοημοσύνης (Morison, 1955).

34 Η τεχνολογική αλλαγή αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία προσαυξητικής βελτίωσης και μετεξέλιξης τεχνολογικών 
εφευρέσεων, συνδυασμού τεχνολογιών, συντελεστών, διεργασιών και προϊόντων. Ο ίδιος ο Schumpeter προσδιόριζε συχνά 
την «καινοτομία» ως μια διαδικασία «νεωτερικών συνδυασμών» υφιστάμενων συντελεστών (Schumpeter, 1942).

35 Το εννοιολογικό πλαίσιο του Arthur διακρίνεται από τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, οι νέες τεχνολογίες, σχεδόν πά-
ντα προκύπτουν σωρευτικά, από τον συνδυασμό άλλων υφιστάμενων τεχνολογιών. Δεύτερον, οι υφιστάμενες τεχνολογίες 
αποτελούνται από «μικρότερης κλίμακας» τεχνολογίες. Τρίτον, όλες οι τεχνολογίες κάνουν χρήση ενός ή περισσοτέρων φυσι-
κών φαινομένων ή επιδράσεων (Arthur, 2011).

ότι η διαδικασία της τεχνολογικής συσσώρευσης 

αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, οργανικό κομμάτι 

των ευρύτερων διαδικασιών κεφαλαιακής συσ-

σώρευσης. Τούτο παρατηρείται είτε λόγω του 

ότι οι ίδιες οι κρίσιμες τεχνολογικές συστάδες σε 

κάθε «τεχνο-οικονομικό παράδειγμα» έχουν το 

χαρακτηριστικό να μετασχηματίζονται και να συ-

γκροτούν αμιγείς βιομηχανικούς τομείς με ειδι-

κά παραγωγικά χαρακτηριστικά (π.χ. ημι-αγωγοί, 

μικρο-ηλεκτρονική, φωτονική, βιοτεχνολογία), 

είτε επειδή μεγάλο μέρος των κρίσιμων τεχνο-

λογικών συντελεστών συνιστούν ενδιάμεσα και 

αυτοτελή τεχνολογικά προϊόντα ως εισροές σε 

ευρύτερες βιομηχανικές διαδικασίες, τελικά προ-

ϊόντα και εφαρμογές (π.χ. ενσωματωμένα συστή-

ματα, αισθητήρες, μικρο-ηλεκτρονικές διατάξεις).

2.1. Ο ρόλος των βασικών 
τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Βασικό κινητήριο παράγοντα στην εξε-

λισσόμενη τεχνολογική αλλαγή αποτελεί ένα 
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σύνολο και ένας συνδυασμός βασικών τεχνο-

λογιών γενικής εφαρμογής (General Purpose 

Technologies – GPT’s). Οι βασικές τεχνολογίες 

γενικής εφαρμογής συνιστούν ώριμες τεχνολο-

γικές ακολουθίες που παρέχουν τα απαραίτητα 

δομικά στοιχεία τεχνολογικών συντελεστών και 

συστημάτων βάσει των οποίων μπορεί να παρα-

χθεί ευρύ φάσμα καινοτόμων εφαρμογών, προ-

ϊόντων και υπηρεσιών. Η «τεχνολογία γενικής 

εφαρμογής» αποτελεί έναν όρο που επινοήθηκε 

για να περιγράψει μια νέα τεχνολογία ή μέθοδο 

παραγωγής που κρίνεται τόσο σημαντική ώστε 

να προκαλέσει συνολική, παρατεταμένη και σω-

ρευτική επίδραση στην οικονομική δραστηρι-

ότητα (Freeman & Louca, 2001˙ Rosenberg & 

Manuel, 2004), σε βαθμό που να δημιουργήσει 

μεταβολές στα υφιστάμενα «τεχνολογικά παρα-

δείγματα» (Dosi, 1982).

Οι τεχνολογίες γενικής εφαρμογής χαρα-

κτηρίζονται από ένα μεγάλο εύρος χρήσεων 

και εφαρμογών, τεχνολογικό δυναμισμό καθώς 

και μια αναπαραγωγική διαδικασία που οδηγεί 

σε συμπληρωματικές καινοτομικές εφαρμογές 

(innovation complementarities) και προεκτάσεις 

(Bresnahan 2010). H δέσμη των θεωρητικών 

αναλύσεων για τις τεχνολογίες γενικής εφαρ-

μογής εκκινούν από τον David (1990) και έπειτα 

τους Bresnahan and Trajtenberg (1995), όπου 

και προσδιορίζονται ως οι βασικές κινητήριες 

δυνάμεις που διαμορφώνουν μια νέα τεχνολογι-

κή εποχή μέσα από τον τεχνολογικό δυναμισμό 

τους και την ιδιότητα τους να διεισδύουν σε ένα 

μεγάλο εύρος τομέων (David & Wright, 1999).

Οι Bresnahan και Trajtenberg (1996) υπο-

στηρίζουν ότι μια βασική τεχνολογία γενικής 

36 Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αφορά σε ένα δίκτυο φυσικών αντικειμένων (συσκευές, οχήματα, κτίρια, εξοπλισμός 
κ.λπ.) συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και ενσωματωμένο σε ηλεκτρονικά συστήματα, λογισμικά, αισθητήρες παρέχοντας τη δυ-
νατότητα συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων (López-Gómez, Leal-Ayala, Palladino & O’Sullivan, 2017). Οι δομικοί λίθοι 
της αλυσίδας αξίας περιλαμβάνουν: i) προηγμένους αισθητήρες και συστήματα καταγραφής πληροφορίας σε πραγματικό 
χρόνο, ii) μεταφορά δεδομένων και επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων και συσκευών, iii) ταχεία επεξεργασία δεδομένων από 
διαφορετικές πηγές και iv) μετατροπή επεξεργασμένων δεδομένων σε αποφάσεις.

εφαρμογής πρέπει να είναι παραγωγικά διεισ-

δυτική, ικανή να βελτιωθεί με την πάροδο του 

χρόνου και να είναι σε θέση να δημιουργήσει 

συμπληρωματικές καινοτομίες. Καθεμία από 

αυτές, δύναται να συμβάλλει στη βελτίωση της 

συνολικής παραγωγικότητας, όχι μόνο άμεσα 

αλλά και προωθώντας σημαντικές συμπληρω-

ματικές καινοτομίες. Για παράδειγμα, η ατμομη-

χανή βοήθησε τόσο στην άντληση νερού από 

τα ανθρακωρυχεία αλλά και στην εφεύρεση πιο 

αποτελεσματικών εργοστασιακών μηχανημάτων 

και νέων μορφών μεταφοράς (π.χ. ατμόπλοια) 

(Bernal, 1939). Οι συγκεκριμένες συν-εφευρέ-

σεις συνέβαλαν στη δημιουργία καινοτομιών 

στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο εμπόριο, στην 

ανάδυση νέων επιχειρήσεων και οργανισμών κα-

θώς και σε δευτερογενείς και προσαυξητικές και-

νοτομίες (π.χ. τεχνικές διαχείρισης σιδηροδρομι-

κών δρομολογίων).

Oι τεχνολογίες γενικής εφαρμογής έχουν 

καθοριστική επίδραση στο σύνολο της οικονομί-

ας και των κλάδων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

καθώς αναδιατάσσουν (ή επηρεάζουν) το μεγα-

λύτερο μέρος των διεργασιών στο σύνολο των 

κλάδων και τομέων μιας οικονομίας και μιας κοι-

νωνίας εν γένει (Helpman, 1998˙ Perez, 2004). 

Ιστορικά παραδείγματα τεχνολογιών γενικής 

εφαρμογής είναι η ατμομηχανή, ο ηλεκτρισμός, 

ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως, το διαδίκτυο 

κ.α. Σήμερα, η αντίστοιχη δέσμη τεχνολογικών 

συντελεστών που συγκροτούν το τρέχον και επι-

κείμενο τεχνολογικό κύμα «ψηφιοποίησης» περι-

λαμβάνουν τεχνολογίες που αφορούν στο Διαδί-

κτυο των Πραγμάτων36, την ανάλυση συνόλων 

μεγάλων δεδομένων (big data), το υπολογιστικό 
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νέφος, τις τεχνολογίες διεσπαρμένης κατανομής 

δεδομένων και δικαιωμάτων37 (blockchain), σύγ-

χρονες τεχνικές προσθετικής κατασκευής (π.χ. 

3D printing), νέα υλικά και μετα-υλικά38 και τη 

νανοτεχνολογία39 (Teichert, 2012). 

Βασικός τεχνολογικός παρονομαστής που 

συχνά υποτρέχει τις παραπάνω τεχνολογίες σε 

πολλές διαφορετικές μορφές και διεργασίες 

είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μά-

θηση (ή αυτο-εκπαίδευση των μηχανών) – που 

αναφέρεται στην ικανότητα των μηχανών να 

βελτιώνουν τη λειτουργία και επίδοση χωρίς 

37 Το blockchain –το οποίο σήμερα βρίσκει εφαρμογή σε μια σειρά από τομείς, όπως τα κρυπτονομίσματα, ο τραπεζικός 
κλάδος, η υγεία, η προμηθευτική αλυσίδα, οι μεταφορές, η αγροδιατροφή και το περιβάλλον- είναι ένας συνδυασμός ήδη 
υφιστάμενων τεχνολογιών που από κοινού μπορούν να δημιουργήσουν ψηφιακά δίκτυα αυξημένης εμπιστοσύνης μεταξύ 
κοινοτήτων. Το blockchain αξιοποιεί την τεχνολογία κατανεμημένου καταλόγου (distributed ledger technology) για την απο-
θήκευση αμετάβλητων και επαληθευμένων πληροφοριών με κρυπτογραφία μεταξύ μιας ομάδας χρηστών και κατανεμημένων 
κόμβων (nodes), ενώ λειτουργεί επί τη βάσει ενός προκαθορισμένου πρωτοκόλλου δικτύου χωρίς απαραίτητα να μεσολαβεί 
ο έλεγχος μιας κεντρικής αρχής επιτρέποντας την πραγματοποίηση συναλλαγών και την απευθείας ψηφιακή ασφαλή μεταφο-
ρά αξίας και δεδομένων μεταξύ των μερών (OECD, 2018).

38  H διάσταση του υλισμικού (hardware) αποτελεί βασική παράμετρο ανάπτυξης του τομέα των ΤΠΕ, πέραν της διά-
στασης των αυξανόμενου όγκου δεδομένων και των βελτιωμένων αλγορίθμων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε επίπεδο μικρο-η-
λεκτρονικής, φωτονικής, νανοτεχνολογίας και νέων υλικών προσφέρουν τη δυνατότητα σημαντικά αναβαθμισμένων υπο-
λογιστικών δυνατοτήτων (computer hardware). Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, εκτιμάται ότι ο όγκος δεδομένων έχει αυξηθεί 
περισσότερο από χίλιες φορές (1000-fold), οι σχετικοί αλγόριθμοι έχουν βελτιωθεί από 10 έως 100 φορές περισσότερο, ενώ 
η ταχύτητα βελτίωσης του υλισμικού τουλάχιστον 100 φορές (Brynjolfsson & McAfee, 2017α). Οι βελτιώσεις αυτές, λειτουρ-
γούν σε μεγάλο βαθμό αλληλεπιδραστικά καθώς περισσότερη υπολογιστική δύναμη προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού 
και χρήσης αλγορίθμων καθώς και επεξεργασίας-ανάλυσης ολοένα και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων σε ταχύτερους χρό-
νους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση των μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPUs), αρχικώς σχεδιασμένων 
για την απεικόνιση γραφικών βιντεοπαιχνιδιών (computer gaming), οι οποίες διακρίνονται από μεγαλύτερη και ταχύτερη 
ενέργεια επεξεργασίας δεδομένων προσφέροντας μια τεχνολογική επιλογή σε μια περίοδο συζητήσεων και προβληματισμών 
σχετικά με την «εξάντληση» των ορίων του Νόμου του Moore (ο οποίος ορίζει ότι ο αριθμός των τρανζίστορς ενός πυκνού 
ολοκληρωμένου κυκλώματος διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια) (Brynjolfsson & McAfee, 2017β). Σήμερα, τα GPUs θεωρού-
νται εξαιρετικά αποτελεσματικά ως προς την επεξεργασία δεδομένων και τη χρήση τους στους υπολογισμούς των νευρωνι-
κών δικτύων (neural nets) που συνδέονται στενά με τον τομέα της υπολογιστικής νοημοσύνης και την επεξεργασία σύνθε-
των υπολογιστικών προβλημάτων (Ford, 2015). Αντίστοιχα, η ανάδυση των κβαντικών υπολογιστικών μηχανών (quantum 
computing) και η χρησιμοποίηση νέων νανο-υλικών θα προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής κυκλωμάτων νέας γενιάς.

39  Η νανοτεχνολογία είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού (GPT) (Helpman, 1998) και είχε συχνά διατυπωθεί η άποψη 
ότι η νανοτεχνολογία θα μπορούσε να προκαλέσει ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές σε πολλούς τομείς (Feynman, 1960) αλλά 
και να ξεκινήσει την επόμενη βιομηχανική επανάσταση (Lipsey, Carlaw & Bekar, 2005). Η νανοτεχνολογία σήμερα έχει σημα-
ντικές επιπτώσεις σε πολλούς άλλους επιστημονικούς τομείς και σε όλους τους υφιστάμενους βιομηχανικούς κλάδους (π.χ. 
κβαντικοί υπολογιστές, μικρο-ηλεκτρονική, φωτονική, ενέργεια, ιατρική).

40  Η αναγέννηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) κατά την τελευταία δεκαετία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία 
του κλάδου της «μηχανικής μάθησης» (machine learning) που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα «βαθιά τεχνητά νευρωνικά 
δίκτυα» (deep artificial neural networks) και συν-αναπτύσσονται σε διαφορετικές μεθοδολογικές εκδοχές, όπως «βαθιά μά-
θηση» (deep learning), «ανατροφοδοτούμενη μάθηση» (reinforcement learning) κ.α. Οι εκδοχές αυτές επιχειρούν ουσιαστικά 
τη μίμηση των νευρωνικών στρωμάτων που χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να επεξεργάζεται τις πληροφορίες και μαθαίνουν 
μέσω της αναγνώρισης προτύπων με χρήση μεθόδων από τον τομέα της στατιστικής επιστήμης. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει 
πλέον διάκριση μεταξύ της «μη εποπτευόμενης μάθησης» (unsupervised learning), η οποία και βασίζεται σε αλγορίθμους 
που αναζητούν μοτίβα σε πλήθος μη χαρακτηρισμένων δεδομένων (UK Government Office for Science, 2016) και της «επο-
πτευόμενης μάθησης» (supervised learning) που αξιοποιεί χαρακτηρισμένα σύνολα δεδομένων ως προς την εκπαίδευση των 
αλγοριθμικών μοντέλων σε επίπεδο αναγνώρισης και καταχώρησης δεδομένων, πρόγνωσης αποτελεσμάτων ή εξελίξεων 
(π.χ. προγνωστική ικανότητα ως προς τα επίπεδα διάβρωσης ή φθοράς εξοπλισμού) και αυτόματης αναγνώρισης ασυνεχειών 
και αστοχιών σε μεγάλο εύρος παρατηρήσεων (π.χ. αστοχίες συσκευασίας σε γραμμή παραγωγής).

