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- Πρόλογος
Η παρακάτω εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος
σπουδών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας του τμήματος Λογιστικής της σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας.
Θέμα της εργασίας μας «Ο ρόλος της καινοτομίας στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα».
Δύο λόγοι με ώθησαν στην ανάληψη του συγκεκριμένου θέματος. Αρχικά,
η υφιστάμενη έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία και με πιο
τρόπο η ανάπτυξη της καινοτομίας συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού
κλίματος στη χώρα μας.
Ένας δεύτερος λόγος που με οδήγησε να μελετήσω την έννοια της
καινοτομίας είναι το γεγονός ότι κάθε προσπάθεια στην ανάληψη της καινοτομίας
ενδεχομένως να συμβάλει στη διεύρυνση της απασχόλησης.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας που ήταν δίπλα μας
καθόλη την διάρκεια των σπουδών μας όπως επίσης και τον κ. Ρουκανά για την
πολύτιμη βοήθεια του.
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Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της καινοτομίας
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και πως αυτή μετατρέπεται σε
επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα με τα μέγιστα οφέλη για την
επιχείρηση.
Στις μέρες μας, περισσότερο από ότι στο παρελθόν, εξαιτίας του
αυξανόμενου ανταγωνισμού και των μεγάλων αναγκών των επιχειρήσεων ο
ρόλος του λογιστή αλλάζει και μετεξελίσσεται. Ο σημερινός λογιστής οφείλει όχι
μόνο να είναι πιστός στη καταγραφή, στη σωστή απεικόνιση και ισορροπία των
λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, αλλά και καλός
γνώστης των λογιστικών προτύπων, των αλλαγών στην νομοθεσία, και του
παγκόσμιου οικονομικού κλίματος που επικρατεί.
Στη Ελλάδα, όπου και θα επικεντρωθούμε, παρατηρούμε την τελευταία
δεκαετία τη συρρίκνωση και το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
δίνουν σταδιακά τη θέση τους στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, ξένων
πολλές φορές συμφερόντων. Μια επιχείρηση που μένει στάσιμη και δεν
αναπτύσσεται σύμφωνα με τις επιταγές του οικονομικού περιβάλλοντος, είναι
αναγκασμένη να τεθεί εκτός αγοράς.
Η εργασία μας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια εξίσου σημαντικά. Στο
πρώτο κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο «Ιστορική αναδρομή της καινοτομίας»
πραγματοποιούμε μια αναδρομή στον χρόνο παρουσιάζοντας την γένεση του
όρου της καινοτομίας μέσα από την «Κλασική οικονομική θεωρία» των Adam
Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus και John Stuart Mill οι οποίοι
υπήρξαν οι κύριοι εμπνευστές αυτής. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την
παρουσίαση των πιο σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων της καινοτομίας.
Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μας παρουσιάζουμε και
αναλύουμε την έννοια της καινοτομίες, τις μορφές της καινοτομίας καθώς και τα
βήματα της καινοτομικής διαδικασίας. Συνεχίζουμε με τους χρυσούς κανόνες της
καινοτομίας και τους παράγοντες ενίσχυσης της καινοτομίας.
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Το τρίτο κεφάλαιο τη εργασίας μας είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση
της καινοτομίας στην Ελλάδα. Πραγματοποιούμε μια μικρή εισαγωγή εξηγώντας
για πιο λόγο η καινοτομία αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
επιχειρήσεων. Το κεφάλαιο ασχολείται με την παρουσίαση του επιπέδου
καινοτομίας της χώρας μας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας εξειδικεύει τον ρόλο
της καινοτομίας σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη, όπου παρουσιάζονται
τα κυριότερα προβλήματα των περιοχών, παρουσιάζεται η λογική και τα θετικά
της άσκησης περιφερειακής οικονομικής πολιτικής, τα μέσα άσκησης αυτής,
καθώς και ο ρόλος του εθνικού συστήματος καινοτομίας και ο παράγοντας την
τοπικής μάθησης και γνώσης.

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1Ο

:

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΤΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
1.1.

Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιήσουμε μια πρώτη εισαγωγή στον
όρο της καινοτομίας και θα αναλύσουμε την κλασική οικονομική θεωρία, όπως
επίσης και τις πιο σπουδαίες σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της καινοτομίας
όπως η θεωρία του Kirton, Porter, Schumpeter, Drucker και Edquist.
Όλες οι χώρες και οι επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει, ότι για να
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές χρειάζεται να
αποδεχτούν την έννοια της καινοτομίας ως πηγή αύξησης της παραγωγικότητας
και της ανταγωνιστικότητας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της
Λισαβόνας ήδη από το 2000 κινήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση διατυπώνοντας
δύο κύριες προτεραιότητες. Την ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων
καινοτομικών δραστηριοτήτων από εθνικά αλλά και συλλογικά Ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα και την προώθηση αυτών σε καινοτόμες επιχειρήσεις.
Σημαντική βοήθεια προσφέρουν τα εθνικά και περιφερειακά συστήματα
καινοτομίας που στηρίζουν την εφαρμογή και εξέλιξη καινοτόμων ιδεών στις
επιχειρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί υποδομές για μεταφορά της καινοτομίας
και τεχνογνωσίας από τα ερευνητικά κέντρα απευθείας στις επιχειρήσεις και
στηρίζει καθένα ξεχωριστά καινοτομικό σχέδιο δράσης. Πολλοί ερευνητές έχουν
διατυπώσει απόψεις γύρω από την έννοια της καινοτομίας. Ενδεικτικά
αναφέρονται ο Wolfe (1994) ο οποίος αναφέρει ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα
της καινοτομίας είναι πολύ ασαφή.
Ο Porter (1990) θεωρεί την καινοτομία ως ουσιώδη παράγοντα για την
απόκτηση του

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,

ενώ

ο Ducker (1985)

υποστηρίζει ότι οι έννοιες Επιχειρηματικότητα και καινοτομίες είναι στενά
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συνυφασμένες και ωθούν την επιχείρηση να κάνει την δική της επανάσταση για
να ανανεωθεί και να βελτιώσει την πορεία της1.

1.2.

Κλασσική οικονομική θεωρία και καινοτομία

Οι κλασικοί οικονομολόγοι έζησαν κατά τα αρχικά ή τα μεσαία στάδια
ανάπτυξης των πρώτων βιομηχανικών χωρών. Οι κυριότερες συμβολές στην
κλασική σκέψη για την οικονομική ανάπτυξη οφείλονται στον Adam Smith, τον
David Ricardo, τον Thomas Robert Malthus και τον John Stuart Mill οι οποίοι
περιέγραψαν την αναπτυξιακή διαδικασία μίας χώρας ως την πορεία από το
στάδιο της ανάπτυξης στο στάδιο της στασιμότητας. Θεωρούσαν, δηλαδή, ότι η
οικονομική ανάπτυξη περιοριζόταν από φυσικά όρια. τα οποία η κοινωνία δεν
μπορούσε να υπερβεί.
Η βασική ιδέα της θεωρίας οικονομικής ανάπτυξης των κλασικών έχει
ήδη αναπτυχθεί στα προηγούμενα, με αφορμή την παρουσίαση της μαλθουσιανής
θεωρίας για τον πληθυσμό. Οι κλασικοί πίστευαν ότι το συνολικό προϊόν
εξαρτάται από το μέγεθος της εργατικής δύναμης, το απόθεμα κεφαλαίου, την
ποσότητα της διαθέσιμης γης και το επίπεδο της τεχνολογίας.
Αν υποθέσουμε ότι η διαθέσιμη ποσότητα γης είναι δεδομένη και
σταθερή, η αύξηση της εργασίας στη γεωργία θα προκαλέσει κάποια αύξηση του
συνολικού προϊόντος, αλλά θα μειώσει το μέσο και το οριακό προϊόν της
εργασίας, λόγω της λειτουργίας του νόμου της φθίνουσας οριακής απόδοσης.
Οι προβλέψεις των κλασικών δεν επαληθεύτηκαν στις. ανεπτυγμένες
χώρες, όπου η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε σημαντικά, λόγιο κυρίως
της τεχνολογικής προόδου και της συσσώρευσης κεφαλαίου, αλλά και λόγιο της
συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εργατικού δυναμικού και της ανακάλυψης
νέων πόρων.
Οι παράγοντες αυτοί συνετέλεσαν, ώστε η αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας να υπεραντισταθμίζει την επίδραση του νόμου της φθίνουσας
οριακής απόδοσης και να απομακρύνει την κοινωνία από το επίπεδο επιβίωσης.

