H Καινοηομία υρ παπάγονηαρ ανάπηςξηρ και η δςναηόηηηερ η Ελλάδα να εξάγει
ζηο μέλλον πποφόνηα ςτηλήρ ηεσνολογίαρ.
Τος Κυν/νος Νικολόποςλος
Τν αξρηθό εξώηεκα έγθεηηαη ζην πσο ζα θαηαθέξεη ε Διιάδα λα μεπεξάζεη ηα ειιείκκαηα, λα
δεκηνπξγήζεη πιενλάζκαηα ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζε απνπιεξσκή ην ρξένπο θαη αλάπηπμε.
Έλα λέν κνληέιν όκσο αλάπηπμεο ην νπνίν ζα καο απνηξέπεη από κειινληηθέο ζπαηάιεο θαη
ζα είλαη ηθαλό λα (1) παξάγεη θαη εμάγεη αληαγσληζηηθά πξντόληα ζηηο αθξηβέο αγνξέο (2)
θξαηήζεη ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ηνπο λένπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο κε πςειέο
ηθαλόηεηεο (3) ζπκβαδίδεη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ηάζεηο ζηελ ελσκέλε Δπξώπε απ'
ηελ νπνία ζπλήζσο έξρνληαη νη απνθάζεηο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (3)
αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο (ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην
πιενλέθηεκα είλαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη νη επηδόζεηο ζην ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο ηε
πεξίνδν 1994-2004 ε νπνία θαη κειεηάηαη).
Η αλάπηπμε εξγαζηώλ γύξσ από ηε δεκηνπξγία πξντόλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη
ε ζπλεπαγόκελε εκπνξηθή πνιηηηθή είλαη ην πεξηερόκελν ηεο ιεγόκελεο πνιηηηθήο γηα ηε
θαηλνηνκία ηεο νπνίαο ε αλάπηπμε ζα απνηξέςεη ζύκθσλα κε ηελ ππόζεζε κειινληηθέο
θξίζεηο. Ο ιόγνο πνπ ζπζηήλεηαη ε έκθαζε ζηε θαηλνηνκία είλαη επεηδή νιόθιεξε ε Δπξώπε
θαίλεηαη αλίθαλε λα αληαγσληζηεί ηηο αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο
ρακεινύο κηζζνύο, ηε καδηθή παξαγσγή θαη ηε ρακειή θνξνινγία. Δίλαη δεδνκέλν πσο νη
Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο δελ κπνξνύλ λα ζηξαθνύλ ζηνπο ρακεινύο κηζζνύο γηαηί ζα ράζνπλ
ην θαιύηεξν θνκκάηη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπο, νύηε ζηε ρακειή θνξνινγία γηαηί απηό
ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο. Τν όξακα γηα ηε "θνηλσλία ηεο γλώζεο"
δηαδίδεηαη σο ην θιεηδί γηα ηελ επάλνδν ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα. Πέξα όκσο από ηελ
επηθξαηνύζα αθήγεζε, ππάξρεη θαη ε θιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία ε νπνία αλαθέξεη
μεθάζαξα ηε ηερλνινγία σο παξάγνληα κεηαηόπηζεο ηεο θακπύιεο παξαγσγηθώλ
δπλαηνηήησλ πξνο ηα δεμηά, αιιά θαη ε εθηελήο βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε θαηλνηνκία σο
παξάγνληα εμόδνπ από ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ '30 κε πξσηνπόξν ηνλ Γηόζεθ
Σνπκπέηεξ θαη κεηά ηε πεηξειατθή θξίζε ηνπ "70.
Παξά ηελ αμηνζεκείσηε πξόνδν πνπ έρνπλ επηηύρεη ζην ηνκέα απηό ε Γεξκαλία, ην Ηλσκέλν
Βαζίιεην, θαη ε Οιιαλδία, ε κειέηε ζέηεη σο παξάδεηγκα γηα ηελ Διιάδα ηε πεξίπησζε ηεο
Σνπεδίαο. Κπξίσο γηα 2 ιόγνπο. (1) Γηαηί ζηε παγθόζκηα θαηάηαμή ζην δείθηε πνιηηηθώλ
θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε έξρεηαη πξώηε, κηα ρώξα κε έθηαζε θαη πιεζπζκό ζαλ ηεο
Διιάδαο θαη (2) δηόηη θαηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 αληηκεηώπηζε κηα δηπιή θξίζε ζην
ρξένο (ην 1994 μεπέξαζε ην 15% ηνπ ΑΔΠ) θαη ζην έιιεηκκα ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ε νπνία
πξνθιήζεθε από κηα θνύζθα ζηελ αγνξά ησλ αθηλήησλ θαη βύζηζε ηελ νηθνλνκία ζηελ
ύθεζε, θιόληζε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα, νδήγεζε εμαηξεηηθνύο επηζηήκνλεο ζε άιιεο ρώξεο
γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη απείιεζε λα απνδηνξγαλώζεη ηε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ην θιίκα
ζπλαίλεζεο πνπ επηθξαηνύζε ζηε ρώξα γηα πάλσ από 60 ρξόληα. Τα παξαδείγκαηα από ηελ

αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο είλαη πνιύηηκα θαη γηα ηελ Διιάδα αιιά αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ηε
ρξεκαηνπηζησηηθή αλάιπζε.