ανθρώπινη παρέμβαση και ακριβείς οδηγίες ως 

προς την επιτέλεση εργασιών-, η οποία κατά 

πολλούς συνιστά σήμερα μια από τις σημα-

ντικότερες «τεχνολογίες γενικής εφαρμογής». 

Εξειδικευμένοι αλγόριθμοι που μαθαίνουν με 

αυξανόμενο ρυθμό40 και αναγνωρίζουν ολοένα 

και πιο σύνθετα μοτίβα και συσχετίσεις σε μα-

ζικές δέσμες δεδομένων, αξιοποιούνται πλέον 

σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασί-

ας (π.χ. σχεδιασμός προϊόντος, παραγωγική δι-

αδικασία, εφοδιαστική αλυσίδα, μάρκετινγκ) και 

βοηθούν επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να 
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βελτιώνουν διεργασίες, να εξοικονομούν κόστος 

και να δημιουργούν νέα διαφοροποιημένα προϊ-

όντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, σε επίπεδο 

βιομηχανικής παραγωγικής διαδικασίας, μια ήδη 

διαδεδομένη τεχνο-οργανωτική πρακτική αφορά, 

τα τελευταία χρόνια, στην εισαγωγή συστημάτων 

προνοητικής παρακολούθησης, προγνωστικής 

συντήρησης (predictive maintenance) ή αυτο-

διόρθωσης πιθανών αστοχιών σε κάποια από 

τη φάση της παραγωγής. Η εισαγωγή τέτοιων 

συστημάτων, δίνουν τη δυνατότητα σημαντικής 

αύξησης της παραγωγικότητας, βελτιστοποίησης 

των διαδικασιών παραγωγής, εντοπισμού και 

περιορισμού των σφαλμάτων, συγκράτηση του 

κόστους, και κατά συνέπεια, βελτίωσης της ποιό-

τητας προϊόντων και υπηρεσιών41 (Brynjolfsson, 

Rock, Syverson, 2017˙ Aremu et al, 2018).

Εντούτοις, μια διάσταση που συνήθως επι-

σκιάζεται από τις εξελίξεις στο επίπεδο της τε-

χνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης 

αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβά-

νουν χώρα στο επίπεδο των ενσώματων τεχνο-

λογικών συστημάτων (physical technologies) 

καθώς και στη σημασία συνδυασμού των τε-

χνολογικών εξελίξεων ως προς τη διαμόρφω-

ση «ενσωματωμένων συστημάτων» (embedded 

systems). Τα περισσότερα εμπορεύσιμα καινο-

τόμα προϊόντα (π.χ. έξυπνα συσκευές, ηλεκτρι-

κά αυτοκίνητα), περιλαμβάνουν μια σειρά από 

τεχνολογίες αιχμής σε επίπεδο εξοπλισμού, 

λογισμικού και τελικής μορφοποίησης, ως με-

μονωμένα ή ενσωματωμένα μέρη. Συνεπώς, 

μια πολύ κρίσιμη διάσταση αφορά στο συνδυ-

ασμό των τεχνολογικών αιχμής προκειμένου να 

διασφαλίζεται η μεγιστοποίηση του λεγόμενου 

41  H τεχνολογική δυνατότητα παρακολούθησης και προγνωστικής συντήρησης βρίσκει εφαρμογή σε μια σειρά τομέ-
ων πέραν του αμιγώς βιομηχανικού κλάδου, όπως στο πεδίο της συντήρησης δικτύων και αστικών υποδομών (Srinivasan & 
Parlikad, 2013).

42  Oι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΚΕΤs), σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., είναι οι εξής: μικρο- και νανο-η-
λεκτρονική, φωτονική, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, προηγμένα υλικά και προηγμένα συστήματα μεταποίησης.

«συνεργιστικού αντίκτυπου». 

Συνοπτικά, πρέπει να σημειωθεί σε αυτό 

το σημείο ότι η «4η Βιομηχανική Επανάσταση» 

βασίζεται και τροφοδοτείται από την τεχνολογι-

κή εξέλιξη σε μια σειρά τεχνολογικών περιοχών 

και πεδίων και τη σύμπτυξη τεχνολογιών αιχ-

μής (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη, νανοτεχνολογία, 

φωτονική, προηγμένα υλικά, βιοτεχνολογία, μι-

κρο-νανο ηλεκτρονική, κβαντική πληροφορική), 

όσο και από την ευρύτατη εφαρμογή τους σε μια 

σειρά παραγωγικών και οικονομικών δραστηρι-

οτήτων (π.χ. βιομηχανική παραγωγή, γεωργία, 

υπηρεσίες) σε όλους τους τομείς της οικονομί-

ας. Η τεχνολογική πρόοδος που συντελείται τις 

τελευταίες δεκαετίες, πέρα από τον μετασχημα-

τισμό υφιστάμενων παραγωγικών δραστηριοτή-

των που τροφοδοτεί, οδηγεί και στην ανάδυση 

αμιγώς νέων τεχνολογικών και παραγωγικών οι-

κοσυστημάτων με ένα ευρύ ορίζοντα δυνητικών 

παραγωγικών και κοινωνικο-οικονομικών δυνα-

τοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση υι-

οθετεί σήμερα πλέον την έννοια των βασικών 

τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (Key Enabling 

Technologies42) και οι οποίες θεωρείται ότι απο-

τελούν κινητήρια δυναμική καινοτομίας, ενώ 

αναμένεται να διευκολύνουν ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών προϊόντων και υπηρεσιών, σε επί-

πεδο βιομηχανικής παραγωγής, τεχνολογιών 

παραγωγής ενέργειας, γεωργίας, ιατρικής κ.α. 

Ο εγκάρσιος χαρακτήρας των βασικών τεχνολο-

γιών γενικής εφαρμογής τις καθιστά εξαιρετικά 

σημαντικές ως προς τη συμβολή τους σε διαφο-

ρετικές αλυσίδες αξίας και κλάδους παραγωγής 



32

της βιομηχανίας43. Από την άλλη πλευρά, όπως 

αναφέρεται και παρακάτω, η ιδιοσυστασία και η 

συμπληρωματικότητα των τεχνολογικών ακολου-

θιών που συγκροτούν σήμερα το κύμα της «4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης» συνδέεται άμεσα και 

με τις σημαντικές προκλήσεις που συνδέονται με 

την ανάπτυξη και γενικευμένη υιοθέτηση τους. 

Για παράδειγμα, μια χαρακτηριστική πρόκληση 

αφορά στον υψηλό βαθμό «έντασης κεφαλαίου» 

που χαρακτηρίζει τα προϊόντα που βασίζονται σε 

βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και τις 

επενδυτικές διαστάσεις που προϋποθέτουν. Τα 

συγκεκριμένα προϊόντα διακρίνονται επίσης από 

μια μακρά περίοδο έρευνας και καινοτομίας κα-

θώς και σύνθετες διαδικασίες παραγωγής που 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένα συστήματα, πο-

λύπλοκες μεθόδους συναρμολόγησης και συνέρ-

γειες μεταξύ επιχειρήσεων με διαφορετικές εξειδι-

κεύσεις. Το γεγονός αυτό, καθιστά την πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

δυσκολότερη λόγω των υψηλότερων κινδύνων 

και των περισσότερο μακροπρόθεσμων «αποδό-

σεων» (Reynolds, Semel and Lawrence, 2014).

Οι τεχνολογίες γενικής εφαρμογής εκδη-

λώνουν τη δυναμική ριζοσπαστικού μετασχη-

ματισμού της βιομηχανικής παραγωγής, τόσο σε 

επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών (π.χ. αυτομα-

τοποίηση και προνοητική διαχείριση διεργασιών), 

όσο και σε επίπεδο καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών συνιστώντας τη σημερινή μορφή και 

τάση ριζικού μετασχηματισμού των παραγωγικών 

μέσων στην παρούσα φάση ανάπτυξης των προ-

ηγμένων κεφαλαιοκρατικών κοινωνιών. Ωστόσο, 

43  Η Ελλάδα τοποθετείται σε σχετικά καλή κατάταξη στα Προηγμένα Υλικά (Advanced Materials) αλλά μένει σε χαμη-
λότερες θέσεις ως προς την ανάπτυξη των υπολοίπων KETs (σε επίπεδο EU-25). Σε σχέση με την εξαγωγική δραστηριότητα, 
τα προϊόντα φωτονικής τοποθετούνται συγκριτικά υψηλότερα από τις υπόλοιπες ΚΕΤs. Σε επίπεδο Προηγμένων Υλικών, η 
χώρα φαίνεται να υπερτερεί σε επίπεδο εφαρμογής τεχνολογικών παρά σε επίπεδο παραγωγής (technology generation). Το 
μερίδιο στην απασχόληση που σχετίζεται με τη διάχυση τεχνολογικών εφαρμογών στη θεματική των Προηγμένων Υλικών 
υπολογίζεται περίπου σε 0.25%. Αναφορικά με το σύνολο των ΚΕΤs, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνεται 
η ανάγκη ενδυνάμωσης των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας (European Commission, 
2018).

44 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/kets-tools/about

η τροχιά ανάπτυξης, διάχυσης και ενσωμάτωσης 

στις παραγωγικές διαδικασίες στη βιομηχανία, τη 

μεταποίηση αλλά και τους υπόλοιπους τομείς της 

οικονομίας, δεν αποτελεί μια αυτόματη διαδικα-

σία. Επί παραδείγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις συναντούν ιδιαίτερες δυ-

σκολίες ως προς την ενσωμάτωση των KETs σε 

παραγωγικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, διαπι-

στώνεται ότι η ανάπτυξη, διάχυση και εφαρμογή 

των KETs είναι πολύ διαφορετική μεταξύ των χω-

ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης44. Το γεγονός αυτό 

συνδέεται προφανώς τόσο με την παραγωγική 

βάση και διάθρωση των διαφορετικών οικονομι-

ών, τα εθνικά συστήματα καινοτομίας (π.χ. δομές 

χρηματοδότησης, συστήματα υποστήριξης), το 

υφιστάμενο τεχνολογικό απόθεμα, τα χωροθετικά 

μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα, και τα ζητήματα 

νέων και αναδυόμενων δεξιοτήτων. Σε μεγάλο 

βαθμό όμως, η τεχνολογική αλλαγή συνδέεται με 

το επενδυτικό κόστος που προϋποθέτει ο τεχνο-

λογικός μετασχηματισμός δραστηριοτήτων, τις 

προοπτικές παραγωγικής αξιοποίησης και από-

σβεσης του καθώς και τις δυνατότητες πρόσβα-

σης σε σχετικούς αναγκαίους συμπληρωματικούς 

πόρους (π.χ. πρόσβαση σε κατάλληλες και συμ-

βατές πηγές χρηματοδότησης). 

2.2. Η μετάβαση προς τις «βαθιές 
τεχνολογίες» (deep tech)

Το τρέχον τεχνολογικό κύμα και οι εφαρμο-

γές του συντίθεται από ένα σύνολο τεχνολογικών 

συντελεστών και κρίσιμων υπο-δραστηριοτήτων 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/kets-tools/about
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σε μια σειρά από διασυνδεδεμένους τομείς που 

αποτελούν την υλική και άυλη υποδομή της 

«νέας ψηφιακής εποχής». Η ανάπτυξη των ψη-

φιακών τεχνολογιών και η κλιμάκωση της ψηφι-

οποίησης δεν θα ήταν δυνατή δίχως την κρίσιμη 

υλική διάσταση των τεχνολογικών συντελεστών 

που αφορούν σε τεχνολογικές υποδομές (π.χ. 

δίκτυα οπτικών ινών, κέντρα δεδομένων), τηλε-

πικοινωνιακά δίκτυα, ψηφιακό εξοπλισμό και εν-

σωματωμένα λειτουργικά συστήματα, εξοπλισμό 

ψηφιακών συσκευών, αισθητήρες και μια σειρά 

από συναφή συμπληρωματικά τεχνολογικά στοι-

χεία. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, αναγνωρίζε-

ται και αποκρυσταλλώνεται μια τάση στο επίπεδο 

της αναγνώρισης και συν-εξέλιξης τεχνολογικών 

κλάδων και τομέων που αφορά στην ανάδειξη 

σύνθετων τεχνολογικών συστάδων (γνωστών 

και ως “Deep Tech”). Τούτο συνεπάγεται ότι 

ορισμένοι από τους παραπάνω τεχνολογικούς 

τομείς τείνουν να θεωρούνται κρίσιμοι για την 

τεχνολογική αναβάθμιση όλων των υπολοίπων 

και αναδεικνύονται παράλληλα σε αυτοτελείς 

βιομηχανικές περιοχές ενδιαφέροντος, τροφο-

δοτώντας την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων 

για τους υπόλοιπους τομείς (π.χ. ενσωματωμένα 

συστήματα, αισθητήρες). 

Οι θεμελιακές αυτές τεχνολογίες, θεωρεί-

ται πλέον ότι θα δώσουν ώθηση στο δεύτερο 

κύμα της «ψηφιακής επανάστασης», το οποίο 

και θα βασίζεται στις «βαθιές τεχνολογίες» και 

οι οποίες διαφοροποιούνται από τις συνιστώσες 

του πρώτου ψηφιακού κύματος (EIB, 2018). Σε 

έναν βαθμό, φαίνεται ότι το πρώτο κύμα βασί-

στηκε ως επί το πλείστον –και για μια σειρά από 

45  Το πεδίο της φωτονικής περιλαμβάνει την εκπομπή, την μετάδοση, την ενίσχυση, την ανίχνευση και την διαμόρφωση 
του φωτός. Οι λεγόμενες φωτονικές διατάξεις περιλαμβάνουν οπτοηλεκτρονικά συστήματα, εφαρμογές λέιζερ, αισθητήρες 
και φωτονικούς κρυστάλλους, οπτικές ίνες, ενώ συμπληρώνονται από μια σειρά τεχνολογικών εφαρμογών που περιλαμβά-
νουν την υπολογιστική όραση (computer vision) και την αυτοματοποιημένη όραση (machine vision). Η φωτονική έχει ένα 
ευρύτατο φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία (π.χ. χρήση λέιζερ για κολλήσεις, κοπή και άλλες μορφές επεξεργασίας επιφα-
νειών), την ιατρική, τη γεωργία ακριβείας, τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευές, την ενέργεια, το περιβάλλον, την αυτόνομη 
οδήγηση (π.χ. LiDAR), την παρακολούθηση και προνοητική συντήρηση υποδομών, την κυβερνο-ασφάλεια κ.α.