1

http://www.innowestmac.zr/index.php?option=com content&task=view&id=14&Itemid:
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Στην κλασσική οικονομική θεωρία, η καινοτομία προσδιορίζεται ως ένα
ανεξήγητο φαινόμενο, που επηρεάζει το μηχανισμό της λειτουργίας της αγοράς.
Στη νεοκλασική ανάπτυξη της οικονομικής θεωρίας (2002), η καινοτομία
προκαλείται από τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές και διατηρεί την
ισορροπία της αγοράς με αντικατάσταση του παράγοντα εργασίας από τον
κεφαλαιακό παράγοντα.
Σύμφωνα με τη αυτή τη θεωρία η καινοτομία προκαλείται από εξωγενείς
μεταβλητές και μηχανισμούς και σκοπός των στελεχών είναι η αναζήτηση των
αιτιών που τη δημιουργούν ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν τον ρυθμό της.
Η εξελικτική οικονομική θεωρία (1942) είναι η πρώτη που συνδέει τις δύο
κυρίαρχες έννοιες μεταξύ τους, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Η νεοκλασική θεωρία παρείχε έναν τρόπο σκέψης γύρω από παράγοντες
πίσω από την μάκροοικονομική ανάπτυξη σε ξεχωριστούς τομείς και στην
οικονομία σαν σύνολο. H θεωρητική δομή επικεντρώθηκε στις αλλαγές που
έγιναν στον παράγοντα αναλογιών, με την πάροδο του χρόνου και στην ανάλυση
της σχέσης μεταξύ αυτών των αλλαγών και του παράγοντα τιμών. Η αδυναμία
της θεωρητικής δομής είναι ότι αποτελεί ένα συνολικά ανεπαρκές μέσο για την
ανάλυση της τεχνολογικής αλλαγής.
Η νεοκλασική θεωρία στηρίζεται :
1) στην πραγματική λογική,
2) στο ισοζύγιο παραγωγής και αγοράς.
Η νεοκλασική θεωρία παραδέχεται ότι οι καπιταλιστικές οικονομίες
μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα (χωρίς βέβαια να την εξαλείψουν) και να
επιτρέψουν να παρθούν μακροπρόθεσμες αποφάσεις και έτσι να μειώσουν τις
επιρροές από πιθανή αστάθεια. Αλλά δεν μπορούν να αποτρέψουν τις
καπιταλιστικές οικονομίες από μη γραμμικές συσσωρευτικές αποφάσεις και των
δομικών επιρροών τους, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη δομική
αστάθεια. Η τεχνολογική διαδικασία είναι πιθανό να δημιουργεί τέτοιες
επιδράσεις μακροπρόθεσμα.
Παρόλο που κάποιες επιλογές είναι εμφανώς χειρότερες από κάποιες
άλλες, δεν υπάρχει επιλογή που να είναι ξεκάθαρα καλύτερη. Κάποιος θα
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περίμενε να δει μια ποικιλία συμπεριφορών μιας εταιρίας σε πραγματικές
συνθήκες. Οι εταιρίες που αντιμετωπίζουν τις ίδιες ενδείξεις της αγοράς
αντιδρούν διαφορετικά και κυρίως όταν οι ενδείξεις είναι σχετικά καινούριες.
Πράγματι, κάποιος θα περίμενε να δει μια ποικιλία αντιδράσεων ώστε να
δημιουργηθεί μια ποικιλία πιθανών αντιδράσεων που θα μπορεί να εξερευνηθεί.
Μία λειτουργία ανταγωνισμού, είναι να κάνει πιθανή την ποικιλία και να
επιβραβεύει και να αναπτύσσει τις επιλογές που αποδείχτηκαν καλές στην πράξη
και να καταπνίξει τις μη αποδοτικές. Το σύστημα ανταγωνισμού προωθεί εταιρίες
που πηγαίνουν καλά και τερματίζει αυτές που κάνουν συνέχεια λάθη.
Σε μία εξελισσόμενη δομή πρέπει να παρέχεται μία ανάλυση που είναι
τουλάχιστον κοντά στο να συνδυάζει την δύναμη της νεοκλασικής θεωρίας στο
να προβλέπει και να διαφωτίζει τα μάκρο-οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης.
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται η ανάλυση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται
στην τεχνολογική αλλαγή και οι οποίες στη συνέχεια θα ενδυναμώσουν την
ενσωμάτωση της κατανόησης του τι ακριβώς γίνεται σε μίκρο-επίπεδο και τι
γίνεται σε ένα πιο αθροιστικό επίπεδο.
Οι ιδέες κλειδιά για την εξελισσόμενη δομή έχουν σχεδιαστεί. Οι εταιρίες
σε οποιαδήποτε στιγμή αντιμετωπίζονται σαν να κατέχουν διάφορες ικανότητες,
διαδικασίες και ρόλους αποφάσεων που καθορίζουν το τι θα κάνουν με τις
δεδομένες εξωτερικές συνθήκες. Επίσης σχετίζονται με επιχειρήσεις που
ανακαλύπτουν, λαμβάνουν υπόψη και εκτιμούν πιθανές αλλαγές στον δικό τους
τρόπο που κάνουν τα πράγματα.
Εταιρίες των οποίων οι αποφάσεις είναι επικερδείς , σε ένα δεδομένο
περιβάλλον αγοράς, επεκτείνονται, ενώ εκείνες που είναι μη επικερδείς,
συστέλλονται. Το περιβάλλον της αγοράς της κάθε εταιρίας ξεχωριστά μπορεί να
είναι ενδογενές στη συμπεριφορά του συστήματος που λαμβάνεται σαν σύνολο,
π.χ. το προϊόν και ο παράγοντας τιμών μπορεί να επηρεαστεί από την παραγωγής
της βιομηχανίας και την ζήτηση των εισαγωγών.
Το μοντέλο αυτό είναι ενσωματωμένο σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης.
Οι τεχνικές προσομοίωσης είναι ενσωματωμένες σε μία οικονομική ανάλυση για
μία

ποικιλία

διαφορετικών

λόγων.
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Σε

μερικές

περιπτώσεις

(κυρίως

συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων τεχνικών) το μοντέλο θεωρείται ότι
βασίζεται στην καλή

κατανόηση

ενός

μεγάλου αριθμού

διαφορετικών

παραγόντων του συνολικού προβλήματος.

1.3.

Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της καινοτομίας

1.3.1.

Θεωρία του Porter

Για τον Porter οι πληροφορίες κατέχουν εξέχουσα θέση στη διαδικασία
καινοτομίας. Συχνό είναι το αποτέλεσμα σε Ε & Α και άλλες ένας μη συμβατικός
τρόπος σκέψης που βοηθάει να δει κανείς στη σωστή κατεύθυνση το σωστό
χρόνο.. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του οι επιχειρήσεις που καινοτομούν είναι νέες
επιχειρήσεις που εισέρχονται σε μια νέα βιομηχανική δραστηριότητα, έχοντας
ήδη εδραιωθεί σε μια άλλη
«Η καινοτομία είναι ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση κερδίζει και
διατηρεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα » αναφέρει χαρακτηριστικά2.
Ο Porter όρισε τις 5 πιο σπουδαίες αιτίες καινοτομιών. (Michael E. Porter
(1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.
Free Press, 1998.)
-

Νέες τεχνολογίες, με νέες μεθόδους παραγωγής .... Παράδοσης

-

Νέες ανάγκες των καταναλωτών γεννούν καινοτομίες....που οδηγούν σε
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

-

Νέος τομέας σε μια βιομηχανία που οδηγεί σε νέους πελάτες και νέους
τρόπους παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων

-

Αλλαγή στις προστιθέμενες δαπάνες όπως εργασία, πρώτες ύλες μπορεί
να βελτιώσουν κατά πολύ το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας
επιχείρησης.

-

Αλλαγή σε κυβερνητικούς κανονισμούς που αφορούν περιορισμούς
εμπορίου, προστασία περιβάλλοντος, μπορούν να ευνοήσουν μικρές και
ευέλικτες επιχειρήσεις να έχουν ένα πλεονέκτημα.

2

http://www.innowestmac. gr/index. php?option =com content&task=view&id=14&Itemid=32
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1.3.2.