Υπό ζνβαξή έξεπλα ηέζεθε θαη ην εξώηεκα αλ ε Διιάδα κπνξεί λα ειπίδεη όηη ζα απνθύγεη ηε
ρξενθνπία. Τα πνζνζηά ηεο θαηάθαζεο απμάλνπλ κε δεδνκέλε ηελ ηζρύ ηνπ επξώ σο θνηλνύ
λνκίζκαηνο, ηελ παγθόζκηα πξσηηά ηεο επξσδώλεο ζηηο εμαγσγέο θαη ηελ επηηπρία ηνπ
πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Η Διιεληθή νηθνλνκία
έρεη θηάζεη ζε ζεκείν ειάρηζηεο απνδνηηθόηεηαο ιόγσ ηεο απνπζίαο δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ
νη νπνίεο ζα ηεο επέηξεπαλ λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ππόινηπεο επξσπατθέο. Παξάιιεια νθείιεη
λα αθνινπζήζεη έλα βηώζηκν κνληέιν αλάπηπμεο ην νπνίν ζα απνδώζεη ζην κέιινλ κόλν αλ
γίλεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν.
Η κειέηε εμεηάδεη ηε πνξεία ησλ εμαγσγώλ ζε παηέληεο γηα θαξκαθεπηηθά πξντόληα, ζηηο
λαλνηερινγηθέο εθαξκνγέο θαη ζηηο κηθξνειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Καηά ηε πεξίνδν 19942004 επεηεύρζε ζεκαληηθή πξόνδνο θαη ζηελ έξεπλα γηα ηα ζρεηηθά πξντόληα αιιά θαη ζηηο
πσιήζεηο. Μπνξεί ε Διιάδα (βι. ειιεληθή νηθνλνκία) λα ήηαλ από ηηο ηειεπηαίεο ζηνπο
Δπξσπατθνύο δείθηεο γηα ηηο εμαγσγέο ζηα ηερλνινγηθά πξντόληα, πξάγκα πνπ ελ κέξεη
δηθαηνινγείηαη από ηε πνιύ πεξηνξηζκέλε βηνκεραληθή παξάδνζε αιιά απηό δελ ηελ
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ηνπ Δύμεηλνπ Πόληνπ θαη δεκηνπξγήζεη αμηνζεκείσηε θεξδνθνξία.
Η κέζνδνο, ε ηεξάξρεζε ησλ ζηόρσλ γηα ηε θαηλνηνκία θαη ν θαζνξηζκόο ηνπο είραλ
θαηαγξαθεί ζε γεληθέο γξακκέο θαη αλαθεξπρζεί από ηε Σηξαηεγηθή ηεο Ληζαβόλαο, ε νπνία,
θαη από ηα πην επίζεκα ρείιε έρεη απνηύρεη. Έηζη έλα λέν θηιόδνμν κελ πην απζηεξό θαη πην
αλαιπηηθό δε ζρέδην , έρεη κπεη ζε εθαξκνγή ππό ην ηίηιν "Δπξώπε 2020" θαη νη ζηόρνη ηνπ
θαη νη πνιηηηθέο ηνπ αλαιύνληαη εθηελώο.
Δύινγν είλαη ην εξώηεκα πσο ζε θαηξνύο ιηηόηεηαο κπνξνύλ λα γίλνπλ επελδύζεηο ζε ηνκείο
πςειώλ απαηηήζεσλ όπσο ν ππό εμέηαζε. Ο ΟΟΣΑ απαληά κε ζπζηάζεηο γηα πεξαηηέξσ
πεξηθνπέο ζηηο αληηπαξαγσγηθέο δεκόζηεο δαπάλεο θαη δεκηνπξγία θνλδπιίσλ γηα ηε παηδεία
θαη ηελ έξεπλα. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππεξζεκαηίδεη απμάλνληαο ηα θνλδύιηα γηα ηελ
έξεπλα θαη ηε θαηλνηνκία θαη ζπζηήλεη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ ην
παξάδεηγκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη λα επελδύζνπλ ζηα ηερλνινγηθά πξντόληα.
Τα δείγκαηα από ηελ Διιεληθή νηθνλνκία είλαη ελζαξξπληηθά αθνύ από ηηο αξρέο ηνπ 2009
θαη κεηά πξνρσξά όιν θαη πην γνξγά ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθώλ ζηόρσλ. Γίλεηαη επίζεο κηα
θαηαγξαθή όισλ ησλ θνξέσλ πνπ επηθεληξώλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζηε θαηλνηνκία θαη
παξάζεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο θύθινπο εξγαζηώλ ηνπο θαη ηηο απνδόζεηο ηνπο.