τεχνολογικούς, παραγωγικούς και συστημικούς 

λόγους- στις λεγόμενες ψηφιακές εφαρμογές 

(ICT-based innovation), ενώ η επόμενη φάση 

θα διαφοροποιηθεί ως προς τη συνθετότητα 

των τεχνολογικών της διαστάσεων και θα βασι-

στεί σε μεγάλο βαθμό στις τεχνολογίες γενικής 

εφαρμογής, όπως για παράδειγμα τις τεχνολο-

γίες μικρο-ηλεκτρονικής και φωτονικής45. Ο κύ-

κλος προηγμένων εφαρμογών στα συγκεκριμένα 

τεχνολογικά πεδία (π.χ. αισθητήρες, υπολογιστι-

κή όραση, μηχανική όραση και επεξεργασία εικό-

νων, εξειδικευμένο λογισμικό) τροφοδοτούν σε 

μεγάλο βαθμό ένα ευρύ σύνολο παραγωγικών 

τομέων από τη βιομηχανία και τη γεωργία έως 

την υγεία και την ενέργεια. 

Το πρώτο κύμα «ψηφιακής επανάστασης», 

χτίστηκε γύρω από πλατφόρμες και εφαρμογές 

και τροφοδότησε την καινοτομία κατά τη διάρ-

κεια της τελευταίας δεκαετίας. Εντούτοις, σύμ-

φωνα με σχετικές διαπιστώσεις και ενδείξεις σε 

αρκετές προηγμένες βιομηχανικά οικονομίες, το 

δυναμικό καινοτομίας αυτών των τεχνολογιών 

θεωρείται σήμερα προσαυξητικό παρά ριζικό. 

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο παρατηρεί-

ται πλέον μια σημαντική κινητοποίηση και επι-

κέντρωση στα αναδυόμενα τεχνολογικά υποσυ-

στήματα που δομούνται γύρω από τη λεγόμενη 

«βαθιά τεχνολογία» (EIB, 2018). Εκτιμάται ότι 

οι τεχνολογίες αυτές θα διαδραματίσουν κρίσι-

μο ρόλο στο επίπεδο βελτίωσης υφιστάμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργίας νέων 

αγορών καθώς και επίλυσης σημαντικών περι-

βαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων (ΟΕCD, 

2015˙ OECD, 2019β). Οι εφαρμογές «βαθιάς 
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τεχνολογίας»46, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα 

μεγάλα σύνολα δεδομένων, η ρομποτική, το Δι-

αδίκτυο των πραγμάτων (IoT), βασίζονται και 

απαιτούν, μεταξύ άλλων, πιο ισχυρά φωτονικά 

και ημιαγωγικά συστήματα και εξαρτήματα (π.χ. 

αισθητήρες, οπτοηλεκτρονικά συστήματα). Αντί-

στοιχα, οι τεχνολογικές ακολουθίες της προηγ-

μένης ρομποτικής47 και της προσθετικής κατα-

σκευής48 (additive manufacturing) μεταβάλλουν 

τις προηγμένες παραγωγικές και βιομηχανικές 

διαδικασίες με κοινό άξονα τη σημασία ανάλυ-

σης των ψηφιακών δεδομένων μέσα από την 

εγκατάσταση αλγοριθμικά προγραμματισμένων 

ρομποτικών μηχανών, νέων συστημάτων παρα-

γωγής προϊόντων που βασίζονται στο συνδυα-

σμό εικονικού και φυσικού κόσμου και τις νέες 

μορφές «ευέλικτης εξειδίκευσης»49 (Eurofound, 

2019). Σημειώνεται ότι, όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος της εργασί-

ας, γύρω από αυτές τις τεχνολογικές ακολουθίες 

46  Σύμφωνα με τον Λαμπριανίδη (2019), οι εταιρείες «βαθιάς τεχνολογίας» διαθέτουν συχνά θεμελιώδεις και αξιόπι-
στες καινοτομίες μηχανικής που μπορούν να δημιουργήσουν τη δυνατότητα για καταλυτικές αλλαγές και αυτό τις διακρίνει 
από άλλες που επικεντρώνονται στην αυξητική βελτίωση ή την παράδοση τυποποιημένων τεχνολογιών ή χρησιμοποιούν 
μόνο την επιχειρηματική καινοτομία για να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

47  Η προηγμένη βιομηχανική ρομποτική είναι ο κλάδος της ρομποτικής που αφορά στην ανάπτυξη των ρομποτικών 
συστημάτων που μέσω της χρήσης αισθητήρων και δυναμικού προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, μπορούν να εκτελέσουν 
εργασίες που απαιτούν περισσότερη ευελιξία και ακρίβεια από τα παραδοσιακά βιομηχανικά ρομπότ (Eurofound, 2019). Τα 
νέα ψηφιακά καθοδηγούμενα ρομπότ (π.χ. πολυαξονικοί βραχίονες) που εργάζονται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα είναι εξο-
πλισμένα με προηγμένες λειτουργίες (π.χ. αισθητήρες που ανιχνεύουν ενδεχόμενες συγκρούσεις) που μεταξύ άλλων επιτρέ-
πουν τη συνεργασία με τον άνθρωπο.

48  Η προσθετική κατασκευή αφορά στη δημιουργία προϊόντων μέσω πρόσθετων επάλληλων διαδοχικών στρωμά-
των (π.χ. τρισδιάστατη εκτύπωση) για την κατασκευή ενός προϊόντος αντί της δημιουργίας μέσω υφιστάμενων υλικών (σ.σ. 
αφαιρετική κατασκευή). Η βασική λειτουργία της διαδικασίας της προσθετικής κατασκευής είναι ότι τα προϊόντα μπορούν να 
μοντελοποιηθούν (και να συν-σχεδιασθούν) ψηφιακά πριν δημιουργηθούν φυσικά (Eurofound, 2019).

49  Η μαζική παραγωγή είναι κατανοητή ως το αντίθετο της προσαρμοσμένης παραγωγής. H «προσαρμοσμένη παρα-
γωγή» ("customized production") έως σήμερα ήταν κατάλληλη μόνο για μικρές ποσότητες, ενώ η μαζική παραγωγή βασιζόταν 
στη σημασία κλιμακωτής μείωσης του κόστους ανά μονάδα προϊόντος χωρίς ωστόσο να προσφέρει ιδιαίτερα περιθώρια ευε-
λιξίας επανα-σχεδιασμού κατά την παραγωγική διαδικασία (Eurofound, 2019). Οι νέες τεχνολογικές ακολουθίες προσφέρουν 
σήμερα τη δυνατότητα ευέλικτης παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα ταυτόχρονα με περισσότερο περιορισμένο κόστος (γνωστή 
και ως «μαζική εξατομίκευση»).

50 Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα σύνολο τεχνολογιών. Στην πραγματικότητα, ένα από τα πιο σημαντικά συστατι-
κά της τεχνητής νοημοσύνης που επηρεάζει την καθημερινότητά μας προέρχεται από εξελιγμένους αλγόριθμους μηχανικής 
μάθησης που μαθαίνουν ανεξάρτητα και λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις. Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, 
σήμερα πλέον φτιάχνουμε αλγορίθμους που σκοπός τους είναι να αναζητήσουν αλγορίθμους μέσα από μια μικρή αναδρομή 
βασιζόμενοι σε παραδείγματα και στο τεράστιο ψηφιακό αποτύπωμα της ανθρωπότητας στο Internet (Δασκαλάκης, 2017).

51  Η επικράτηση της συγκεκριμένης σχολής ουσιαστικά έδωσε ώθηση στη μέθοδο που προσομοιάζει περισσότερο 
στην εκμάθηση της μητρικής γλώσσας βάσει ακοής, εμπειρίας, εξάσκησης, συναστροφής και διόρθωσης παρά στην εκμάθηση 
δεύτερης ή τρίτης γλώσσας μέσα από την εκμάθηση και εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων (Tegmark, 2017). 

διαμορφώνονται σήμερα νέες επενδυτικές, πα-

ραγωγικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές 

συσπειρώσεις και τεχνο-παραγωγικές συστάδες 

καθώς και συντεταγμένες τεχνολογικές και βιο-

μηχανικές πολιτικές, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. 

Μια από τις βασικές οριζόντιες συνιστώσες 

του κύματος των «βαθιών τεχνολογιών» είναι 

η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης50, η οποία 

χαρακτηρίστηκε για πολλά χρόνια από τη δια-

φορετική προσέγγιση ανάμεσα σε δυο βασικές 

σχολές. Η πορεία των πραγμάτων κατέδειξε ότι 

η δημιουργία συστημάτων που βασίζονται στην 

αναγνώριση μοτίβων βασισμένων στη στατιστι-

κή και της αναγνώρισης μοτίβων, δομών, λογι-

κών και συνεχειών μέσα στο πλήθος δεδομένων 

(statistical pattern recognition system)51 παρά 

στα σύμβολα και τους επακριβώς προσδιορισμέ-

νους κανόνες (rule-based – symbolic artificial 

intelligence), μπορεί να επιφέρει πολύ καλύτερα 
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αποτελέσματα52. 

Η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά συνδέεται, 

οργανικά, με την έννοια της «μηχανικής μάθησης» 

(machine learning)53. Η μηχανική μάθηση αποτελεί 

μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει στις 

υπολογιστικές μηχανές τη δυνατότητα να μαθαί-

νουν χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά54. Για 

παράδειγμα, όπως περιγράφεται και στο Μέρος ΙΙ, 

στον τομέα της μεταποίησης, η μηχανική μάθηση 

μπορεί να προβλέψει πλέον τη βλάβη εξοπλισμών 

(predictive maintenance), να μειώσει αυτοματο-

ποιημένα τους ρυθμούς κατανάλωσης ενέργειας55 

και να βελτιώσει την παραγωγικότητα σε διαφορε-

52  Παρότι τις πρώτες δεκαετίες, η «συμβολική σχολή» φαινόταν να κυριαρχεί, τα περιορισμένα αποτελέσματα οδήγη-
σαν στον χαρακτηρισμό «χειμώνας της τεχνητής νοημοσύνης» κατά τη δεκαετία του ’80 (WIPO, 2019). Οι μετέπειτα παράλ-
ληλες και συμπληρωματικές εξελίξεις τόσο σε επίπεδο λογισμικού και υλισμικού, όσο και σε επίπεδο παραγωγής δεδομένων 
(data) έδωσαν σταδιακά νέα ώθηση στον τομέα, αυτή τη φορά μέσα από την οδό της στατιστικά προσανατολισμένης σχολής 
που θα βασιστεί για τα επόμενα χρόνια στη μέθοδο «εκπαίδευσης των αλγορίθμων» μέσα από την έκθεση σε άπειρο πλήθος 
δεδομένων καθώς και τη δημιουργία αλγορίθμων που θα δημιουργούν νέους αλγόριθμους και θα αναζητούν λογικές ακο-
λουθίες και συσχετίσεις μέσα σε δομημένα και μη δομημένα σύνολα δεδομένων αλλά και μέσα από την εποπτευόμενη και 
μη-εποπτευόμενη μάθηση (supervised vs unsupervised learning) αλγορίθμων που ακολουθούν ή όχι σαφείς οδηγίες αναζή-
τησης, αντίστοιχα (UK Government Office for Science, 2016).

53  Mια από τις πρώτες περιπτώσεις εφαρμογής μηχανικής μάθησης λαμβάνει χώρα το 1957 στο Αμερικανικό Ναυτικό 
με την επωνυμία Perceptron, από τον Frank Rosenblatt (Rosenblatt, 1958). H μηχανική μάθηση (machine learning) αποτελεί 
την κυρίαρχη τεχνική στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με βάση το περιεχόμενο των κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών στο 
πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης καθότι περιλαμβάνεται τουλάχιστον στο 1/3 (134.777) του συνολικού αριθμού των τελευ-
ταίων διεθνώς. Αντίστοιχα, σε επίπεδο λειτουργικών εφαρμογών, η υπολογιστική όραση (computer vision) –περιλαμβάνει και 
την αναγνώριση εικόνων- συνιστά το πιο δημοφιλές πεδίο και εντοπίζεται στο 49% (167.038) των ευρεσιτεχνιών στο πεδίο 
της τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς, ενώ ακολουθεί η επεξεργασία φωνής και λόγου (natural language processing and speech 
processing) (WIPO, 2019). 

54  Σήμερα, ορισμένες από τις περισσότερο προηγμένες τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο αφορούν στα νευρωνικά 
δίκτυα και την αυτόνομη μάθηση και πολύ-επίπεδη μάθηση (deep learning). Οι τεχνολογικές εξελίξεις διευκολύνονται τις τε-
λευταίες δεκαετίες τόσο από την εκθετική ανάπτυξη του υλισμικού (Νόμος του Moore) όσο και από την ποσότητα διαθέσιμων 
δεδομένων (big data). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 90% των ψηφιακών δεδομένων παγκοσμίως δημιουργήθηκε στους τελευ-
ταίους 24 μήνες. Αντίστοιχα, τo «ψηφιακό σύμπαν», ήτοι τα δεδομένα που δημιουργούνται και αντιγράφονται κάθε έτος, θα 
ξεπεράσουν τα 180 zettabytes (180 συνοδευόμενο από 21 μηδενικά) το 2025 (IDC, Βloomberg στο Τhe Εconomist, 2017α).

55  Τα κέντρα δεδομένων (data centres) της Google υπολογίζεται ότι κατανάλωναν περίπου το 0.01% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης ενέργειας (Koomey, 2011). Το 2016, ανακοινώθηκε ότι το DeepMind – πρωτοπόρος εταιρεία στην τεχνητή νο-
ημοσύνη– χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιήσει τα συστήματα κλιματισμού στα κέντρα δεδομένων και 
περιόρισε την κατανάλωση ενέργειας έως και 40% με αντίστοιχο περιορισμό του κόστους (Nolan, 2017).

56  Ο όρος Industry 4.0, συνδέεται περισσότερο με τη νέα βιομηχανική πολιτική της Γερμανίας ως προς την υποστή-
ριξη της προηγμένης μεταποίησης (Industrie 4.0) (Acatech, 2013). Aντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί από τότε σε 
αρκετές ανεπτυγμένες χώρες, όπως το National Network for Manufacturing Innovation στις ΗΠΑ, το Robot Strategy στην 
Ιαπωνία, το Made in China 2025 στην Κίνα, Industria 4.0 στην Ιταλία, Industrie du Futur στη Γαλλία κ.α. Η νέα γενιά τεχνο-
λογικών και βιομηχανικών πολιτικών θέτει σε προτεραιότητα τα σχετικά τεχνολογικά πεδία (π.χ. ψηφιακές τεχνολογίες, ρο-
μποτική, προσθετική κατασκευή, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, προηγμένα υλικά), ενώ προωθεί μια σειρά νέων εργαλείων 
πολιτικής, όπως κέντρων τεχνολογικής καινοτομίας μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (innovation hubs) και νέες 
δομές διευκόλυνσης πρόσβασης επιχειρήσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό για τον σχεδιασμό προϊόντων υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας (π.χ. Catapults, ΗΒ). Μια εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας 
(European Institute of Innovation & Technology-ΕΙΤ) αποτελούν οι Κόμβοι Καινοτομίας (Innovation Hubs) στους εξής τομείς: 
EIT Climate-KIC (Κλίμα), EIT Digital (Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών), EIT InnoEnergy (Βιώσιμη ενέργεια), ΕΙΤ 
Health (Υγεία), EIT Raw Materials (Πρώτες ύλες), EIT Food (Τρόφιμα). 