Θεωρία του Kirton

Ένας γνωστός ερευνητής, ο Kirton (1976, Adaptors and Innovators: A
description and Measure - Journal of Apllied Psychology) υποστήριζε ότι κάποιοι
άνθρωποι από την φύση τους πρ. με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους
προσαρμόζονται, ενώ κάποιοι άλλοι καινοτομούν.
Πολλοί μετέπειτα ερευνητές αμφισβήτησαν τη θεωρία του Kirton
θεωρώντας ότι στους εργαζόμενους επιδρούν και διάφορα στοιχεία του
οργανωσιακού

περιβάλλοντος

σε

μια

επιχείρηση.

Όπως

επίσης

η

συμμετοχικότητα και η επιβράβευση ενός εργαζομένου για τις ιδέες του, έστω και
με ένα συμβολικό δώρο επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην
επιχείρηση.
Επίσης ο Kirton πραγματοποιεί και έναν διαχωρισμό στην έννοια της
δημιουργικότητας. Έτσι όσον αφορά την έννοια της δημιουργικότητας στις
Η.Π.Α, (Δυτική φιλοσοφία) και στην Ιαπωνία (Ανατολική φιλοσοφία),
διαπιστώνουν τα εξής: «Η Δυτική δημιουργικότητα αντανακλά την καινοτόμο
σκέψη, η οποία βασίζεται στην ατομική ελευθερία.» Ευνοεί την ανακάλυψη νέων
ιδεών και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων.
Οι Δυτικοί και κυρίως οι αμερικανοί, φαίνεται ότι είναι πιο δημιουργικοί
όταν ο στόχος είναι ασαφής. Το γεγονός αυτό επιτρέπει περισσότερη ατομική
ελευθερία και δημιουργικότητα....» ενώ η
περισσότερο

εκλεκτική,

Ιαπωνική δημιουργικότητα είναι

επικεντρωμένη,

πρακτική

και

κοινωνικά

προκαθορισμένη.
Ο σκοπός της ανατολικής δημιουργικότητας δεν είναι μόνο να παράγει
καινοτόμα προϊόντα και ιδέες αλλά επίσης να δημιουργήσει ομαδικό πνεύμα και
μια αίσθηση αρμονίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Kirton (1976), τα παραπάνω αντιπροσωπεύουν
δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια της δημιουργικότητας: την λεγόμενη
Καινοτόμο Δημιουργικότητα (innovative creativity), η οποία αντιστοιχεί στο
δυτικό

μοντέλο

σκέψης

και

την

Προσαρμοζόμενη

αντιπροσωπεύοντας την ανατολική σκέψη.

Δημιουργικότητα

Τα χαρακτηριστικά των δύο

προσεγγίσεων φαίνονται πιο καθαρά στον παρακάτω πίνακα. (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1 - Προσαρμοσμένη και Καινοτόμος δημιουργικότητα
Προσαρμοσμένη Δημιουργικότητα Adaptive
Creativity

Καινοτόμος Δημιουργικότητα Innovative
Creativity

Εφαρμόζει πειθαρχημένη, ακριβής και
μεθοδολογική προσέγγιση στην επίλυση του
προβλήματος

Προσεγγίζει το πρόβλημα από ασυνήθιστες
οπτικές γωνίες

Κύριο μέλημα είναι η επίλυση του προβλήματος
και όχι η εύρεση

Αποκαλύπτει προβλήματα και νέες λύσεις

Επιχειρεί να βελτιώσει καθιερωμένες πρακτικές

Αμφισβητεί βασικές υποθέσεις που σχετίζονται
με τις καθιερωμένες πρακτικές

Δίνει έμφαση στην εκτεταμένη και με πολλές
λεπτομέρειες, εργασία

Παρουσιάζει μικρή αντοχή στις εργασίες
ρουτίνας

Δίνει έμφαση στην συνοχή της ομάδας και στη
συνεργασία μεταξύ των μελών

Δίνει έμφαση στην ατομική δημιουργικότητα

Πηγή: Herbig και Jacobs, 1996

Όπως διαφαίνεται από τον πρώτο πίνακα στην πρώτη περίπτωση δηλαδή
στην προσαρμοσμένη δημιουργικότητα τα πράγματα γίνονται με διαφορετικό
τρόπο επιδιώκοντας την απομάκρυνση από τα καθιερωμένα, ενώ στη δεύτερη τα
πράγματα γίνονται καλύτερα δουλεύοντας μέσα σε δεδομένο πλαίσιο.
Επίσης ο Kirton (1976), συνεχίζει με τον διαχωρισμό των δημιουργικών
ατόμων σε δύο γενικές κατηγορίες : στους Εφαρμοστές (Adaptors ) και στους
Καινοτόμους (Innovators).
Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο αυτών κατηγοριών είναι δημιουργική
σκέψη αλλά διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο δρουν. Οι εφαρμοστές,
προσπαθούν να εκτελέσουν μια εργασία καλύτερα, χρησιμοποιώντας είδη
υπάρχουσες μεθόδους, αξίες και πρακτικές.
Βασίζονται σε κοινά παραδεκτά πρότυπα προκειμένου να αναπτύξουν και
να εφαρμόσουν νέες ιδέες. Από την άλλη, οι καινοτόμοι προσπαθούν να
ανακατασκευάσουν το πρόβλημα και να το απομονώνουν από την υπάρχουσα
"κοινή λογική". Ενδιαφέρονται περισσότερο στο να πραγματοποιούν τις εργασίες
με ένα διαφορετικό τρόπο, παρά με ένα καλύτερο.
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1.3.3.

Θεωρία του Schumpeter

Ο Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) υπήρξε ένας από τους κορυφαί
ους οικονομολόγους του 20ού αιώνα και μεγάλος θαυμαστής του καπιταλιστικού
συστήματος. Ήταν αυστριακής καταγωγής και διετέλεσε, ανάμεσα σε άλλα,
υπουργός οικονομικών της Αυστρίας, καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Βόννης
και του Τόκιο και από το 1927 μέχρι το θάνατο του καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Harvard.
Ο Schumpeter συμφωνούσε με το Marx στο ότι ο καπιταλισμός έχει
τάσεις αυτοκαταστροφής. Διαφωνούσε όμως με το Marx ως προς τα αίτια της
κατάρρευσης του συστήματος. Συγκεκριμένα, πίστευε ότι οι επιτυχίες και όχι οι
αποτυχίες του καπιταλισμού θα καταδίκαζαν μακροχρόνια το σύστημα σε
στασιμότητα και τελικά σε κατάρρευση.
Στα βιβλία η θεωρία της Οικονομικής Ανάπτυξης του 1911 και
Επιχειρηματικοί Κύκλοι του 1934 ο Schumpeter διετύπωσε την άποψη ότι αυτός
που κινεί τα νήματα στην αναπτυξιακή διαδικασία του καπιταλισμού είναι ο
επιχειρηματίας - καινοτόμος. Ο επιχειρηματίας - καινοτόμος δεν είναι απλά ο
ιδιοκτήτης μίας επιχείρησης, αλλά αυτός που διαβλέπει τις ευκαιρίες για κέρδη,
δημιουργεί νέα προϊόντα, εφαρμόζει νέες τεχνικές, ανοίγει νέες αγορές και
ανακαλύπτει νέες πηγές προμήθειας πρώτων υλών.
Ο Schumpeter υποστήριζε ότι οι καινοτομίες εμφανίζονται κατά κύματα.
Κάθε κύμα καινοτομιών επιτρέπει στους επιχειρηματίες - καινοτόμους να
πραγματοποιήσουν σημαντικά κέρδη και να αναλάβουν νέες επενδυτικές
πρωτοβουλίες. Έτσι. η οικονομία εισέρχεται σε μία φάση ανόδου του
οικονομικού κύκλου.
Κατά το Schumpeter η χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων γίνεται
κυρίως με νέες πιστώσεις που δημιουργούν οι τράπεζες, δηλαδή με αύξηση της
χρηματικής κυκλοφορίας και όχι με αύξηση των τρεχουσών αποταμιεύσεων.
Όταν ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων και αρχίσουν να
λειτουργούν τα νέα εργοστάσια, αρχίζει η αποπληρωμή των χρεών στις τράπεζες.
Παράλληλα, η πραγματοποίηση σημαντικών κερδών από τους επιχειρηματίες καινοτόμους έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού και την είσοδο
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άλλων επιχειρηματιών -μιμητών στην αγορά. Έτσι οι επιχειρηματίες - καινοτόμοι
αντιμετωπίζουν αφενός μεν τη μείωση και εξαφάνιση των κερδών τους αφετέρου
δε την ανάγκη αποπληρωμής των χρεών τους στις τράπεζες. Οι παράγοντες αυτοί
οδηγούν στη μείωση των επενδύσεων και η οικονομία εισέρχεται σε μία φάση
ύφεσης. Άρα λοιπόν, κατά το Schumpeter. όπως και κατά το Marx, η ανάπτυξη
της οικονομίας δεν είναι μία ομαλή διαδικασία, αλλά διαταράσσεται από
οικονομικές διακυμάνσεις.
Κατά το Schumpeter η συσσώρευση κεφαλαίου εξαρτάται από την
τεχνολογική πρόοδο η οποία, με τη σειρά της. εξαρτάται από την προσφορά
επιχειρηματιών. Η προσφορά επιχειρηματιών εξαρτάται από τα προσδοκώμενα
κέρδη και από το κοινωνικό κλίμα, το οποίο εκφράζει το κοινωνικό και πολιτικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν οι επιχειρηματίες. Μακροχρόνια, καθώς
περισσότεροι πόροι διατίθενται για την παιδεία, βελτιώνεται το μορφωτικό
επίπεδο της κοινωνίας, η οποία αρχίζει να ενοχλείται από τις ανισότητες του
συστήματος.
Έτσι το κοινωνικό κλίμα γίνεται λιγότερο ευνοϊκό για τη δημιουργία
δυναμικών επιχειρηματιών που βαθμιαία αντικαθίστανται από μία τάξη μισθωτών
επιχειρηματικών στελεχών. Με τη βαθμιαία εξαφάνιση των επιχειρηματιών καινοτόμων επιβραδύνεται η τεχνολογική πρόοδος, μειώνονται οι επενδύσεις και
το σύστημα καταδικάζεται σε στασιμότητα και τελικά σε κατάρρευση.
Ο Schumpeter (1942) προσεγγίζει την έννοια της καινοτομίας με πέντε
περιπτώσεις3:
i.