Δπίζεο ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημε ηεο κεγέζπλζεο ηνπ θιάδνπ βαζίδνληαη ζε
ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα πνπ πξνζκεηξνύλ ηηο πσιήζεηο (λαλνηερλνινγηώλ, θαξκαθεπηηθώλ
παηεληώλ, κηθξνειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ), ηε πάξνδν ησλ ρξόλσλ, ην αξρηθό θεθάιαην, ηε
γεσγξαθηθή ζέζε, ησλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηώλ ηεο

πεξηθέξεηαο. Γίλεηαη επίζεο παξάζεζε απόςεσλ εκπεηξνγλσκόλσλ θαη αληηπαξαβνιή ησλ
επξεκάησλ ηεο εγρώξηαο βηβιηνγξαθίαο κε ηε δηεζλή.
Οη πξνηάζεηο πνιηηηθήο πνπ ζπλνδεύνπλ ελ ηέιεη ηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νξίδνπλ πσο:
(1) Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αληίθηππν ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκία θαη
ηελ απαζρόιεζε, ζα πξνηείλεηαη ε δεκόζηα πξνώζεζε ησλ επηηπρηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο
θαηλνηνκίαο.
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θαη, ηαπηόρξνλα,πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε γξαθεηνθξαηία λένη κεραληζκνί ζα πξέπεη
λα ζρεδηαζηνύλ. Οη κεραληζκνί απηνί κπνξεί λα είλαη είηε δεκόζηεο ππεξεζίεο, είηε
θνηλνπξαμίεο ηνπ δεκόζηνπ κε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. (3) Γηα λα δεκηνπξγεζεί
ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία γλώζεο θαη ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ θαηλνηνκία, όια
ηα δηαζέζηκα αλζξώπηλν δπλακηθό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αθόκα θαη αλ απαηηεί
πςειέο ακνηβέο. Η πξσηνπνξηαθή γλώζε απαηηεί πςειέο απνδόζεηο. Φξεηάδνληαη όξγαλα
πνπ λα εζηηάδνπλ απζηεξά ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο, αθόκε θαη αλ απηό ζεκαίλεη ηνλ
ηεξκαηηζκό ησλ παιαηώλ θαη κε παξαγσγηθώλ. (3) Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ζηελ
εθπαίδεπζε, ην ειιεληθό Υπνπξγείν Παηδείαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη νη δεκόζηνη
θνξείο ζα ινγνδνηνύλ ζηελ θνηλσλία θαη ζα ιεηηνπξγνύλ ππό ζπλερή αμηνιόγεζε ηεο
πνηόηεηαο, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιόληα. Η ρξεκαηνδόηεζε γηα
ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο θαη ην βαζηθό θίλεηξν γηα
λα επηηύρεη είλαη ν θαζνξηζκόο πςεινύ επηπέδνπ ηεο έξεπλαο. Γεκόζηνη νξγαληζκνί κε
πςειά επίπεδα θέξδνπο ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνύλ εξεπλεηηθά ηδξύκαηα. (ελδεηθηηθά
αλαθέξεηαη πσο ην 15% ησλ θεξδώλ ηνπ αληίζηνηρνπ ΟΠΑΠ ζην Ιζξαήι θξαηείηαη γηα ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο έξεπλαο ζηε θαηλνηνκία) H Σπλεξγαηηθή θαηλνηνκία (δεκηνπξγία
ζπζηάδσλ) ζα πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη κεηαμύ δεκόζηαο έξεπλαο θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα.
Δπεηδή όκσο όια απηά θαίλνληαη πεξηνξηζκέλα ζηνλ εξεπλεηή ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο
θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα, ζαλ θαηαθιείδα πξόηαζε πνιηηηθήο ζπζηήλεηαη ε
δεκηνπξγία "ζεκαηηθώλ πεξηνρώλ" αλά ηελ Διιάδα, νπζηαζηηθά γύξσ από ηα παλεπηζηεκηαθά
ηδξύκαηα πνπ πξσηνπνξνύλ ζηελ έξεπλα γηα ηε θαηλνηνκία (Ηξάθιεην, Πάηξα, Βόινο,
Ισάλληλα) θαηά ην πξόηππν ησλ "charter cities" ηνπ Paul Romer. Σηηο πεξηνρέο απηέο ε
λνκνζεζία θαη δε ην δεκόζην δίθαην πνπ αθνξά ηε θνξνινγία, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο πξάμεηο
ηεο δηνίθεζεο πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο ππό αλάπηπμε βηνκεραλίαο (νπζηαζηηθά απηέο
είλαη νη λέεο βηνκεραληθέο δώλεο) δεζκεύνληαο έλα θνκκάηη ησλ θεξδώλ γηα πεξεηαίξσ
ρξεκαηνδόηεζε αλαπηπμηαθώλ πξσηνβνπιηώλ από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Απηή ε αιιαγή ζα
έρεη λόεκα θαη ζα είλαη βηώζηκε εάλ ζρεδηαζηεί ζε βάζνο ρξόλνπ θαη κε ζπλέπεηα ζηηο αξρηθέο
ζπκθσλίεο ώζηε ν επελδπηήο αιιά θαη ν επηζηήκνλαο πνπ ζα αθνζησζεί λα ιεηηνπξγεί κε κηα
ζνβαξή πξννπηηθή.
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