τικά επίπεδα της παραγωγικής λειτουργίας.

Ο όρος «4η Βιομηχανική επανάσταση» (εφε-

ξής 4ΒΕ) –συχνά αναφέρεται εναλλακτικά ως «Βι-

ομηχανία 4.0» (Industry 4.0)56, με εξειδικευμένη 

έμφαση στις βιομηχανικές εφαρμογές- αναφέ-

ρεται στην αξιοποίηση, στο πλαίσιο της βιομηχα-

νικής παραγωγής, σύγχρονων και διασυνδεδε-

μένων ψηφιακών τεχνολογιών που επιτρέπουν 

νέες και αποδοτικότερες διαδικασίες, οι οποίες σε 

ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες. Οι σχετικές τεχνολογίες περιλαμ-

βάνουν ένα σύνολο στοιχείων από τη μηχανική 

μάθηση και την επιστήμη των δεδομένων (data 
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science) -οι οποίες επιτρέπουν ολοένα και πιο αυ-

τονόητα και ευφυή συστήματα- έως αισθητήρες 

υψηλής αποδοτικότητας και χαμηλού κόστους 

που υποτρέχουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων κα-

θώς και νέες συσκευές που καθιστούν δυνατές τις 

νέες γενιές βιομηχανικής ρομποτικής. 

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια ότι η εκθετική 

ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και των 

λοιπών τεχνολογικών ακολουθιών τροφοδοτείται 

από τη διαχρονική, σωρευτική και εκθετική ανά-

πτυξη σε μια σειρά επιστημονικών πεδίων που πε-

ριλαμβάνουν την επιστήμη υπολογιστών καθώς 

και τη φυσική, την κβαντομηχανική, την εφαρμο-

σμένη μηχανική, την αστρονομία, τα μαθηματικά, 

την επιστήμη υλικών κ.α. Όπως παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενες υπο-ενότητες, η επιστημονική συσ-

σώρευση που πραγματοποιείται όλες τις τελευ-

ταίες δεκαετίες, τουλάχιστον, συνιστά το βασικό 

απόθεμα που τροφοδοτεί σωρευτικά και συν-εξε-

λίσσεται με την τεχνολογική και παραγωγική εξέ-

λιξη της εποχής μας. Η δημιουργική δύναμη της 

επιστήμης αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο –με 

λανθάνουσα μορφή σε ορισμένες περιπτώσεις- σε 

πολλές διαφορετικές εκφάνσεις των σημερινών 

οικονομιών και κοινωνιών (Τραχανάς, 2014). 

Συνοπτικά, οι βασικές τεχνολογικές συνιστώ-

σες του τρέχοντος τεχνολογικού κύματος -βά-

σει της ταξινόμησης και προσέγγισης του World 

Economic Forum- περιλαμβάνουν συστάδες τε-

χνολογιών στους εξής τομείς: υλικά τεχνολογικά 

συστήματα και νέα υλικά, ψηφιακές τεχνολογικές 

εφαρμογές, βιολογικές τεχνολογίες και ενέργεια 

(Schwab & Davis, 2018). Ενδεικτικές τεχνολογικές 

εφαρμογές των παραπάνω πεδίων αφορούν σε 

τεχνολογικές ακολουθίες όπως κβαντικά συστή-

ματα υπολογιστών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 

Γράφημα 1. Οι βασικές τεχνολογικές συστάδες της 4ΒΕ

Πηγή: OECD, STI Outlook, 2016. Ίδια επεξεργασία και προσαρμογή.
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ρομποτική, τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής 

(additive manufacturing), τεχνητή νοημοσύνη, 

τεχνολογίες διεσπαρμένης κατανομής και διαχεί-

ρισης δεδομένων και δικαιωμάτων (blockchain), 

συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων 

(big data analytics), νανοτεχνολογία, επιστήμη 

υλικών, βιοτεχνολογία, συνθετική βιολογία, νευ-

ροτεχνολογία, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 

(Γράφημα 1). 

Επί των συγκεκριμένων τεχνολογιών, προστί-

θεται μια σειρά συμπληρωματικών τεχνολογικών 

συστάδων ή υπο-συστάδων που διαμορφώνουν 

ένα ευρύ πλέγμα εκθετικής ανατροφοδότησης σε 

επίπεδο ψηφιακών υποδομών57 (π.χ. δίκτυα οπτι-

κών ινών), ψηφιακού εξοπλισμού και υπολογιστι-

κών μηχανών και λογισμικού. O συνδυασμός των 

τεχνολογικών αυτών εξελίξεων είναι που καθιστά 

δυνατή την ανάδυση του νέου τεχνολογικού κύ-

ματος αλλά και την ευρύτερη διάχυση του.  Επί 

παραδείγματι, οι τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφο-

ρά στην αποδοτικότητα κόστους και το μέγεθος 

των μικρο-επεξεργαστών, διαδραματίζουν έναν 

σημαντικό ρόλο στις τεχνολογικές δυνατότητες, 

επιτρέποντας την ενσωμάτωση ολοκληρωμέ-

νων κυκλωμάτων (micro-chips) σε καθημερινά 

57  Η διασυνδεσιμότητα σε διεθνές επίπεδο έχει βελτιωθεί εκθετικά ιδιαίτερα κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες σε 
συνέχεια των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και τη μετάβαση σε νέα τεχνολογικά πρότυπα (π.χ. οπτικές ίνες, δίκτυα 5G). 
Η βελτίωση αποτυπώνεται σε μια σειρά δεικτών, όπως η ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αντίστοιχα, βελτιώνονται και 
επεκτείνονται σημαντικά οι παγκόσμιες και δι-ηπειρωτικές τεχνολογικές υποδομές. Σήμερα, απαριθμούνται 448 υποβρύχια 
καλώδια συνολικού μήκους 1.2 εκατομ. χιλιόμετρα που καθιστούν δυνατή την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων ολοένα και 
μεγαλύτερου όγκου (Krisetya, Lairson & Mauldin, 2018).

58  Η διάσταση του λεγόμενου “transistor gate” προσεγγίζει σήμερα τα 7 νανόμετρα, μέγεθος 1.500 φορές μικρότερο 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, προσφέροντας δυνατότητες αυξημένης ταχύτητας επεξεργασίας και βελτιωμένης ενερ-
γειακής αποδοτικότητας (OECD, 2019α). Υπολογίζεται ότι από το 2002 έως το 2015, το μέγεθος των transistors -στοιχειώδες 
στοιχείο των ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων- μειώθηκε από 180 νανόμετρα σε λιγότερο από 20 νανόμετρα 
(Condliffe 2016).

59  Tα «ψηφιακά εικονικά αντίγραφα» (Digital twins) αποτελούν ψηφιακές αναπαραστάσεις εξοπλισμού, προϊόντων 
και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση, πρόγνωση και βελτιστοποίηση αποδόσεων σε επίπεδο 
βιομηχανικής παραγωγής. Ως digital twin ορίζεται το δυναμικό ψηφιακό προφίλ της προηγούμενης και τρέχουσας συμπερι-
φοράς ενός φυσικού αντικειμένου ή διαδικασίας που υποβοηθάει τη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας. Tο «εικονικό 
αντίγραφο» βασίζεται στη μαζική, σωρευτική, μέτρηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-time), σε ένα ευρύ φάσμα 
διαστάσεων. Οι μετρήσεις δημιουργούν, σε ψηφιακό επίπεδο, ένα δυναμικό/εξελισσόμενο προφίλ του αντικειμένου ή της 
διαδικασίας, το οποίο προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την επίδοση και τη συμπεριφορά, οδηγώντας σε ενέργειες στον 
πραγματικό κόσμο, όπως αλλαγές στο σχεδιασμό προϊόντος ή τη διαδικασία παραγωγής. Tα «ψηφιακά εικονικά αντίγραφα» 
συν-αποτελούνται από μοντέλα δεδομένων (data model), αλγορίθμους και σύνολα επεξεργάσιμων στοιχείων (analytics sets), 
αισθητήρες και ενεργοποιητές (actuators) (Parrott & Warshaw, 2017).

αντικείμενα58. 

Επί παραδείγματι, ένας ενιαίος μικροεπεξερ-

γαστής μπορεί να είναι δέκα φορές πιο ισχυρός 

σε σχέση με δέκα χρόνια πριν, με ενσωματωμένα 

δισεκατομμύρια ολοκληρωμένα transistors. Μι-

κρότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πλέον για την εκτέλεση ανώτε-

ρων λειτουργιών, με χαμηλότερο κόστος και σε 

ευρύτερες κατηγορίες αντικειμένων (Sutherland 

2013). Αντίστοιχα, οι τεχνολογικές υποδομές απο-

θήκευσης δεδομένων έχουν βελτιωθεί δραστικά 

με την εμπορική αξία (ανά Gigabyte) να μειώνεται 

από 10$ το 2000 σε 0.3$ το 2018 (OECD, 2019α). 

Καλύτεροι μικρο-επεξεργαστές συνεπάγονται πε-

ρισσότερη υπολογιστική ισχύ, σε συνδυασμό με 

πιο αποτελεσματικούς αισθητήρες βασισμένους 

σε προηγμένες τεχνολογικές διατάξεις μικρο-ηλε-

κτρονικής και φωτονικής, οι οποίοι τροφοδοτούν 

με πλήθος δεδομένων τους προηγμένους αλγο-

ρίθμους. Οι τελευταίοι με τη σειρά τους δίνουν 

μορφή σε νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, 

τεχνολογίες προληπτικής διάγνωσης και συντήρη-

ση υποδομών, προνοητικής διαχείρισης βιομηχα-

νικών διεργασιών και σύγχρονων μορφών ψηφι-

ακού σχεδιασμού προϊόντων (π.χ. digital twins59).
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Οι βασικοί τεχνολογικοί συντελεστές που 

τροφοδοτούν την εκθετική ανάπτυξη του τεχνο-

λογικού κύματος αφορούν παράλληλα σε μεγά-

λο πλήθος δεδομένων –που προκύπτουν από τη 

χρήση του διαδικτύου και τη χρήση αισθητήρων 

και οι οποίοι λειτουργούν στη βάση των υπόλοι-

πων φωτονικών ή μικροηλεκτρονικών ή νανοτε-

χνολογικών διατάξεων, σε μια σειρά εφαρμογών-, 

αλγορίθμους, δίκτυα, υπολογιστικό νέφος60 και 

βελτιώσεις σε επίπεδο ψηφιακού εξοπλισμού 

και υλισμικού61. Συνεπώς, τα δεδομένα αυξάνο-

νται εκθετικά, οι αλγόριθμοι γίνονται ολοένα και 

πιο «έξυπνοι» μέσα από τη χρήση περισσότερων 

δεδομένων, τα δίκτυα μεταφέρουν περισσότερη 

πληροφορία με λιγότερο κόστος και με τρόπο που 

διασυνδέει όλο και περισσότερες συσκευές και 

δραστηριότητες στο επίπεδο του Διαδικτύου των 

Πραγμάτων (π.χ. συσκευές μηδενικής αφής62).

Ως προς τις μεθόδους και τις τεχνικές που 

αποτιμάται η ανάπτυξη στους συγκεκριμένους τε-

χνολογικούς τομείς, ένας από τους βασικούς δεί-

κτες που χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν 

τις τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα σύνολο τεχνο-

λογικών επιτευγμάτων αφορά στις αιτήσεις ευρε-

σιτεχνιών και στις κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες 

στους σχετικούς τομείς, σε διεθνές επίπεδο. Σύμ-

φωνα με το European Patent Office (2017), οι αι-

τήσεις για ευρεσιτεχνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

στο πεδίο των τεχνολογιών της «4ης Βιομηχανι-

κής επανάστασης», αυξάνονται συνεχώς (Γράφη-

μα 2). Για παράδειγμα, το 2016 καταχωρήθηκαν 

60  To Cloud Computing αφορά στις υπολογιστικές υποδομές/υπηρεσίες αποθήκευσης, πρόσβασης και διαμοιρασμού 
δεδομένων μέσω internet με τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών συστημάτων (off-site service provider). Επιτρέπει τη σύνδεση 
μηχανών, υλικών και ατόμων σε πραγματικό χρόνο και σε όλο το φάσμα των αλυσίδων αξίας. Oι υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους μπορούν να πάρουν τη μορφή software [software-as-a-service (SaaS)], πλατφόρμας [platform-as-a-service (PaaS)] 
ή υποδομής (infrastructure-as-a-service) (López-Gómez, Leal-Ayala, Palladino & O’Sullivan, 2017).

61  H συγκεκριμένη αλληλουχία αλληλεπιδράσεων περιγράφεται συχνά ως DANCE: Data, Algorithms, Networks, 
Cloud, Exponential improvements in digital hardware (McAfee & Brynjolfsson, 2017).

62  Οι συσκευές μηδενικής αφής (zero-touch user interfaces) είναι ένα παράδειγμα όπου οι αισθητήρες μπορούν να 
καταγράφουν εισροές από το περιβάλλον, όπως φωνή, βλέμμα, αναγνώριση προσώπου, χειρονομίες, ήχο, κίνηση και άλλα 
βιομετρικά στοιχεία του χρήστη (Andrews, 2017).

63  Οι «βασικές τεχνολογίες» διακρίνονται σε Συνδεσιμότητα, Υλισμικό και Λογισμικό.

στο ΕPO περισσότερες από 5.000 αιτήσεις ευρε-

σιτεχνιών στο πεδίο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» 

(Ιnternet of Things-IoT). Αυτό καταδεικνύει μια 

αύξηση της τάξεως του 54% στα τελευταία τρία 

έτη. Συγκρινόμενο με το 7.65% του συνολικού 

ρυθμού αύξησης για το σύνολο των αιτήσεων, 

είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες 

προσελκύουν ιδιαίτερο επιχειρηματικό και επεν-

δυτικό ενδιαφέρον. 

Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία τεχνολογικής 

ταξινόμησης (cartography) συγκεντρώνει μια σει-

ρά από αιτήσεις ευρεσιτεχνιών που είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με την 4ΒΕ. Βασίζεται σε μια αυ-

στηρή επιλογή εφευρέσεων που συνδυάζουν χα-

ρακτηριστικά τεχνολογιών υπολογιστικής, συνδε-

σιμότητας, ανταλλαγής δεδομένων και έξυπνων 

συσκευών. Οι εφευρέσεις αυτές κατανέμονται πε-

ραιτέρω μεταξύ τριών κύριων τομέων: i) βασικές 

τεχνολογίες (core technologies)63 όπως αισθητή-

ρεs, μικρο-επεξεργαστές, ευφυή συστήματα υπο-

λογιστικού νέφους, πρωτόκολλα διαδικτύου για 

διασύνδεση μεγάλου πλήθους συσκευών, προ-

ηγμένες βάσεις δεδομένων, ii) προωθητικές τε-

χνολογίες (enabling technologies), όπως τεχνητή 

νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων (analytics) 

και ασφάλεια καθώς και iii) τομείς εφαρμογής 

(application domains), όπως βιομηχανία, έξυπνα 

οχήματα, έξυπνα εργοστάσια, έξυπνες υποδομές, 

ευφυή συστήματα κατανομής ενέργειας, ευφυή 

συστήματα θέρμανσης και ψύξης, συστήματα ρο-

μποτικής, έξυπνα σπίτια.
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Χρησιμοποιώντας την παραπάνω τεχνο-

λογική χαρτογραφία, καταγράφονται 48.069 

δημοσιευμένες και μη δημοσιευμένες αιτήσεις 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σχετικές με το 4IR, 

κατατεθείσες στο EPO, έως το 2017. Παρουσι-

άζοντας δε, τις κύριες τάσεις, η μελέτη εξετάζει 

τη συνεχιζόμενη ενσωμάτωση των διαφόρων 

τεχνολογιών σε μια ποικιλία νέων εφαρμογών 

της αγοράς. Η πλειοψηφία των εφευρέσεων που 

έχουν κατατεθεί αφορούν νέους «τομείς εφαρ-

μογών» (π.χ. προσωπικές τεχνολογίες, επιχειρή-

σεις, οχήματα) και εφευρέσεις που σχετίζονται 

με βασικές τεχνολογίες (Συνδεσιμότητα, Υλισμι-

κό και Λογισμικό). Ωστόσο, οι ταχύτεροι ρυθμοί 

ανάπτυξης παρατηρούνται σε τεχνολογίες που 

καθιστούν εφικτή τη χρήση τρισδιάστατων συ-

στημάτων, τεχνητής νοημοσύνης ή τροφοδοσίας 

(προωθητικές τεχνολογίες).

Στις παραπάνω ενδείξεις, επιβεβαιώνεται 

ότι ο συνδυασμός τεχνολογικών επιτευγμάτων 

από τις παραπάνω κατηγορίες δημιουργούν 

ακόμη πιο εκθετικές δυναμικές. Για παράδειγμα, 

τα «έξυπνα αντικείμενα» είναι εξοπλισμένα με 

αισθητήρες, επεξεργαστές και λογισμικό, επιτρέ-

ποντάς τους να συλλέγουν δεδομένα και να λει-

τουργούν αυτόνομα. Ειδικότερα, όταν συνδυάζο-

νται με τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη 

και το υπολογιστικό νέφος, αυτοματοποιούν 

ευρύτερα σύνολα επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα παρατηρούμε ήδη σε 

αρκετές οικονομίες, σε διαφοροποιημένο βαθμό, 

τον μετασχηματισμό της μεταποίησης, της γεωρ-

γίας, των μεταφορών και μιας σειράς άλλων το-

μέων της οικονομίας. Εκτιμάται ότι οι «έξυπνες 

συσκευές» (smart objects) που θα χρησιμοποι-

ούνται σε οικιακές και επαγγελματικές χρήσεις 

Γράφημα 2. Αιτήσεις ευρεσιτεχνιών 4ΒΕ (4IR patent applications) στο ΕΡΟ για την περίοδο 1991-2016

Πηγή: European Patent Office, 2017, σελ. 11
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θα ξεπεράσουν τον αριθμό των 30 δισεκατομμυ-

ρίων στα επόμενα χρόνια (έως το 2025) (EPO, 

2017).

Οι τεχνολογικές δυναμικές εμφανίζουν 

ισχυρές τάσεις γεωγραφικής και κλαδικής συ-

γκέντρωσης και αναπτύσσονται, όπως θα σημεί-

ωνε ο Schumpeter, με απολύτως ανομοιόμορφο 

τρόπο. Όπως φαίνεται παρακάτω, οι βασικές τε-

χνολογικές δυνάμεις ως προς τις ευρεσιτεχνίες 

στα παραπάνω πεδία, όπως είναι αναμενόμενο, 

είναι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία (Γράφημα 

3). Παράλληλα αυξάνονται ταχύτατα οι αιτήσεις 

από την Κίνα και την Ν. Κορέα ιδιαίτερα όσον 

αφορά συγκεκριμένες εταιρείες στον τομέα των 

ΤΠΕ (π.χ. Huawei, Samsung, LG). Στην Ευρώπη 

αντίστοιχα, η Γερμανία και η Γαλλία προπορεύο-

νται ως προς τις αιτήσεις κατοχύρωσης στα πε-

δία 4ΒΕ (EPO, 2017). 

H Γερμανία ηγείται στους τομείς εφαρμο-

γής «Οχήματα» καθώς και «Υποδομές και Βιο-

μηχανία», ενώ η Γαλλία είναι πρωτοπόρος στην 

κατηγορία «Προωθητικές τεχνολογίες» (π.χ. Τε-

χνητή νοημοσύνη, Ασφάλεια και Τρισδιάστατα 

συστήματα). Σε επίπεδο περιφερειών, οι ηγέτιδες 

περιφέρειες είναι η ευρύτερη περιφέρεια του 

Παρισιού (Île-de-France) και η ευρύτερη περι-

φέρεια του Μονάχου (Oberbayern). Σημειώνεται 

ότι από το σύνολο των ευρεσιτεχνιών που κα-

τοχυρώθηκαν για την περίοδο 2011-2016 στο 

EPO, περίπου οι μισές έχουν κατατεθεί από 25 

επιχειρήσεις (οι περισσότερες με έδρα την Ασία). 

Ισχυρότερη συγκέντρωση εμφανίζεται στην κα-

τηγορία «βασικές τεχνολογίες» όπου κυριαρχεί 

ένας μικρός αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων 

στον τομέα των ΤΠΕ, ενώ η διασπορά είναι μεγα-

λύτερη στην κατηγορία των «Προωθητικών τε-

χνολογιών», όπου οι εταιρείες που υποβάλλουν 

αιτήσεις κατοχύρωσης προέρχονται από ένα με-

γαλύτερο εύρος κλάδων και τομέων. 

Ειδικότερα ως προς τη χρήση της τεχνητής 

νοημοσύνης, η ανάλυση του περιεχομένου των 

ευρεσιτεχνιών αποτυπώνει μια εικόνα ως προς 

Γράφημα 3. Γεωγραφική προέλευση ευρεσιτεχνιών 4ΒΕ (4ΙRinventions) για την περίοδο 2011-2016

Πηγή: European Patent Office, 2017, σελ. 13
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την τεχνολογική κατεύθυνση που αναμένεται τα 

επόμενα χρόνια διεθνώς. Σύμφωνα με τα στοι-

χεία του WIPO, από τη δεκαετία του 1950 οπότε 

και αναδύεται το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, 

έχουν υποβληθεί (filed applications) περισσό-

τερες από 340.000 εφευρέσεις σχετικές με το 

αντικείμενο και έχουν δημοσιευθεί περισσότερα 

από 1.6 εκατομ. επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ως 

προς τους ειδικότερους τομείς, διαπιστώνεται 

μια συγκέντρωση ευρεσιτεχνιών –ως προς την 

αναφορά τους στα περιεχόμενα των σχετικών 

εγγράφων κατοχύρωσης- σε συγκεκριμένα πε-

δία που περιλαμβάνουν: τηλεπικοινωνίες (15%), 

μεταφορές (15%), επιστήμες υγείας (12%), προ-

σωπικές συσκευές, υπολογιστικές συσκευές και 

αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή - HCI 

(11%) (WIPO, 2019). Επιπλέον τομείς εφαρμο-

γής περιλαμβάνουν τον τραπεζικό τομέα, την 

ψυχαγωγία, την ασφάλεια, τη βιομηχανία και 

μεταποίηση, τη γεωργία και τα δίκτυα (π.χ. μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνες πόλεις και Διαδί-

κτυο των Πραγμάτων) (Γράφημα 4). 

Οι εταιρείες αντιπροσωπεύουν 26 από τους 

30 κορυφαίους αιτούντες διπλώματος ευρεσιτε-

χνίας σε όλες τις τεχνικές, εφαρμογές και πεδία, 

ενώ μόνο τέσσερις αιτούντες οργανισμοί είναι 

πανεπιστήμια ή δημόσιοι ερευνητικοί οργανι-

σμοί. Αντίστοιχα, από τις 20 κορυφαίες εταιρείες 

που υποβάλλουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 

σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, 12 εδρεύ-

ουν στην Ιαπωνία, τρεις στις ΗΠΑ και δύο στην 

Κίνα (όπ.π.). Σε επίπεδο ακαδημαϊκών φορέων, οι 

17 από τους 20 κορυφαίους ακαδημαϊκούς ορ-

γανισμούς σε αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη προέρχονται από 

την Κίνα καθώς και 10 από τους 20 κορυφαίους 

ακαδημαϊκούς οργανισμούς σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τεχνητή νοημο-

Πηγή: WIPO, 2019, σελ. 52

Γράφημα 4. Τομείς εφαρμογής ευρεσιτεχνιών στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης
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σύνη. Σε διεθνές επίπεδο, οι αρχικές αιτήσεις για 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο πεδίο της τεχνητής 

νοημοσύνης πραγματοποιούνται στην Ιαπωνία 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Στα έτη που 

ακολουθούν, οι αιτήσεις είναι περισσότερες στις 

ΗΠΑ και την Κίνα. Ιδιαίτερα μετά το 2014, η Κίνα 

κατέχει διεθνώς την πρώτη θέση στον αριθμό των 

αρχικών υποβολών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

(first filings), ακολουθούμενη από τις Η.Π.Α. Τα 

τρία αυτά γραφεία αντιπροσωπεύουν από κοινού 

το 78% περίπου των συνολικών αιτήσεων διπλω-

μάτων ευρεσιτεχνίας, ενώ Κίνα και Η.Π.Α. είναι οι 

πρώτες χώρες στον αριθμό των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 

2012-2017, οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτε-

χνίας στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνο-

νται ετησίως με ρυθμό 28% και οι σχετικές δημο-

σιεύσεις κατά 5.6% (Γράφημα 5). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι  Τεχνολογίες 

64  Το Hybrid-Cloud, ως απώτερο επίπεδο διαχείρισης των διαφορετικών τύπων υπολογιστικού νέφους (cloud 
computing), αποτελεί σήμερα την επόμενη φάση τεχνολογικής επέκτασης των τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους.

65  Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ (Dernis et al, 2019), οι κορυφαίες 
2.000 εταιρείες/επενδυτές σε επίπεδο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης διεθνώς (World Corporate Top R&D investors) 
κατά την περίοδο 2014-2016, έχουν κατοχυρώσει περίπου το 70% των ευρεσιτεχνιών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοη-
μοσύνη (AI patents), ενώ 50 εταιρείες του δείγματος κατέχουν το 54% των ευρεσιτεχνιών. 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτέλεσαν βα-

σικούς κινητήριους τεχνολογικούς παράγοντες, 

ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980. Όπως κατα-

δεικνύεται από τα σχετικά στοιχεία, ο αριθμός των 

αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες αυξάνεται σταθερά 

και κλιμακώνεται κατά τη δεκαετία του ’90 (EPO, 

2017). Τα καινοτόμα προϊόντα που προέκυψαν 

ως αποτέλεσμα  συνδυασμών των τεχνολογικών 

αυτών επιτευγμάτων κατέστησαν δυνατή την εξά-

πλωση των υπολογιστών, του διαδικτύου καθώς 

και των ασύρματων επικοινωνιών που οδηγούν 

σήμερα σε έναν νέο «κύκλο καινοτομίας» διασύν-

δεσης συσκευών και μηχανών, μέσω αισθητήρων, 

σε νέους τύπους «υπερ-υπολογιστικού νέφος»64. 

Όπως είναι αναμενόμενο, οι περιγραφόμενες τε-

χνολογικές εξελίξεις συγκεντρώνονται και κα-

θοδηγούνται από συγκεκριμένες οικονομίες και 

επιχειρήσεις που βρίσκονται στην τεχνολογική και 

βιομηχανική αιχμή65. Υπολογίζεται για παράδειγμα 

Πηγή: WIPO, 2019, σελ. 40

Γράφημα 5. Οικογένειες ευρεσιτεχνιών και σχετικές δημοσιεύσεις στα πεδία εφαρμογής της τεχνητής   

                   νοημοσύνης
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ότι για την περίοδο 2013-2016, ένας μικρός 

αριθμός οικονομιών -ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, 

Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία, Καναδάς- συγκεντρώ-

νουν ποσοστά από 72% έως 98% (ως ποσοστό 

στις κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες) στην ανάπτυ-

ξη ενός συνόλου 25 κρίσιμων ψηφιακών τεχνο-

λογικών ακολουθιών (fast accelerating digital 

technologies) (OECD, 2019α). 

H 3η Βιομηχανική επανάσταση έδωσε μορφή 

σε νέους αμιγώς τεχνολογικούς τομείς έντασης 

γνώσης (π.χ. ΤΠΕ, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολο-

γία). Ιδιαίτερα στον τομέα Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών, η μαζική εισροή κε-

φαλαίων και οι αντίστοιχες μαζικές ιδιωτικές και 

δημόσιες επενδύσεις σε συνάρτηση με τις τεχνο-

λογικές εξελίξεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων -ιδιωτικά ή δημόσια χρημα-

τοδοτούμενης- έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ-

ξης, δημιούργησαν μια εκθετική πρόοδο στον σχε-

διασμό λογισμικού και δικτύων, τροφοδότησαν 

66  Καταγράφεται ότι το 1980, το επίπεδο των ετήσιων επενδύσεων σε υπολογιστές και περιφερειακό εξοπλισμό ήταν 
50,1 δισ. δολάρια· το 1990 έφθασε τα 154,6 δισ. δολάρια και -στο υψηλότερο επίπεδο της τεχνολογικής «φούσκας»- το 
2000, έφθασε την αξεπέραστη κορυφή των 412,8 δισ. δολαρίων (Srnicek, 2017).

την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε 

υποδομές, δίκτυα, βάσεις δεδομένων και διακο-

μιστές66 και διαμόρφωσαν τις τεχνολογικές προϋ-

ποθέσεις ανάδυσης νέων τεχνολογικών συστημά-

των (Γράφημα 6). Κατ’ αντιστοιχία, η 4ΒΕ έρχεται 

να ριζοσπαστικοποιήσει τους υφιστάμενους πα-

ραδοσιακούς κλάδους σε βαθμό που θα τους 

καταστήσει σχετικά εφάμιλλους τεχνολογικά με 

τους τομείς έντασης γνώσης. 

Ταυτόχρονα, η μαζική ανάπτυξη του Διαδι-

κτύου των Πραγμάτων (IoT) τροφοδοτεί συνεχώς 

μια διαδικασία διείσδυσης των συγκεκριμένων τε-

χνολογιών σε μια σειρά τομέων, ακριβώς όπως το 

διαδίκτυο μετασχημάτισε προηγούμενες μορφές 

οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. εμπόριο). Μέχρι 

το 2025, εκτιμάται ότι 26-30 δισεκατομμύρια οικι-

ακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές συσκευές 

θα είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες, επεξεργα-

στές και ενσωματωμένο λογισμικό και θα συν-

δέονται με το IoT. Αυτά τα αντικείμενα μπορούν 

Πηγή: European Patent Office, 2017, σελ. 17

Γράφημα 6. Κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες στο πεδίο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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να λειτουργούν αυτόνομα με βάση τα δεδομένα 

που συλλέγουν ή ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Ο 

συνδυασμός τους με άλλες τεχνολογίες, όπως 

το υπολογιστικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύ-

νη, επιτρέπουν την αυτοματοποίηση ολόκληρων 

επιχειρηματικών διαδικασιών και βιομηχανικών 

διεργασιών, συμπεριλαμβανομένων επαναλαμβα-

νόμενων εργασιών που έως σήμερα ανήκαν απο-

κλειστικά στη σφαίρα της ανθρώπινης εργασίας. 