Εισαγωγή ενός νέου αριθμού

ii.

Εισαγωγή μιας νέας μεθόδου παραγωγής

iii.

Άνοιγμα μιας νέας αγοράς

iv.

Η κατάκτηση μιας νέας πηγής πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων αγαθών

ν.

Εισαγωγή νέας μορφής οργάνωσης

3 Γεωργαντά Ζωή, "Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες, το μάνατζμεντ της καινοτομίας",
Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2003
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Ο Schumpeter από τότε είχε προβλέψει τους επενδυτές νέων καινοτόμων
εγχειρημάτων τους λεγόμενους venture capitalists, οι οποίοι αναλαμβάνουν τον
κίνδυνο και χρηματοδοτούν τέτοιες ιδέες.

1.3.4.

Θεωρία του Drucker

Ο Drucker (1985) στην εργασία του "καινοτομία και επιχειρηματικότητα"
αναφέρει ότι υπάρχουν επτά πηγές καινοτομίας στο εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Το απρόσμενο ή απροσδόκητο γεγονός μπορεί να
οδηγήσει σε μια παραγωγική πηγή ευκαιρίας. Η δυσαρμονία στις ποιοτικές
εκτιμήσεις και στις οικονομικές εκθέσεις αποτελεί σύμπτωμα κάποιας αλλαγής
και συνεπώς μιας καινοτόμου ευκαιρίας. (Drucker,1985)
Η δημιουργία καινοτομίας βασιζόμενη σε λειτουργική ανάγκη, ώστε να
τελειοποιηθεί η δουλεία που πρέπει να γίνει. Αλλαγές στη δομή του κλάδου της
οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. κατασκευαστικός κλάδος) ή στη δομή της
αγοράς δίνουν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να πρωτοπορήσει και να ηγηθεί
των άλλων.
Αλλαγές στα δημογραφικά στοιχεία όπως αριθμός κατοίκων, ηλικία,
εκπαίδευση δημιουργούν καινοτόμες ευκαιρίες με το λιγότερο κίνδυνο μεταξύ
των άλλων.
-

Αλλαγές στις αντιλήψεις και τις διαθέσεις των στελεχών

-

Καινοτομία που βασίζεται στη νέα γνώση επιστημονική ή μηεπιστημονική η οποία έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας.

1.3.4.1. Αρχές Καινοτομίας Drucker
Η καινοτομία θα πρέπει να εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, να
είναι όσο το δυνατόν απλή στη σύλληψη της ιδέας και στο ξεκίνημα να έχει μικρό
μέγεθος π.χ. μέτριο προϋπολογισμό. Θα πρέπει ακόμα να κατορθώνει να ηγείται
σε μια εξειδικευμένη αγορά,. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται γνώση
και εστιασμένη εργασία γύρω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. Η
καινοτομία είναι το συγκεκριμένο εργαλείο με το οποίο εκμεταλλεύονται κάθε
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ευκαιρία να παράγουν ένα διαφορετικό προϊόν ή μια νέα υπηρεσία. Οι
επιχειρηματίες από την πλευρά τους θα πρέπει να ψάχνουν για αυτή την ευκαιρία
και να γνωρίζουν τον τρόπο όταν αυτή εμφανιστεί να την εφαρμόσουν.

1.3.5.

Θεωρία του Εdquist

Ο Edquist (1997) υποστηρίζει ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε ένα ιδανικό
"σύστημα καινοτομίας", διότι η καινοτομία ακολουθεί μια εξελικτική διαδικασία
και συνεχώς μεταβάλλεται. Οι εταιρείες όταν καινοτομούν συνεργάζονται λίγο
πολύ με άλλες οργανώσεις όπως πανεπιστήμια, σχολεία, ιδρύματα κατάρτισης και
εξειδίκευσης, κυβερνητικά εργαστήρια, δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά
ιδρύματα. Κατά τα λεγόμενα του:
«Η μακροπρόθεσμη καινοτομική επίδοση των εταιρειών σε βιομηχανίες
που στηρίζονται σε επιστημονικές γνώσεις εξαρτάται από την αλληλεπίδραση
αυτών των εταιρειών και των πανεπιστημίων».
Επομένως αποτελεί θέμα μεγάλης σημασίας η εξέταση και σκιαγράφηση
των σχέσεων που απαρτίζουν τα "συστήματα καινοτομίας", διότι πρέπει να
περιλαμβάνουν και την οργανωτική καινοτομία. Οι οργανωτικές αλλαγές για τα
"συστήματα καινοτομίας" αποτελούν πηγές αύξησης της παραγωγικότητας,
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και πολλές φορές είναι προϋπόθεση για να
είναι επιτυχής μια τεχνολογική καινοτομία διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.
2.1.

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται η ανάλυση της καινοτομίας.
Παρουσιάζουμε την έννοια της καινοτομίας και τις μορφές αυτής βάση το πεδίο
εφαρμογής της αλλά και με βάση την ένταση και το εύρος αυτής. Επίσης
παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε προς την καινοτομική
ιδέα, οι ανάγκες για καινοτομία αλλά και οι χρυσοί κανόνες αυτής, όπως επίσης
και τους βασικούς παράγοντες ενίσχυσης της καινοτομίας.

2.2.

Η έννοια της καινοτομίας.

Καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπή μιας νέας ιδέας σε προϊόν ή
υπηρεσία που θα διατεθεί στην αγορά ή σε ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων
διαδικασιών.
Για να καινοτομήσει μια επιχείρηση δεν πρέπει απαραίτητα να έχει προβεί
σε κάποια εφεύρεση. Η καινοτομία μπορεί να αφορά σε μια μικρή βελτίωση του
προϊόντος / υπηρεσίας ή σε μια υπάρχουσα διαδικασία της. Επιπλέον, η εφεύρεση
δε συνεπάγεται αυτομάτως και καινοτομία, καθώς η καινοτομία εμπεριέχει την
εφαρμογή της νέας ιδέας ή την οικονομική αξιοποίηση.
Επίσης, η καινοτομία λανθασμένα ταυτίζεται με την τεχνολογία, διότι δεν
συνδέεται απαραίτητα με κάποιο τεχνολογικό επίτευγμα. Η τεχνολογία μπορεί,
απλοί, να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να μετατραπεί μια νέα ιδέα σε
προϊόν/υπηρεσία ή σε μια νέα ή βελτιωμένη διαδικασία.

(Εθνικό παρατηρητήριο για

τις Μ.Μ.Ε., Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, 2008, σελ.16)

Ε ικόνα 1 - Η συνταγή της καινοτομίας

Πηγή: (Εθνικό παρατηρητήριο για τις Μ.Μ.Ε., Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, 2008, σελ.16)

19

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 1, η καινοτομία, λοιπόν, έχει τρία βασικά
χαρακτηριστικά:
-

Αποτελεί διαδικασία εφαρμογής και διαχείρισης μιας νέας ιδέας ή
εφεύρεσης. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη νέα ιδέα ή
εφεύρεση.

-

Αποτελεί μια συνολική διαδικασία που περιλαμβάνει τη γένεση, την
αξιολόγηση, την εφαρμογή, και τη διαχείριση μιας νέας ιδέας.

-

Δεν ταυτίζεται απαραίτητα με κάποιο τεχνολογικό επίτευγμα. Μπορεί,
όμως κάποιες φορές να προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση τεχνολογίας για να
αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί.

2.3.

Μορφές Καινοτομίας

Μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει δύο μορφές, με
κριτήριο το πεδίο εφαρμογής της:
-

Καινοτομία προϊόντος ή υπηρεσίας: Αφορά νέα ή βελτιωμένα προϊόντα ή
υπηρεσίες.

-

Διαχειριστική καινοτομία: Αφορά σε νέες ή βελτιωμένες διαδικασίες της
επιχείρησης που συνδέονται με αλλαγές στη παραγωγικές της διαδικασίες,
δηλαδή στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή
υπηρεσίας.
Επίκαιρες καινοτομίες στις οποίες μπορεί να προβεί μια επιχείρηση είναι

οι «πράσινες» καινοτομίες, δηλαδή οι καινοτομίες που αποσκοπούν και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Σημαντικό είναι να γνωρίζει η επιχείρηση ότι η καινοτομία πολλές φορές
συνεπάγεται απλές βελτιώσεις αντί για ριζικές αλλαγές. Συνεπώς, η καινοτομία
επιχείρησης, με κριτήριο την ένταση και το εύρος της, μπορεί να είναι:
-

Οριακή (ή βηματική ή σταδιακή): Αφορά στη βελτίωση των τεχνικών και
λειτουργικών χαρακτηριστικών των υπαρχόντων προϊόντων/υπηρεσιών ή
διαδικασιών. Οι βελτιώσει αυτές στηρίζονται σε υπάρχουσα γνώση.
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-

Ριζική:

Αφορά σε νέα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά

προϊόντων/υπηρεσιών ή νέες διαδικασίες. Για την επίτευξή τους
απαιτείται νέα γνώση
Συνεπώς κάθε επιχείρηση μπορεί να καινοτομήσει, αφού η καινοτομία δεν
συνεπάγεται απαραίτητα ριζικές για αυτήν αλλαγές. Μπορεί να περιοριστεί σε
μικρές βελτιώσεις των προϊόντων/υπηρεσιών ή διαδικασιών της, αυξάνοντας
ταυτόχρονα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης.

2.4.

Βήματα Καινοτομικής Διαδικασίας

2.4.1. Γένεση Καινοτόμου Ιδέας
Για τη γένεση καινοτόμου ιδέας απαραίτητη είναι η ενθάρρυνση της
δημιουργικότητας, ώστε η επιχειρηματική ομάδα να επιτυγχάνει τη μετατροπή
των ευκαιριών που εντοπίζει στο περιβάλλον της σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες
καθώς και τη μετατροπή των ακολουθούμενων πρακτικών και διαδικασιών.

Ε ικόνα 2 - Β ήματα Κ α ινο το μ ικ ή ς Διαδικασίας

ΓΕΝΕΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΙΔΕΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΙΔΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πηγή: (Εθνικό παρατηρητήριο για τις Μ.Μ.Ε., Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, 2008, σελ.30)

2.4.1.1. Προϋποθέσεις

για

την

ενίσχυση

της

δημιουργικότητας
Όπως διαπιστώνουμε στον πίνακα 2 είναι στις μέρες υπαρκτοί κάποιο
μύθοι για την δημιουργικότητα. Μια επιχείρηση λοιπόν, προκειμένου να
ενισχύσει τη δημιουργικότητά της, πρέπει να ακολουθήσει τρία βασικά βήματα τα
οποία θα εξασφαλίσουν την δημιουργικότητας σε μεγάλο βαθμό:
Κατάρριψη των «μύθων»: Συχνά διατηρούνται κάποιοι «μύθοι» που
εμποδίζουν την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Στον πίνακα που ακολουθεί
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έχουν συγκεντρωθεί μερικοί από τους πιο διαδεδομένους μύθους και αναγράφεται
και ο αντίλογος σε κάθε έναν από αυτούς.

Π ίνα κα ς 2 - Μ ύ θ ο ι για τη ν πραγματικότητα

«Όσο πιο έξυηνοε είναι κάηοιοε τόσο πιο δπμιουρΥΐκόε»
...ΌΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΕΑΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

«Οι μικρότεροι σε ηλικία είναι πιο δημιουργικοί από tous μεγαλύτερουε»
...ΌΜΩΣ Η ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Η δημιουργικότητα είναι μεμονωμένη δράση»
...ΌΜΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ

«Η δημιουργικότητα συνδέεται με την ανάληψη ρίσκου»
...ΌΜΩΣ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ__________

Πηγή: (Εθνικό παρατηρητήριο για τις Μ.Μ.Ε., Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, 2008, σελ.30)

Καταπολέμηση του φόβου για την αποτυχία: Η επιχειρηματική ομάδα θα
πρέπει να έχει κατά νου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιτυχημένων ιδεών
προκύπτει μετά από μία σειρά λιγότερο ή και καθόλου επιτυχημένων
προηγούμενων ιδεών.
Ανοιχτό πνεύμα απέναντι στον πειραματισμό: Σε περιπτώσει υπερβολικών
δισταγμών είναι πιθανόν μια ιδέα να μην αξιοποιηθεί από την επιχείρηση αλλά
από τον ανταγωνισμό.

2.4.Ι.2. Διαμόρφωση κατάλληλου εταιρικού κλίματος
Μια επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει καινοτόμο επιχειρηματικό κλίμα

-

προαγωγή του ομαδικού πνεύματος και με «ταίριασμα» ατόμων με
συμπληρωματικές δεξιότητες

-

προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας με τους πελάτες της και άλλες
επιχειρήσεις

-

παραχώρηση ελευθερίας

-

παροχή χρόνου και πόρων
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2.4. Ι.3. Πηγές νέων ιδεών
Νέες ιδέες μπορούν να προκόψουν από διάφορες πηγές. Παρακάτω
συνοψίζονται οι καλύτερες:
-

Εργαζόμενοι

-

Πελάτες

-

Συνεργάτες της επιχείρησης

-

Επιχειρηματικοί σύλλογοι,

-

Εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια

-

Εσωτερική έρευνα και ανάπτυξη

-

Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια

-

Κοινωνικά Ιστός

2.4. Ι.4. Μέθοδοι ενίσχυσης δημιουργικότητας
Για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, μια επιχείρηση μπορεί να
ακολουθήσει ποικίλες πρακτικές:
-

Μέθοδος Καταιγισμού Ιδεών (Brainstorming): Στη μέθοδο αυτή
διαμορφώνονται ομάδες μέσα στην επιχείρηση με στόχο την παραγωγή
μεγάλου αριθμού ιδεών. Σε πρώτη φάση, στόχος δεν είναι η ποιότητα
αλλά η ποσότητα των ιδεών. Για αυτό το λόγο πραγματοποιείται ελεύθερη
ανταλλαγή ιδεών (ακόμα και των φαινομενικά πιο τολμηρών ιδεών) καμία
κριτική σχετικά με το αν μία ιδέα έχει πιθανότητες επιτυχίας ή όχι. Η
μέθοδος αυτή έχει διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλη για παραγωγή νέων,
πρωτότυπων ιδεών και λύσεων. Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να έχει
υπόψη της ότι η συνεργασία της με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους
ανταγωνιστές και τα πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα μπορεί να οδηγήσει
στη δημιουργία πολύ επιτυχημένων ιδεών.
Ανεξάρτητα, πάντως από την παραλλαγή της μεθόδου που θα επιλεγεί,

πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν κάποιες χρήσιμες οδηγίες για την επιτυχή
εφαρμογή της:
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-

Να οριστεί επαρκώ» και με σαφήνεια το θέμα της συζήτησης, καθώς
γενικοί στόχοι του τύπου «να γίνουμε καλύτεροι» έχουν ως αποτέλεσμα
την παραγωγή ασύνδετων ιδεών.

-

Να βρίσκονται όλα τα άτομα σε επαγρύπνηση και συγκεντρωμένα στο
στόχο.

-

Να ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία
και ιδανικά ατόμων από όλες της ομάδες (δηλαδή άτομα και από τα δύο
φύλα, με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και διαφορετικές θέσεις
στον οργανισμό).