Οι εξελίξεις στις αυτοματοποιημένες μηχανές 

και τον ρομποτικό εξοπλισμό δεν θα ήταν ποτέ 

δυνατές χωρίς τους προηγμένους τύπους υπο-

λογιστικών μηχανών υψηλής υπολογιστικής και 

αποθηκευτικής ισχύος, τους εξελιγμένους αλγο-

ρίθμους και τα διασυνδεδεμένα (μέσω cloud) με-

γάλα σύνολα δεδομένων που καθιστούν δυνατή 

την εκπαίδευση των τελευταίων67. Ο υλικός  και 

άυλος εξοπλισμός έχει τη δυνατότητα να «μα-

θαίνει συλλογικά» και σωρευτικά, δεδομένου 

ότι σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνολογικές 

περιόδους, σήμερα προσφέρεται η δυνατότητα 

συγκέντρωσης όλων των δεδομένων από τη δι-

ασύνδεση της δραστηριότητας διασυνδεδεμένων 

αντικειμένων και εξοπλισμού ανεξαρτήτως γεω-

γραφικής τοποθεσίας (Ross, 2016). Kατά συνέ-

πεια, οι μηχανές δεν «μαθαίνουν» απλώς αλλά 

μαθαίνουν ταχύτερα μέσα από το διαμοιρασμό 

των δεδομένων μεταξύ τους, συνδεδεμένες σε 

μεγαλύτερης κλίμακας υπολογιστικά δίκτυα. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις που ανιχνεύονται παρα-

πάνω, επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγ-

μα, η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκει ήδη εφαρμογή 

και αναμένεται να διεισδύσει σε όλο το φάσμα 

των τομέων της κοινωνικο-οικονομικής αλλά 

67  Μια πολύ σημαντική, τεχνολογικά, διάσταση ως προς την εκθετική εξέλιξη της «μάθησης των μηχανών» αφορά στη 
δυνατότητα «συλλογικής μάθησης» μέσω των συστημάτων διασύνδεσης τους στο υπολογιστικό νέφος. Οι εμπειρίες που 
συγκεντρώνονται σε μια μηχανή μέσω της δραστηριότητας της, μπορούν να τροφοδοτούν τις «διαδικασίες μάθησης» μέσω 
των συστημάτων cloud robotics (Ford, 2015). Το γεγονός αυτό τροφοδοτεί με ακόμη μεγαλύτερο πλήθος δεδομένων τους 
αλγορίθμους πίσω από τα εκάστοτε διασυνδεδεμένα συστήματα και συνεπώς εκθετική ανάπτυξη ως προς την εκμάθηση νέων 
λειτουργιών. 

και επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε πε-

δία όπως οικιακή κατανάλωση ενέργειας, οικιακή 

ασφάλεια, παρακολούθησης υγείας, αυτόνομη 

οδήγηση καθώς και αντίστοιχα, βελτιστοποίηση 

λειτουργιών, μετασχηματισμός προϊόντων και 

υπηρεσιών, βελτίωση των σχέσεων με τους πελά-

τες (customer engagement) και ενδυνάμωση του 

προσωπικού (Chui et al, 2018). 

Όλη αυτή η δέσμη τεχνολογιών διαμορφώ-

νει ένα οικοσύστημα εντός του οποίου κάθε επι-

μέρους τεχνολογία αξιοποιεί αλλά και τροφοδοτεί 

την εκθετική ανάπτυξη της άλλης (Reimsbach-

Kounatze, 2017). Η εφαρμογή αυτών των τεχνο-

λογιών σε επίπεδο επιχειρήσεων μεταφράζεται 

στη δημιουργία και λειτουργία νέων γνωστικών 

συστημάτων που διασυνδέονται και διαλειτουρ-

γούν σε επίπεδο δικτύων, λογισμικού, μηχανών ή 

ακόμη και προϊόντων. Όλες οι τεχνολογικές ακο-

λουθίες και οι τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 

που συγκροτούν το τεχνολογικό σκέλος αυτού 

που σήμερα ονομάζεται «4η Βιομηχανική επανά-

σταση» αναμένεται να έχουν σημαντικές παρα-

γωγικές και κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις, 

εντούτοις αυτό μπορεί να αποτελέσει μια μακρό-

χρονη και ασύμμετρη διαδικασία (Jovanovic and 

Rousseau, 2005).

Η εισαγωγή και ευρύτερη παραγωγική εμπέ-

δωση των νέων τεχνολογιών ωστόσο δεν αποτε-

λεί μια αυτόματη διαδικασία. Από τη μια πλευρά, 

αξίζει να σημειωθεί ότι μια βασική διάσταση στις 

συγκεκριμένες εξελίξεις αποτελεί το κόστος παρα-

γωγής και ανάπτυξης των ως άνω τεχνολογικών 

συντελεστών. Όπως αναφέρει ο Hal Varian, κάθε 

φορά που οι καμπύλες κόστους για ορισμένους 

παραγωγικούς συντελεστές χαμηλώνουν πέρα 
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από ένα σημείο -όπως η υπολογιστική δύναμη, 

η αποθήκευση και διασυνδεσιμότητα, εν προ-

κειμένω-, αυτό συνεπάγεται ότι σημαντικές τε-

χνολογικές και παραγωγικές εξελίξεις πρέπει να 

αναμένονται σε όλα τα σχετικά πεδία (Schmidt & 

Rosenberg, 2015). Σε αυτό το πλαίσιο, η ανταλ-

λαγή ιδεών και ο συντονισμός διεθνών παραγω-

γικών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται φτη-

νότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα (PwC, 2016). 

Κατά συνέπεια, η βαθμιαία μείωση του κόστους 

για ένα μεγάλο σύνολο υλικών, εξαρτημάτων, 

τεχνολογικών συντελεστών και εφαρμογών που 

συνιστούν εισροές για την κατασκευή και ανάπτυ-

ξη σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων αλλά και 

την εφαρμογή σε παραγωγικές διαδικασίες και 

άλλες οικονομικές δραστηριότητες, συντελούν 

στη διευκόλυνση μαζικής αξιοποίησης τους και 

συνεπώς στην κλιμάκωση των σχετικών παρα-

γωγικών διαδικασιών. Από την άλλη πλευρά, η 

εισαγωγή νέων τεχνολογικών συστημάτων και ο 

«ψηφιακός εκσυγχρονισμός» προϋποθέτει ένα δι-

ευρυμένο επιχειρηματικό και επενδυτικό ορίζοντα 

που δεν συνιστά πραγματικότητα για ένα μεγάλο 

μέρος των δυνητικά εμπλεκόμενων επιχειρήσεων 

και οργανισμών. Ειδικότερα σε επίπεδο μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων, η βασική πρόκληση που 

αναδεικνύεται μέσα από την έλευση των παραπά-

νω τεχνολογικών συστημάτων αφορά κατ’ αρχάς 

στη δυνατότητα «ψηφιακής προσαρμογής» και 

στη ψηφιακή τους αναβάθμιση, ιδιαίτερα για όσες 

δεν έχουν «ψηφιακή καταγωγή» (born-digital) και 

καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα διευρυμένο 

οικονομικό περιβάλλον υπό τη διάσταση του τε-

χνολογικού και διεθνούς ανταγωνισμού68. Ταυτό-

χρονα βέβαια, όπως εκτενέστερα παρουσιάζεται 

παρακάτω, η έλευση των «νέων μηχανών» φέρνει 

68  To deep learning περιλαμβάνει τη δημιουργία υπολογιστικών προγραμμάτων που μιμούνται τη δομή των εγκεφά-
λων ζωντανών οργανισμών. Περιλαμβάνουν πολλαπλά στρώματα τεχνητών νευρώνων που επεξεργάζονται μεγάλο πλήθος 
δεδομένων με τους νευρώνες να διαμορφώνουν διαφοροποιημένες συμπεριφορές και αντιδράσεις σε κάθε υπόστρωμα, 
δημιουργώντας έτσι ένα πολύ-επίπεδο σύστημα φίλτρων και αποφάσεων, το οποίο μαθαίνει σταδιακά συγκεκριμένες «δεξιό-
τητες» (π.χ. επεξεργασία φωνής, αναγνώριση προσώπων). 

στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν τη διάστα-

ση της ανθρώπινης εργασίας ανεξάρτητα από το 

επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Η ίδια η τε-

χνητή νοημοσύνη προβλέπεται να υποκαταστήσει 

στοιχεία και καθήκοντα της ανθρώπινης εργασίας, 

τόσο σε εξειδικευμένες όσο και σε ανειδίκευτες 

θέσεις εργασίας, επηρεάζοντας καθοριστικά δια-

στάσεις που αφορούν στα πρότυπα μάθησης, την 

κατανομή εισοδήματος, τις πολιτικές εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης. 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Η έννοια της «τεχνολογικής επανάστασης» 

μπορεί να εντοπιστεί στην σύμπτυξη και κορύ-

φωση μιας συνεχούς διαδικασίας συνάθροισης 

σύνθετων αλληλο-εμπλεκόμενων διεργασιών 

επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνικής και οι-

κονομικής εξέλιξης που εκβάλει στο ριζοσπαστι-

κό μετασχηματισμό των παραγωγικών μέσων, με 

διαφοροποιημένο τρόπο σε κάθε φάση ανάπτυ-

ξης των σύγχρονων κοινωνικο-οικονομικών συ-

στημάτων. Η προϊούσα τεχνολογική μετεξέλιξη 

αναμένεται να επηρεάσει, με ποικίλους τρόπους, 

την κοινωνία και την παγκόσμια οικονομία στο 

σύνολο της σε επίπεδο ατόμων, επιμέρους οικο-

νομιών, επιχειρήσεων και κλάδων. Η ομαδοποίη-

ση των αναμενόμενων μετασχηματισμών διακρί-

νονται τουλάχιστον σε τρία επίπεδα. 

Εν πρώτοις, μια από τις ουσιώδεις επάλ-

ληλες διαδικασίες του νέου τεχνολογικού κύμα-

τος αφορά στην ανάδυση και αποκρυστάλλωση 

νέων τεχνολογικών τομέων, οι οποίοι σταδιακά 

μετατρέπονται από τεχνολογικοί συντελεστές 

σε ολοκληρωμένα νέα τεχνολογικά συστήματα 
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και αυτοτελείς παραγωγικούς και βιομηχανι-

κούς τομείς (π.χ. συντελεστές και συστήματα 

συγκρότησης του Διαδικτύου των Πραγμάτων). 

Η τεχνολογική διάσταση δεν συνιστά μια εξωγε-

νή μεταβλητή αλλά μια ενδογενή διεργασία της 

συνολικής παραγωγικής κίνησης, ενώ, με άλλα 

λόγια, οι τεχνολογικοί συντελεστές που δίνουν 

ώθηση στον τρέχων παραγωγικό μετασχηματι-

σμό συνιστούν αυτοτελείς αναδυόμενους και με-

τασχηματιζόμενους παραγωγικούς κλάδους και 

αλυσίδες αξίας (π.χ. μικρο-ηλεκτρονική, ρομπο-

τική). 

Κατά δεύτερον, μια επάλληλη διεργασία 

του τρέχοντος τεχνολογικού κύματος αφορά στο 

σταδιακό ή ριζικό μετασχηματισμό υφιστάμενων 

κλάδων μέσω της διείσδυσης νέων τεχνολογι-

κών συστημάτων και του μετασχηματισμού του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, των παραγωγικών 

διεργασιών και λειτουργιών, αλλά και των μοντέ-

λων παροχής υπηρεσιών (π.χ. μεταποίηση, γεωρ-

γία ακριβείας, κατασκευές, μεταφορές, ιατρική). 

Το νέο τεχνολογικό κύμα θα έχει αντίκτυπο σε 

όλο το φάσμα των βιομηχανικών και οικονομικών 

κλάδων και των οικονομιών. Οι υφιστάμενοι το-

μείς και οι παραγωγικές τους λειτουργίες αναμέ-

νεται να μετασχηματιστούν ραγδαία στα επόμενα 

έτη μέσα από τη διείσδυση πλήθους νέων τεχνο-

λογικών συστημάτων και εφαρμογών. H αυτο-

ματοποίηση επιδρά -και αναμένεται να επιδράσει 

ακόμη περισσότερο- σε επίπεδο εργασιών που 

επιτελούνται σε βασικό επίπεδο διεκπεραίωσης 

(π.χ. αποδελτίωση εγγράφων, λήψη αποφάσεων, 

ανάλυση δεδομένων), σε επίπεδο βιομηχανικού 

και παραγωγικού περιβάλλοντος (π.χ. μεταποί-

ηση, διαχείριση αποθεμάτων, αυτοματοποίηση 

χειρωνακτικών εργασιών) καθώς και σε επίπεδο 

λειτουργιών και εργασιών στο ψηφιακό περιβάλ-

λον (π.χ. αυτοματοποίηση εργασιών και αυτομα-

τοποιημένη επεξεργασία δεδομένων και λήψη 

αποφάσεων).

Τρίτον, οι παραπάνω δυο κινήσεις προκα-

λούν την ανάδυση νέων δυνατοτήτων σε επίπεδο 

ευρύτερων επιχειρηματικών μοντέλων, αναδι-

ατάσσοντας τις υφιστάμενες αλυσίδες αξίας και 

δημιουργώντας νέες περιοχές προστιθέμενης 

αξίας (και νέα πεδία ανταγωνισμού). H εισαγω-

γή νέων τεχνολογικών συντελεστών και ο ριζι-

κός μετασχηματισμός των παραγωγικών μέσων 

δημιουργούν δυνατότητες ανάδυσης νέων μορ-

φών παραγωγικής δραστηριότητας. Για παρά-

δειγμα, σε επίπεδο μεταποίησης, οι τεχνολογικές 

ακολουθίες της προηγμένης ρομποτικής, της 

προσθετικής κατασκευής και του βιομηχανικού 

Διαδικτύου των Πραγμάτων (Industrial IoT), δημι-

ουργούν νέες μορφές ευέλικτης εξειδίκευσης και 

«μαζικής εξατομίκευσης» (mass customisation) 

(Eurofound, 2019). Aντίστοιχα, ο ακριβής αλγο-

ριθμικός έλεγχος της παραγωγής δημιουργεί τη 

δυνατότητα μετάβασης στη «μεταποίηση ακριβεί-

ας» που συνεπάγεται χρήση υλικών με απόλυτη 

ακρίβεια, μέσω της ψηφιακής παρακολούθησης 

και ελέγχου των παραγωγικών διαδικασιών, πα-

ράμετρος που προσφέρει δυνατότητες εξοικονό-

μησης πόρων και υλικών μέσα από συστήματα 

και νέες τεχνικές βέλτιστης ενεργειακής και πα-

ραγωγικής αποδοτικότητας.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας (Μέρος ΙΙ), 

παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα τομέων 

και κλάδων που ήδη επηρεάζονται από τη διείσ-

δυση των παραπάνω τεχνολογικών ακολουθιών 

και όπου το τεχνολογικό σκέλος της λεγόμενης 

«4ης Βιομηχανικής επανάστασης» έρχεται να βρει 

εφαρμογή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους 

και να τροφοδοτήσει νέες μορφές επιχειρηματι-

κής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αλλά 

και να δημιουργήσει νέες προκλήσεις, με μια εκ 

των βασικότερων να αφορά σε δυνητικές επι-

δράσεις στο μέλλον της εργασίας και της δομής 

απασχόλησης.  Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η τεχνολογική διάσταση, παρότι 
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υπερτονίζεται από σημαντικό μέρος της τρέχου-

σας σχετικής βιβλιογραφίας, δεν συνιστά το μο-

ναδικό «κινητήριο παράγοντα» του βιομηχανικού 

και παραγωγικού μετασχηματισμού που κάνει 

την εμφάνιση του στο παραγωγικό τοπίο αρκε-

τών ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονο-

μιών, περιφερειών και κλάδων. Η διαδικασία της 

τεχνολογικής συσσώρευσης και τεχνολογικής 

εμβάθυνσης δεν συντελούνται εν κενώ. Η τεχνο-

λογική διάσταση αποτελεί τμήμα ευρύτερων με-

τασχηματισμών, τάσεων και κινήσεων που πραγ-

ματοποιούνται τόσο σε επίπεδο κεφαλαιακής 

συσσώρευσης όσο και σε επίπεδο βιομηχανικών, 

τεχνολογικών και αναπτυξιακών πολιτικών εντός 

συγκεκριμένων εθνικών και υπερ-εθνικών πλαι-

σίων. Η τεχνολογική αλλαγή συνιστά μια κοινω-

νική διαδικασία και παράλληλα συναρτάται ενός 

συνόλου παραγόντων αλλαγής που αφορούν, 

μεταξύ άλλων, τη μετεξέλιξη και αναδιάρθρω-

ση των κυριάρχων υποδειγμάτων κεφαλαιακής 

συσσώρευσης, την παραγωγική διάρθρωση της 

εκάστοτε οικονομίας, τους οικονομικούς κύκλους 

και διακυμάνσεις, τους δημογραφικούς παράγο-

ντες, την παγκόσμια γεωγραφική μετατόπιση των 

οικονομικών και βιομηχανικών δυναμικών και 

ανταγωνισμών, τις πολιτικές τεχνολογίας, καινο-

τομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και το 

κυρίαρχο μείγμα μακροοικονομικών πολιτικών. 

Όπως φάνηκε αλλά και όπως παρουσιάζε-

ται αναλυτικότερα στο Μέρος ΙΙ της εργασίας, 

ιστορικά οι σχέσεις παραγωγικών διαδικασιών 

συσσώρευσης, γνώσης και κυρίαρχων πολιτι-

κών, μετασχηματίζονται δυναμικά και γεννούν 

νέες ιστορικές μορφές που θα διαμορφώσουν 

νέες κοινωνικές σχέσεις, διαδικασίες και αξίες 

σε συνάρτηση με τις ευρύτερες δυναμικές του 

69  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε επίπεδο Ευρωζώνης, οι τρέχουσες παραγωγικές εκροές παραμένουν υψηλότερες από 
τον ρυθμό αύξησης των νέων παραγγελιών -οι οποίες σημειώνουν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, περιορισμένη αύξηση σε 
στα χαμηλά επίπεδα του 2014- κυρίως λόγω των περιορισμών που παρατηρούνται στην χαμηλότερη (από το προσδοκώμενο 
επίπεδο) ζήτηση, ενώ οι παράλληλες αυξήσεις σε εισροές (π.χ. τιμές πετρελαίου) λειτουργούν αυξητικά ως προς το κόστος 
παραγωγής (IHS Markit, 2019).

«τεχνολογικού ανταγωνισμού», ο οποίος φαίνεται 

να συνιστά, διαχρονικά, μια από τις κύριες δυνά-

μεις κεφαλαιακής συσσώρευσης και οικονομικής 

μεγέθυνσης (Schumpeter, 1934). Οι τεχνολογι-

κές και παραγωγικές εξελίξεις των τελευταίων 

ετών για παράδειγμα -όπως διεφάνη, και σε όλες 

τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους-, φαίνεται 

να διαθέτουν έντονα στοιχεία διεθνούς τεχνολο-

γικού, παραγωγικού και γεωπολιτικού ανταγωνι-

σμού μεταξύ ανεπτυγμένων οικονομιών καθώς 

και ανάμεσα σε προηγμένες οικονομίες και «ανα-

δυόμενες» τεχνολογικές δυνάμεις. Οι πολιτικές 

ραγδαίας επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχημα-

τισμού της παραγωγής σε αρκετές ανεπτυγμένες 

οικονομίες (π.χ. Industrie 4.0, Industria 4.0 κ.α.), 

φαίνεται να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ 

άλλων, με στρατηγικές αντιμετώπισης ζητημάτων 

παραγωγικότητας, κερδοφορίας και περιορισμών 

σε επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης και συνολι-

κού επιπέδου ζήτησης69, με στρατηγικές αντιμε-

τώπισης του «μοντέλου χαμηλού κόστους» των 

αναδυόμενων οικονομιών και την αντιμετώπιση 

των ισχυρών τεχνολογικών και βιομηχανικών 

δυναμικών που αναδύονται ραγδαία σε μεγάλες 

χώρες της Ασιατικής ηπείρου καθώς και με τις 

επιδιώξεις ηγετικών βιομηχανικών οικονομιών 

ως προς την παραγωγική και τεχνολογική διείσ-

δυση σε αναδυόμενες γεωγραφικές και θεματικές 

αγορές μεγάλου εύρους.  

Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει ιστορικά η γέν-

νηση νέων μορφών κρατικής παρέμβασης: των 

οργανωμένων, επεκτατικών και ενεργητικών πο-

λιτικών ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επι-

στήμης καθώς και των πολιτικών εκπαίδευσης 

και κατάρτισης που αναδεικνύονται κυρίως στο 

τελευταίο μισό του 20ου αιώνα ως κεντρικές στο 
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μείγμα των οικονομικών πολιτικών αρκετών ανε-

πτυγμένων χωρών και κυρίαρχες σε μείγματα πο-

λιτικής παρέμβασης που συνδέονται με θέματα 

οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Η ορθο-

λογικότητα των πολιτικών αυτών, καθορίζεται σε 

μεγάλο βαθμό, από τεχνοκρατικούς, επιστημονι-

κούς και ιδεολογικούς παράγοντες, από το εκά-

στοτε πλέγμα συμφερόντων και διακυβευματιών 

καθώς και από το εκάστοτε πλέγμα αρχών διακυ-

βέρνησης και ευρύτερο πλέγμα κρατικών πολιτι-

κών (Γράβαρης, 1997). Πρέπει να σημειωθεί ότι 

η ανάδειξη, αποκρυστάλλωση και αναζωογόνηση 

του ενδιαφέροντος για τη σημασία της τεχνολογι-

κής προόδου και της «καινοτομίας», συνδέεται σε 

μεγάλο βαθμό με σημεία επιβράδυνσης στη μεγέ-

θυνση της παγκόσμιας οικονομίας, σε συγκεκρι-

μένες κομβικές ιστορικές περιόδους (π.χ. δεκαετί-

ες ’50 και ’60) καθώς και με την προσέγγιση ότι η 

απρόσκοπτη κεφαλαιακή συσσώρευση και η αυ-

ξητική πορεία της οριακής της παραγωγικότητας 

είναι εφικτή μέσα από την τεχνολογική συσσώ-

ρευση, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την 

καινοτομία. Η αναγέννηση του ενδιαφέροντος για 

τις θεωρήσεις των μακροχρόνιων κυμάτων, όπως 

αυτές που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες 

ενότητες (και σχετίζονται, εν μέρει, με τη θεώρηση 

των «βιομηχανικών επαναστάσεων»), φαίνεται να 

συσχετίζεται ιστορικά με την περίοδο προηγού-

μενων υφέσεων (δεκαετίες ’70 και ‘80) καθώς 

και με κύκλους παραγωγικών αναδιαρθρώσεων 

κατά τις ίδιες περιόδους. Υπό αυτή την έννοια,

η 4ΒΕ αποτελεί την ύστερη φάση μια μακράς 

πορείας εξέλιξης της επιστημονικής, τεχνολογι-

κής και παραγωγικής συσσώρευσης, όσο και την 

μετεξέλιξη παραγωγικών, οικονομικών και πολι-

τικών κινήσεων που συν-εξελίσσονται τις τελευ-

ταίες δεκαετίες, σε διεθνές επίπεδο, ως προς την 

αναζήτηση διεξόδων επί τη βάσει των κυρίαρχων 

μηχανισμών κεφαλαιακής συσσώρευσης. 

Η ιστορική σκοπιά καθώς και η οικονομική 

και τεχνολογική ιστορία μας τροφοδοτούν με τη 

δυνατότητα να κατανοήσουμε την εμφάνιση των 

ριζικών μετασχηματισμών ως το συνδυαστικό 

αποτέλεσμα και την σύμπτυξη μακροχρόνιων 

τεχνολογικών επιτευγμάτων, παραγωγικών διερ-

γασιών και κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών. Η 

διάσταση αυτή αποκτάει σημασία σε σχέση με το 

ρόλο που διαδραματίζουν οι κρατικές πολιτικές 

ως προς την ανάδυση και την ανάδειξη νέων μορ-

φών τεχνολογικής ανάπτυξης και νέων προτύπων 

οικονομικής και κοινωνικής διάχυσης του «κοι-

νωνικού αγαθού» της γνώσης και της τεχνολογί-

ας. Οι «τεχνολογικές και βιομηχανικές επαναστά-

σεις» συνιστούν αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, 

εκτεταμένων μειγμάτων πολιτικής –και συνεπώς, 

αντίστοιχων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτι-

κών «συνθέσεων»- που στοχεύουν στην υποστή-

ριξη της τεχνολογικής αλλαγής, της παραγωγικής 

αναδιάρθρωσης και της οικονομικής μεγέθυνσης. 

Υπό αυτή την οπτική, οι εφαρμοσμένες πολιτικές 

και τα επιμέρους μέτρα τους συνδέονται τόσο με 

την κατεύθυνση της τεχνολογικής και επιστημο-

νικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας, όσο και με το 

επίπεδο και τις μορφές διάχυσης γνώσεων και 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα από τις εκάστοτε πολιτικές εκπαί-

δευσης και κατάρτισης. Συνεπώς, οι στόχοι και οι 

μορφές των εφαρμοζόμενων πολιτικών μπορούν 

να επιφυλάσσουν διαφοροποιημένα οικονομικά 

και κοινωνικά αποτελέσματα ανάλογα με τη συ-

νολική ορθολογικότητα τους και τη σχέση που 

διαμορφώνεται ανάμεσα σε μορφές παραγωγής 

και πολιτικές αναδιανομής αξιών, προκαλώντας 

είτε νέα σταθερά υποδείγματα οικονομικής μεγέ-

θυνσης είτε περισσότερη αστάθεια σε ήδη ευά-

λωτα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. 

Εν κατακλείδι, ορισμένα σημεία που αξίζει 

να καταγραφούν σε σχέση με την παραπάνω επι-

σκόπηση, αφορούν σε μια σειρά από επιπλέον 

βασικές επισημάνσεις. Καταρχάς, είναι γεγονός 
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ότι η ανάδυση αυτού που σήμερα ονομάζουμε 

«4η Βιομηχανική επανάσταση» αποτελεί την ιστο-

ρική στιγμή σύμπτυξης μιας μακράς διαχρονικής 

τεχνολογικής κίνησης που συντίθεται από ένα σύ-

νολο τεχνολογικών, οικονομικών και παραγωγι-

κών συντελεστών, ενώ διακρίνεται από την εκθε-

τική, συμπληρωματική και παράλληλη ιστορικά 

ανάπτυξη και σύμπτωση τους μέσα από μια μα-

κρά πορεία στις τελευταίες δεκαετίες. Η εντατικο-

ποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και επιτευγ-

μάτων και η ανάπτυξη μειγμάτων τεχνολογικών 

και βιομηχανικών πολιτικών εντατικοποιημένης 

ωρίμανσης, πρόωσης και διάχυσης τους συντε-

λείται στη βάση μιας διεπιφάνειας τεχνολογικών 

συστημάτων που περιλαμβάνουν και συνδια-

τάσουν τις σφαίρες του υλικού, του ψηφιακού 

και του βιολογικού κόσμου σε μια αλληλουχία 

τεχνολογικών συντελεστών. Η ωρίμανση και δι-

άχυση των βασικών δομικών στοιχείων του νέου 

τεχνολογικού κύματος δίνουν περαιτέρω ώθηση 

στην ανάδυση νέων τεχνο-οικονομικών συστη-

μάτων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νέων 

μοντέλων εργασίας. H κλίμακα, το εύρος και ο 

ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών αλλά και ο 

συστηματικός πλέον συνδυασμός καθώς και η 

διείσδυση τους στις παραγωγικές διεργασίες, σε 

αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες, φαίνεται ότι 

70  To «κόστος εισόδου» περιλαμβάνει τόσο το πάγιο κόστος της επένδυσης όσο και ομάδες συντελεστών που συμβάλ-
λουν στον καθορισμό του πραγματικού κόστους τεχνολογικής προσαρμογής και περιλαμβάνουν το κόστος της επιστημονικής 
και τεχνικής γνώσης που απαιτείται για την απόκτηση και ενσωμάτωση καινοτομιών, το κόστος απόκτησης εμπειρίας καθώς 
και το λεγόμενο κόστος «χωροθετικού μειονεκτήματος» που αφορά στην υποδομή και το γενικότερο επιχειρηματικό και θεσμι-
κό περιβάλλον καθώς και τις λοιπές οικονομικές και θεσμικές συνθήκες (Perez & Soete, 1988). Η καμπύλη κόστους που προ-
κύπτει από το συνδυασμό αυτών των εμποδίων συνδυάζεται με τον χαρακτήρα των ίδιων των καινοτομιών (π.χ. εξοπλισμός 
έντασης γνώσης, φάση στον κύκλο ζωής προϊόντων του εκάστοτε κλάδου), το κόστος των πιθανών εσφαλμένων κινήσεων, 
την ανάγκη ενσωμάτωσης συμπληρωματικών ικανοτήτων (π.χ. μοντέλα οργάνωσης, δίκτυα διανομής προϊόντων) καθώς και 
το δυναμικό χαρακτήρα του τεχνολογικών εξελίξεων που αφενός μεταβάλλουν τις καμπύλες κόστους σε διαφορετικούς συ-
ντελεστές ανάλογα και τη φάση ωριμότητας των εκάστοτε τεχνολογιών, αφετέρου δύναται να διευρύνουν ή αποκλιμακώσουν 
τα υφιστάμενα «τεχνολογικά χάσματα» ανάλογα και με τις διαμορφούμενες τεχνολογικές ικανότητες σε επίπεδο οικονομι-
ών αιχμής και οικονομιών υστέρησης. Οι περίοδοι ισχυρών τεχνολογικών μεταβολών έχουν συχνά λειτουργήσει ως σημεία 
πρώιμης εισόδου σε νέα τεχνολογικά συστήματα και έχουν αποτελέσει κρίσιμη συνιστώσα ως προς τη διαδικασία κάλυψης 
του τεχνολογικού χάσματος για ορισμένες οικονομίες (Brezis, Krugman & Tsiddon, 1993). Εντούτοις, η επιτυχής κάλυψη 
του τεχνολογικού χάσματος σε αυτές τις περιπτώσεις έχει συνδυαστεί με ένα προϋπάρχον περιβάλλον («εθνικό σύστημα 
καινοτομίας») περιορισμού του «κόστους εισόδου» όσον αφορά στους σχετικούς συντελεστές που καθορίζουν τα αντίστοιχα 
κατώφλια εισόδου σε κάθε τεχνολογικό πεδίο και ιστορική περίοδο. Υπό αυτή την έννοια, η διεύρυνση του τεχνολογικού 
χάσματος μεταξύ οικονομιών που φαίνεται να λαμβάνει χώρα ιδιαίτερα σε περιόδους εντατικοποίησης της «τεχνολογικής 
συσσώρευσης» και ανάδυσης νέων «τεχνολογικών τροχιών» (Dosi, 1982), αποτελεί μια διαδικασία που καθίσταται ολοένα και 
σύνθετη, προϊόντος του χρόνου, για τις χώρες που εντοπίζονται στα αναπτυξιακά στάδια τεχνολογικής υστέρησης.