-

Να είναι σχετικά περιορισμένη η συμμετοχή διευθυντικών στελεχών,
καθώς διαφορετικά μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη
διαμόρφωση των ιδεών των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

-

Να καταγράφονται όλες οι ιδέες σε πρώτη φάση και στη συνέχεια να
αξιολογούνται.

-

Να αποφεύγεται η μακρά ανάπτυξη μιας ιδέας ή η μονοπώληση της
συζήτησης από ένα ή περισσότερα άτομα.

-

Να τηρείται αρχείο με της παραγόμενες ιδέες.

-

Μέθοδος «Ομάδες Εστίασης»
Στη μέθοδο αυτή δημιουργείται μία ομάδα εντός της επιχείρησης στα

πλαίσια της οποίας διεξάγεται μία ανοιχτή και σε βάθος συζήτηση την οποία
συντονίζει ένα μέλος της ομάδας (ο συντονιστής). Η μέθοδος αυτή είναι
κατάλληλη ιδιαίτερα για αρχική διαλογή ιδεών μετά την παραγωγή ιδεών από την
ομάδα «καταιγισμού ιδεών». Δηλαδή η ομάδα «καταιγισμού ιδεών» παράγει μία
ποσότητα ιδεών και στη συνέχεια η «ομάδα εστίασης» κάνει τη διαλογή των
«καλύτερων» ιδεών από το σύνολο αφού της αξιολογήσει προσεκτικά.

-

Μέθοδος «Αναίρεση Κανόνων»
Στόχος αυτής της μεθόδου είναι να καταγραφούν σε πρώτη φάση οι

κανόνες που ακολουθούνται στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας
και σε δεύτερη φάση να προταθούν τρόποι αναίρεσης των κανόνων αυτών ή
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κατάλληλης τροποποίησης/βελτίωσής τους. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα
κατάλληλη σε περιπτώσει που η επιχείρηση αναζητά ιδέες σχετικές με αλλαγή
διαδικασιών ή με επίλυση προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

2.4.2. Αξιολόγηση ιδέας
Η

γένεση

ιδεών που

επιτυγχάνεται

μέσω

της

ανάπτυξης

της

δημιουργικότητας αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή, συνθήκη για την
προώθηση της καινοτομίας. Μια ιδέα μπορεί να είναι πρωτοποριακή και
καινοτομική, αλλά αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι αποτελεί επιχειρηματική
ευκαιρία. Για να μετατραπεί μια ιδέα σε ευκαιρία θα πρέπει να συντρέχουν δύο
προϋποθέσει:
-

Να είναι ρεαλιστική, δηλαδή να έχει η επιχείρηση τους κατάλληλους
πόρους και τις ικανότητες ώστε να την υλοποιήσει.

-

Να είναι συμφέρουσα, δηλαδή να εξυπηρετεί κάποια ανάγκη της αγοράς,
να είναι δύσκολο να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές (είτε επειδή
μπορεί να προστατευτεί με πατέντες είτε επειδή είναι πολύπλοκη και δεν
γίνεται εύκολα κατανοητή) και να εξασφαλίζει ικανοποιητικά περιθώρια
κέρδους.
Αυτό σημαίνει ότι από το χαρτοφυλάκιο των νέων ιδεών θα πρέπει να

αξιολογηθούν και να εντοπιστούν εκείνες που μπορούν να αποτελέσουν
αποδοτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

2.4.3. Σχεδιασμός
Στο στάδιο του σχεδιασμού καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η
προτεινόμενη ιδέα θα υλοποιηθεί. Συνεπώς, η επιχειρηματική ομάδα πρέπει να
προγραμματίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στη συνέχεια να αποτυπώσει
γραφικά όλες τις ενέργειες σε κατάλληλα διαγράμματα.
Η γραφική απεικόνιση κρίνεται χρήσιμη, καθώς βοηθάει όλα τα μέλη της
ομάδας να αποκτήσουν εποπτική εικόνα του συνόλου του εγχειρήματος και να
εντοπίσουν σημεία που χρήζουν βελτίωσης.
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2.4.4. Ανάπτυξη - Εφαρμογή
Το στάδιο της ανάπτυξης - εφαρμογής αποτελεί ουσιαστικά τη μετάβαση
από τη θεωρία στην πράξη. Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες για την επιτυχημένη ανάπτυξη της καινοτομίας:
-

Αποτύπωση της καινοτόμου ιδέας σε κείμενο: Το κείμενο πρέπει να
περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της καινοτομίας με
απλό και ξεκάθαρο τρόπο. Έχει αποδειχθεί ότι μια τέτοια διαδικασία
διπλασιάζει τις πιθανότητες για την επιτυχημένη υλοποίηση της ιδέας.

-

Ανάθεση της συνολικής επίβλεψης για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε
ένα συγκεκριμένο άτομο: Το συγκεκριμένο άτομο θα «δεθεί» σημαντικά
με την ιδέα και θα έχει αυξημένο ενδιαφέρον για την επιτυχημένη
υλοποίησή της.

-

Έλεγχος της προόδου των εργασιών κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

2.5.

Οι ανάγκες για καινοτομία.

Πολλές

φορές στις επιχειρήσεις

μπορεί να

εμφανισθεί εχθρικό

περιβάλλον. Εχθρικό περιβάλλον σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις, αλλά και άλλοι
θεσμοί, πρέπει να προσπαθούν δραστικά προκειμένου να διαχειρισθούν τις
εξωτερικές αντιδράσεις του περιβάλλοντος απέναντι στην αλλαγή. Επίσης πρέπει
να είναι έτοιμοι να περιθάλψουν και να υποστηρίξουν αλλαγές που προέρχονται
από τον ίδιο τον οργανισμό. Εμφανίζονται έτσι δύο μεγάλα θέματα : ο τύπος της
αλλαγής και ο τρόπος διαχειρίσεώς της. Ιστορικά, η ώθηση για καινοτομία
προήλθε από αλλαγές στα πρότυπα της ζήτησης των πελατών ή από τις
δραστηριότητες των ανταγωνιστών στην αγορά.
Ορισμένες μελέτες στη δεκαετία του 1980 αποκαλύπτουν ότι η
ανταγωνιστική ή αντιδραστική επίδραση έχει αυξηθεί (οι τελευταίες υφέσεις
μείωσαν τη σπουδαιότητα της καινοτομίας στην κάλυψη αυξήσεων στη ζήτηση ή
της στενότητας των πρώτων υλών). Οι μεταβολές στη συνολική ζήτηση θα
παραμείνουν

σπουδαίοι

παράγοντες

στη

δημιουργία

ορισμένων

τύπων

καινοτομίας, αλλά εκείνο που γίνεται φανερό απ' αυτές τις μελέτες είναι ότι ο
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βασικός παράγοντας που καθορίζει τις περισσότερες καινοτομίες είναι η
επίδραση του ανταγωνισμού. Το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει από την ανάλυση
των ανταγωνιστικών δυνάμεων που λειτουργούν στην αγορά είναι ότι το
επιχειρηματικό στοιχείο της καινοτομίας θα γίνει σπουδαιότερο, και ότι οι
εταιρίες θα πρέπει να αποκτούν τον έλεγχο της αγοράς αναζητώντας και
εισάγοντας

αλλαγές

που

είναι

επιχειρηματικές

μάλλον

παρά

απλώς

αντιδραστικές.
Αν και η αλλαγή είναι ενοχλητική για τους περισσότερους υπεύθυνους
των επιχειρήσεων θα γίνεται ολοένα και περισσότερο μέρος τόσο της
επιχειρηματικής

όσο και της

εθνικής υπάρξεως.

Πάντως κάποιοι

θα

αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν σ' αυτήν.
Όσο το επίπεδο του ανταγωνισμού αυξάνεται, τόσο αυξάνεται και το
επίπεδο του κινδύνου (οι αγορές γίνονται λιγότερο ελκυστικές για επενδύσεις
επειδή δεν υπόσχονται πλέον υψηλά επίπεδα κερδοφορίας αλλά μεγαλύτερη
αβεβαιότητα γύρω από την περίοδο αποδόσεως για τις επενδύσεις). Οι
επιχειρήσεις επομένως χρειάζεται να είναι περισσότερο προσεκτικές στον
καθορισμό και τον έλεγχο της καινοτομίας, ενώ οι κυβερνήσεις πιο ευαίσθητες
στον τρόπο ενθαρρύνσεως και υποστήριξης των καινοτομικών δράσεων των
επιχειρήσεων.

2.6.

Οι χρυσοί κανόνες της καινοτομίας.

Εκείνοι που θυμούνται πάντα ότι ένα προϊόν είναι μία συλλογή ωφελειών
για το χρήστη του - τεχνικές, μη τεχνικές και συμπεριφοράς-είναι πιθανόν να
είναι πετυχημένοι καινοτόμοι. Οι χρυσοί κανόνες της καινοτομίας πηγάζουν από
τη λεπτομερή ανάλυση αυτών των ωφελειών και διαχωρίζουν την πετυχημένη
από την αποτυχημένη καινοτομία.
-

Η στρατηγική σκέψη: η στρατηγική σκέψη περιλαμβάνει την οργάνωση
της προσπάθειας για έλεγχο του περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού
παρά την αποφυγή ελέγχου απ' αυτά.
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-

Η διαφορετική σκέψη: καμία εταιρία δεν πέτυχε αντιγράφοντας τον
ανταγωνισμό. Πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ πετυχημένων
και αποτυχημένων καινοτομιών. Δεν υπάρχει ένα εντελώς καθορισμένο
προϊόν. Η επιχείρηση που θα φθάσει γρηγορότερα στην εξασφάλιση της
ορθότητας του προϊόντος της θα είναι μάλλον ο ηγέτης της αγοράς.

-

Η σκέψη για το όφελος του πελάτη: Η εταιρία μπορεί να παράγει το
πραγματικό όφελος για τον πελάτη, μόνο με αλλαγή στο χρώμα, στο
σχέδιο, στην εμφάνιση ή συστατικά παρά με πρόσθετη λειτουργικότητα
που δεν εκλαμβάνεται ως όφελος. Είναι δηλαδή πάνω απ' όλα η εντύπωση
του πελάτη ότι κάτι νέο υπάρχει στο προϊόν ή κάτι που κάνει αυτό νέο.

-

Προσοχή

στη

λεπτομέρεια:

Ο λεπτομερής

σχεδιασμός

είναι

ο

ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής καινοτομίας και αυτό καθιστά
ικανή την εταιρία να μεταφράζει τα απαιτούμενα από τον πελάτη οφέλη
σε τελική αποτελεσματική καινοτομική ιδέα. Αυτό γίνεται καθορίζοντας
με ακρίβεια τα στοιχεία κάθε φάσεως της διεργασίας που παρέχει ισχυρά
οφέλη

όπως ύπαρξη

επιπέδου πειραματικής δυναμικότητας στον

οργανισμό, σοβαρός έλεγχος στην πιθανή ταμειακή ροή και στο κόστος
της εξεταζόμενης καινοτομίας κ. ά.
-

Τα εσωτερικά θέματα: Η καινοτομία είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη
λειτουργία που θα μπορούσε να πετύχει καλύτερα αν η εταιρία εκτιμήσει
προσεκτικά και από πάσης απόψεως τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται
σε κάθε τύπο έργου, και αν μπορούσε να στηριχθεί στις υπάρχουσες
δυνατότητες του συγκεκριμένου οργανισμού. Με έμφαση σε εσωτερικά
θέματα η επιχείρηση θα μπορούσε να μην κάνει δαπανηρά λάθη σχετικά
με τα προϊόντα, τους πελάτες, την τεχνολογία ή τις αγορές που η ίδια
κατανοεί πλήρως.

-

Η γνώση: η γνώση των υπαλλήλων, σωστά εφαρμοζόμενη, θα προσθέτει
αξία στα προϊόντα, θα καθιστά ικανή την εταιρία να επανεπενδύει μεγάλα
ποσά για να διατηρείται και θα οδηγηθεί σε ακόμα υψηλότερης
προστιθέμενης αξίας προϊόντα και σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη την γνώσεως μέσα

28

στην επιχείρηση τόσο αποφασίζοντας ποια πληροφόρηση είναι βασική για
την εξέλιξη νέου προϊόντος όσο και δημιουργώντας ένα εσωτερικό
περιβάλλον μέσω του οποίου η απόκτηση και η επέκταση τέτοιας
γνώσεως μπορεί να μεγιστοποιηθεί.
-

Οι άνθρωποι:

έχοντας τους

σωστούς ανθρώπους,

η επιχείρηση

εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στην εργασία και πάνω απ' όλα τον
ενθουσιασμό για τη διαχείριση της καινοτομίας. Όσες εταιρίες δεν
δώσουν έμφαση στη γνώση του προσωπικού είναι σίγουρο ότι αργά ή
γρήγορα θα αποτύχουν.
-

Τα μέγεθος: οι εταιρίες πρέπει να διαθέτουν περισσότερη γνώση και να
ανταποκρίνονται ταχύτερα και μάλιστα σε περισσότερες περιοχές
καινοτομικού περιβάλλοντος απ' ότι οι ανταγωνιστές τους. Η εφαρμογή
αλλαγών, η κατανόηση του πελάτη και η παραγωγή μεγαλύτερης
προστιθέμενης αξίας θα είναι τα κεντρικά στοιχεία της ηγεσίας στο νέο
περιβάλλον.

2.7.

Η σημασία της καινοτομίας.

Η καινοτομία σαν

αποτέλεσμα ερευνητικής

δραστηριότητας και

μεταφοράς τεχνογνωσίας οδηγεί στην παραγωγή νέων προϊόντων ή στην
βελτίωση άλλων και δίκαια θεωρείται το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο
οι εθνικές οικονομίες στηρίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Σειρά από μελέτες βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα συνέδεσαν σε
διάφορα επίπεδα ανάλυσης (επιχείρηση, κλάδο, οικονομία) την καινοτομία με την
ανάπτυξη.
Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα πολλών μελετών είναι ότι η καινοτομία
σπάνια αποτελεί προϊόν της προσπάθειας μιας μεμονωμένης επιχείρησης.
Αντίθετα, τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όπου κάθε
εταίρος μαθαίνει τόσο από τον άλλο όσο και από την μεταξύ τους
αλληλεπίδραση.
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Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80
εμφανίσθηκε ένα νέο σύστημα τεχνολογικής καινοτομίας όπου διάφορες πόλεις
και περιφέρειες προσέφεραν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό και ευνοϊκό στην
ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογικών καινοτομιών.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα

αποτελούν

η

Silicon

Valley

της

Καλιφόρνιας, το Cambridge της Μ. Βρετανίας καθώς και το Tagus Park της
Πορτογαλίας όπως και πλήθος άλλων Τεχνολογικών και Επιστημονικών Πάρκων
και Τεχνοπόλεων στην Ευρώπη.

2.8.

Παράγοντες ενίσχυσης της καινοτομίας

Μια επιχείρηση, προκειμένου να ενισχύσει την καινοτομικότητά της, θα
πρέπει να δώσει προσοχή στους εξής παράγοντες:
-

Επιχειρηματικό κλίμα

-

Οργανωσιακή κουλτούρα

-

Οργανωτή Δομές

-

Διανοητικό Κεφάλαιο και

-

Έρευνα & Ανάπτυξη

2.8.1. Διαμόρφωση ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος
Το επιχειρησιακό κλίμα ευθύνεται σημαντικά για την ενθάρρυνση ή
αποθάρρυνση της καινοτομίας. Μια επιχείρηση θα πρέπει να προάγει τα εξής
χαρακτηριστικά για την ενθάρρυνση της καινοτομικότητάς της:
-

Ανοιχτή

επικοινωνία

και

συνεργασία:

Η

δημιουργία

καναλιών

επικοινωνίας και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των
τμημάτων της επιχείρησης συμβάλλει στο συνδυασμό γνώσεων και στη
δημιουργία πιο καινοτόμων ιδεών. Επίσης, η συνεργασία της επιχείρησης
με τους πελάτες της και με άλλες επιχειρήσει αποτελεί παράμετρο του
ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος.
-

Ποικιλία

δεξιοτήτων

των

εργαζομένων:

Η

ποικιλομορφία

του

επαγγελματικού προφίλ, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
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εργαζομένων και η ικανότητα αποτελεσματικού συνδυασμού αυτών
ενθαρρύνει την καινοτομικότητά.
-

Συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης:

Η επιβράβευση των

εργαζομένων θα πρέπει να στηρίζεται στην ανάπτυξη νέων ιδεών παρά
στην απόδοση των ήδη καθιερωμένων πρακτικών.
-

Συστήματα

στοχοθέτησης και

μέτρησης των

αποτελεσμάτων:

Η

επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει συστήματα στοχοθέτησης, μέτρησης των
αποτελεσμάτων και σύγκρισης τους με τους στόχους.
-

Προσανατολισμός προς την ανάπτυξη (έναντι της απλής επιβίωσης): Η
επιχείρηση πρέπει να θέτει μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, αντί να
επιδιώκει την απλή επιβίωση της και την εκμετάλλευση βραχυπρόθεσμων
ευκαιριών.