σήμερα συμπίπτουν σε μια αλληλουχία που προ-

καλεί δεδομένα εκθετικού μετασχηματισμού σε 

μια σειρά παραγωγικών, οικονομικών, εμπορικών 

και κοινωνικών διαδικασιών που αναμένεται να 

μετασχηματίσουν ραγδαία την οικονομική και κοι-

νωνική δραστηριότητα στα αμέσως επόμενα έτη.   

Εντούτοις, η φύση της τεχνολογικής αλλα-

γής, όπως σε κάθε ιστορική περίοδο -και όπως 

αυτή παρουσιάστηκε σε έναν βαθμό στις παρα-

πάνω σελίδες-, επιφυλάσσει ριζικές, ασύμμετρες 

και διαφοροποιημένες επιπτώσεις τόσο στη δομή 

απασχόλησης, όσο και στο σύνολο της οικονομι-

κής δραστηριότητας. Η τεχνολογική αλλαγή συ-

νιστά πάντα μια μη γραμμική, ανομοιόμορφη και 

σύνθετη διαδικασία που δεν εξαπλώνεται συμ-

μετρικά αλλά εξελίσσεται σωρευτικά και δυναμι-

κά σε διαφορετικά κύματα και διακυμάνσεις, με 

διαφοροποιημένες επιπτώσεις σε παραγωγικό, 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, εντείνοντας 

φαινόμενα συγκεντροποίησης –ιδιαίτερα όπου η 

τεχνολογική προσαρμογή συνδέεται με «υψηλά 

κατώφλια εισόδου»70 λόγω προϋποτιθέμενων 

συνθηκών διευρυμένου επενδυτικού και επιχει-

ρηματικού ορίζοντα-, δημιουργώντας νέες μορ-

φές αλλά και καταστρέφοντας υφιστάμενες μορ-

φές παραγωγής και εργασίας και αναδεικνύοντας 

το ερώτημα ως προς το ποιους αφορά άμεσα ή 
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έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, η «τεχνολογική αλλα-

γή» των καιρών μας. 

Το πρώτο μέρος της εργασίας επιχείρησε τη 

διερεύνηση ενός πεδίου με αρκετές παράλληλες 

προεκτάσεις, σε επίπεδο οικονομικής και κοινω-

νικής θεωρίας, τεχνολογικών εξελίξεων και πα-

ραγωγικού μετασχηματισμού. Βασική στόχευση 

αποτέλεσε η περιγραφή της έννοιας της προϊού-

σας τεχνολογικής και παραγωγικής αλλαγής κα-

θώς και η ανάδειξη ορισμένων προεκτάσεων του 

τεχνολογικού σκέλους της επί των παραγωγικών 

εφαρμογών και διαδικασιών. Σήμερα γνωρίζουμε 

ότι το εκάστοτε νέο «τεχνο-οικονομικό παράδειγ-

μα» και η εν εξελίξει τεχνολογική αλλαγή δεν φέρ-

νει μαζί της μόνον θετικές μεταβολές. Αντίστοιχα, 

η τεχνολογική εξέλιξη δεν οδηγεί αυτόματα και 

ομοιόμορφα σε βελτίωση των συνθηκών ευημε-

ρίας των κοινωνιών, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί 

ευρύτερες κοινωνικές και γεωπολιτικές ανακατα-

τάξεις. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, υπάρ-

χουν ισχυρές ενδείξεις ότι μπορεί να συμβάλλει 

δραματικά στην όξυνση της ανισότητας, την οικο-

νομική στασιμότητα ή την εμφάνιση φαινομένων 

οικονομικής ύφεσης καθώς και τη διεύρυνση των 

υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ προηγμένων 

και λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών. 

Σε αυτό το επίπεδο και δεδομένου ότι η τε-

χνολογική αλλαγή συν-επιδρά με πλήθος οικονο-

μικών και κοινωνικών μεταβολών, παρατηρείται 

ότι ο σχεδιασμός σύγχρονων πολιτικών αναπτυ-

ξιακής μετάβασης και ολοκληρωμένης κοινωνι-

κο-οικονομικής προσαρμογής διακρίνεται σήμερα 

από στοιχεία έγκαιρης αναγνώρισης, προκλήσεων 

και απειλών που σχετίζονται με δραματικές αλλα-

γές σε όλα τα υπόλοιπα κοινωνικο-οικονομικά 

επίπεδα. Εντούτοις, η απόσταση που πρέπει να δι-

ανυθεί από τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες 

είναι ολοένα και μεγαλύτερη.  Αυτό που μας διδά-

σκει η τεχνολογική και οικονομική ιστορία αλλά 

και η τρέχουσα εμπειρία των ισχυρών, τεχνολο-

γικά, οικονομιών είναι ότι ο μετριασμός (μερικώς 

έστω) του «τεχνολογικού χάσματος» προϋποθέτει 

στοχευμένες επενδύσεις (mission-oriented) σε 

υλικό και άυλο κεφάλαιο –σε επίπεδο οικονομίας- 

καθώς και ολιστικές πολιτικές και παρεμβάσεις σε 

μια σειρά παραμέτρων που περιλαμβάνουν την 

οικοδόμηση νέων κοινωνικών ικανοτήτων, την 

αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών, την ανα-

διοργάνωση των εθνικών συστημάτων καινοτομί-

ας και τεχνολογίας, την ταυτόχρονη υποβοήθηση 

της τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και τη διάχυση 

της στα παραγωγικά συστήματα, το σχεδιασμό 

νέων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων μεταξύ 

παραγωγικών τομέων καθώς και το σχεδιασμό 

σύγχρονων πολιτικών δεξιοτήτων. Ο σχεδιασμός 

και η υλοποίηση των απαιτούμενων πολιτικών 

συνδέoνται άρρηκτα, μεταξύ άλλων, με το επι-

κρατούν μείγμα μακρο-οικονομικών πολιτικών 

δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των απαιτούμενων 

παρεμβάσεων θα προέλθει από εκτεταμένες πο-

λιτικές δημοσίων επενδύσεων που ιστορικά δημι-

ουργούν τις προϋποτιθέμενες συνθήκες απομεί-

ωσης του κινδύνου, διαμόρφωσης των κρίσιμων 

υποδομών και δημιουργίας των απαιτούμενων 

συμπληρωματικών συντελεστών τεχνολογικής 

συσσώρευσης (Mazzucato, 2013).

Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλο μέρος της σχε-

τικής διεθνούς συζήτησης αφορά, ανάμεσα σε 

άλλα, την ανάγκη εμπλουτισμού των δομικών 

λίθων διαμόρφωσης των πολιτικών καινοτομί-

ας και οικονομικής μεγέθυνσης. Έως σήμερα τα 

βασικά μείγματα πολιτικής βασίζονται, λιγότε-

ρο ή περισσότερο, στην ανάγκη διόρθωσης των 

«αστοχιών της αγοράς» (π.χ. κίνητρα ως προς 

την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανά-

πτυξης) και τη «συστημική αποτυχία», η οποία 

εδράζεται στην ιδέα ότι τα κενά και οι δυσαρμο-

νίες ενός συστήματος καινοτομίας  (π.χ. έρευνας 

και βιομηχανίας) αποτελούν σημαντικά εμπό-

δια που οι πολιτικές καινοτομίας καλούνται να 
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αντιμετωπίσουν71 (Fagerberg, 2005). Ωστόσο, η 

νέα οικονομική πραγματικότητα φαίνεται να τρο-

φοδοτεί την ανάγκη σχεδιασμού περισσότερο ολι-

στικών προσεγγίσεων (Borras & Edquist, 2019) 

ως προς την αντιμετώπιση των αναδυόμενων 

προκλήσεων που να συνδέουν τις τεχνολογικές 

πολιτικές και τις πολιτικές καινοτομίας με τις πο-

λιτικές δεξιοτήτων, τις πολιτικές απασχόλησης 

και τις πολιτικές οικονομικής ρύθμισης (πολιτικές 

ανταγωνισμού και αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις). 

Ειδικότερα, σε αυτό το σημείο πρέπει να σημει-

ωθεί ότι ο ρόλος ενός «αναπτυξιακού κράτους» 

αναδεικνύεται ιστορικά κρίσιμος σε όλο το πλέγ-

μα των κρατικών πολιτικών, τόσο ως προς τη δια-

μόρφωση των προϋποθέσεων παραγωγικής αξι-

οποίησης των γνώσεων μέσα από τη δημιουργία 

λειτουργικών συστημάτων καινοτομίας (βιομηχα-

νικές πολιτικές, πολιτικές έρευνας και τεχνολογίας, 

πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης) όσο και ως 

προς τη διαχείριση της ροής των αντιθέσεων των 

διαδικασιών συσσώρευσης (π.χ. πολιτικές ρύθμι-

σης ανταγωνισμού). Η οικονομική και τεχνολογι-

κή ιστορία οικονομιών που αξιοποίησαν κύματα 

τεχνολογικής αλλαγής στο πλαίσιο διαδικασιών 

αναπτυξιακής σύγκλισης (π.χ. Σιγκαπούρη, Ν. Κο-

ρέα) καθώς και η εξέταση των ήδη εφαρμοζόμε-

νων πολιτικών ψηφιακού και βιομηχανικού μετα-

σχηματισμού, μας τροφοδοτούν με συγκεκριμένες 

αναπτυξιακές διαπιστώσεις (Rodrik, 2007˙2008). 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι τρέχουσες αλλαγές στα 

διεθνή οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα ανα-

δεικνύουν όψεις της κρατικής λειτουργίας σε μια 

σειρά από πεδία παρέμβασης. 

Συνεπώς, η κρατική αναπτυξιακή παρέμβαση 

συνδέεται με την ανάγκη διαμόρφωσης των υλι-

κών όρων αναπαραγωγής της νέας φάσης κεφα-

71  Oι συγκεκριμένες προσεγγίσεις εδράζονται σε ένα βαθμό και σε βαθύτερες θεωρητικές παραδοχές. Σύμφωνα με την 
νεοκλασική παράδοση, η αναπτυξιακή διαδικασία ακολουθεί μια πορεία στην οποία η αιτία και το αποτέλεσμα είναι σαφώς 
προσδιορισμένα και η «ανάπτυξη» είναι ένα «φαινόμενο σταθερής τροχιάς» (“steady state”). Αντίθετα, η εξελικτική θεώρηση 
λαμβάνει υπόψη τις ιστορικές συνθήκες, σύνθετους αιτιώδεις μηχανισμούς και αναπτυξιακές αναταράξεις και ανισορροπίες 
που φαίνεται να απέχουν πολύ από μια γραμμική «κατάσταση ισορροπίας» (Verspagen, 2005).

λαιακής συσσώρευσης μέσα από τη δημιουργία 

κρίσιμων υλικών και τεχνολογικών υποδομών κα-

θώς και πραγματοποίησης και μόχλευσης επενδύ-

σεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε κρίσιμους 

τομείς. Συμπληρωματικά ως προς αυτές διαστά-

σεις εντούτοις, ο ρόλος ενός «αναπτυξιακού κρά-

τους» αφορά και στη διαμόρφωση μηχανισμών 

διαχείρισης της «αβεβαιότητας», ιδιαίτερα στις 

κρίσιμες φάσεις πρώιμης ανάπτυξης και ωρίμαν-

σης νέων τεχνολογικών συντελεστών, συστάδων 

ή συστημάτων. Ο ρόλος ενός αναπτυξιακού κρά-

τους είναι ιστορικά καθοριστικός, αν και συχνά 

αφανής, στη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών 

τεχνολογικής ωρίμανσης και έπειτα, τεχνολογικής 

διάχυσης και αναπτυξιακής προσαρμογής. Κατά 

συνέπεια, ο βαθμός επιτυχούς συναρμογής -ιδιαί-

τερα των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών- με 

τις διεθνείς εξελίξεις, σε επίπεδο τεχνολογικής και 

αναπτυξιακής προσαρμογής και αναβάθμισης των 

ενδογενών παραγωγικών συστημάτων συναρτά-

ται με την ανάδυση μιας νέας «ορθολογικότητας» 

της κρατικής παρέμβασης και τη διαμόρφωση των 

θεσμικών προϋποθέσεων συγκρότησης αναπτυ-

ξιακών λειτουργιών και αναπτυξιακών πολιτικών 

που θα δημιουργήσουν τους όρους συμμετοχής 

μιας οικονομίας σε παραγωγικές δραστηριότητες 

υψηλής προστιθέμενης αξίας. Προς αυτή την κα-

τεύθυνση, το δεύτερο μέρος αφενός περιλαμβά-

νει την ανάδειξη παραγωγικών πεδίων εφαρμο-

γής των τεχνολογικών εξελίξεων -μέσα από την 

παρουσίαση τριών ενδεικτικών περιπτώσεων-, 

αφετέρου επιχειρεί μια αρχική επισκόπηση της 

συζήτησης σχετικά με τις επιπτώσεις της παρού-

σας τεχνολογικής αλλαγής επί της δομής απασχό-

λησης και σε σχέση με κρίσιμες παραγωγικές, κοι-

νωνικο-οικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις.
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Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης  «Παρεμβάσεις της 
ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού 
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