-

Εγρήγορση για τα τεκταινόμενα στο εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης: Οι μάνατζερ και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης θα πρέπει
να εξετάζουν το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και να
ανταλλάσσουν τις ιδέες τους. Την ανταλλαγή των ιδεών και προτάσεων
ευνοεί η ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία ως χαρακτηριστικό του
επιχειρησιακού κλίματος.

-

Αποδοχή ανάληψης ρίσκου: Η ανάληψη ρίσκου συνεπάγεται την
προσεκτική διερεύνηση διαφόρων ευκαιριών, τον υπολογισμό του ρίσκου
και τη διαμόρφωση ισορροπημένου χαρτοφυλακίου έργων.

-

Δεκτικότητα νέων ιδεών / Προσαρμοστικότητα των
διαδικασιών της

επιχείρησης:

Η ικανότητα της

εσωτερικών

επιχείρησης να

αναγνωρίζει και να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, καθώς και η
προσαρμοστικότητα των

εσωτερικών

διαδικασιών

της

αποτελούν

προϋπόθεση για την καινοτόμο δραστηριότητά της.
Επίσης, μια επιχείρηση μπορεί να εδραιώσει μακροπρόθεσμα ένα ευνοϊκό
επιχειρηματικό κλίμα δίνοντας έμφαση σε παράγοντες που ενισχύουν ο ένας τον
άλλο.
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2.8.2. Διαμόρφωση

κουλτούρας

καινοτόμου

επιχειρηματικότητας
Το επιχειρησιακό κλίμα είναι στενά συνδεδεμένο με την έννοια της
οργανωσιακής κουλτούρας που είναι οι βασικές πεποιθήσεις, οι αξίες και οι
κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι σε μια
επιχείρηση σκέφτονται, αισθάνονται και ενεργούν.
Επομένως, η σημασία της κουλτούρας εστιάζεται στο γεγονός ότι
επηρεάζει όλο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης, των στρατηγικών της
και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών της. Προκειμένου, λοιπόν, να
μπορέσει μια επιχείρηση να υιοθετήσει και να αναπτύξει καινοτομίες με
αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να διαπνέεται από καινοτομική κουλτούρα.
Η κουλτούρα καινοτόμου επιχειρηματικότητας συνεπάγεται ότι οι
εργαζόμενοι επιδιώκουν νέες ευκαιρίες, αναλαμβάνουν ρίσκο, πειραματίζονται
και υποστηρίζουν νέες ιδέες.

2.8.3. Αποκεντρωμένες και ευέλικτες οργανωτικές δομές
Η οργανωτική δομή μιας επιχείρησης αφορά στην κατανομή των
καθηκόντων στο ανθρώπινο δυναμικό της και το συντονισμό αυτών. Συνεπώς, η
δομή επηρεάζει και επηρεάζεται από το επιχειρηματικό κλίμα και την εταιρική
κουλτούρα και έχει σημαντική επίδραση στην καινοτομική δραστηριότητα.
Οι ευέλικτες και αποκεντρωμένες οργανωτή δομές είναι πιο ευνοϊκές για
την καινοτομία από τις μηχανιστικές και ιεραρχικές δομές.
Μια επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει την εσωτερική της δομή σε
συνάρτηση με τις εξωτερικές συνεργασίες αυτής, όπως περιγράφεται σε
παρακάτω ενότητα.

2.8.4. Ύπαρξη και αξιοποίηση διανοητικού κεφαλαίου
Το διανοητικό κεφάλαιο είναι μια σημαντική παράμετρος στην καινοτομία
επιχείρησης, καθώς μπορεί να αποτελέσει αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων
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έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία
επιπρόσθετης αξίας από αυτές.
Το διανοητικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι ο συνδυασμό των
γνώσεων, των εμπειριών, των ανθρώπινων και οργανωσιακών πόρων και
δραστηριοτήτων, καθώς και το σύνολο των σχέσεων της με άλλες επιχειρήσει και
οργανισμούς. Συμπεριλαμβάνει, λοιπόν, τα εξής:
-

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων

-

τις δραστηριότητες ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ της επιχείρησης

-

τις οργανωσιακές διαδικασίες και συστήματα

-

τις βάσεις δεδομένων

-

τα πνευματικά δικαιώματα και

-

τους πόρους που σχετίζονται με τις εξωτερικές της σχέσεις

2.8.5. Έρευνα & Ανάπτυξη και Ανοιχτή Καινοτομία
Μια επιχείρηση μπορεί να προβαίνει συστηματικά σε Έρευνα και
Ανάπτυξη (ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ) προκειμένου να επινοήσει νέες
εφαρμογές. Συνεπώς, η ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ βρίσκεται στο επίκεντρο
της καινοτομίας, καθώς καταλήγει στη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων/υπηρεσιών

ή

διαδικασιών,

βελτιώνοντας

το

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα μιας επιχείρησης.
-

Μορφές

Έρευνας

και

Ανάπτυξης:

Μια

επιχείρηση

μπορεί

να

πραγματοποιεί ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ για:
ο

Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

ο

Καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα
υπάρχοντα προϊόντα

ο

Καλύτερη κατανόηση των τεχνολογιών παραγωγής και

ο

Κατανόηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ερευνητικών
κέντρων
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Οι ικανοποιητικού μεγέθους ΜΜΕ μπορούν να έχουν και ξεχωριστό
τμήμα ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ που μπορεί να προβαίνει σε:
-

Βασική έρευνα: Συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες γενικού χαρακτήρα που
στοχεύουν στο να χρησιμοποιηθούν σε ένα φάσμα χρήσεων ή
επιστημονικής περιοχής.

-

Εφαρμοσμένη έρευνα: Είναι η διαδικασία που οδηγεί σε νέα προϊόντα,
νέες τεχνολογίες και πατέντες και προκύπτει από τη χρήση υπαρχουσών
επιστημονικών αρχών για την επίλυση ενός προβλήματος.

-

Ανάπτυξη: Περιλαμβάνει τις προσπάθειες για την επίλυση τεχνικών
προβλημάτων που σχετίζονται με ένα νέο προϊόν, καθώς και διάφορες
μελέτες για τη βελτίωση της επίδοσης του προϊόντος.

-

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών: Επικεντρώνεται σε υπάρχοντα προϊόντα και
διαδικασίες και στοχεύει κυρία» σε βελτίωση του κόστους και της
απόδοσης αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1.

Εισαγωγή

Το τρίτο κεφάλαιο στην εργασίας μας είναι αφιερωμένο στην καινοτομία
και τους

δείκτες ανάπτυξης που παρουσιάζει αυτή

στην χώρα

μας.

Αποσαφηνίζεται ό λίγος για τον οποίο θεωρείτε η καινοτομία ως μεγάλο
πλεονέκτημα στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Η ανάλυση της καινοτομίας στην χώρα μας πραγματοποιήθηκε με την
ανάλυση της μελέτης που πραγματοποιήθηκε για το ίδρυμα Κόκκαλη από το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών

την

χρονιά που

μας

πέρασε.

Τα

συμπεράσματα που βγαίνουν είναι πράγματι χρήσιμα αν και θα θέλαμε να ήταν
πιο ευχάριστα.
Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση της εθνικής πολιτικής και των
προγραμμάτων για την καινοτομία όπως επίσης και των προγραμμάτων που
σχετίζονται με την Συνθήκη της Λισσαβόνας.

3.2.

Η καινοτομία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
επιχειρήσεων

Δεδομένων

των

χαρακτηριστικών

του

σύγχρονου

οικονομικού

περιβάλλοντος, όπως το άνοιγμα των αγορών, τη διεύρυνση των συναλλαγών και
την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η καινοτομία προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στις επιχειρήσει, καθώς:
-

Συμβάλλει

στην

προσαρμοστικότητά

τους

στο

μεταβαλλόμενο

επιχειρηματικό περιβάλλον.
-

Αυξάνει την παραγωγικότητά τους

-

Αυξάνει την κερδοφορία τους

-

Αυξάνει την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας

-

Αυξάνει την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών

-

Συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών

-

Συμβάλλει στη διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου αγοράς και
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-

Μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές

3.3.

Η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας

Όπως φαίνεται στο πρώτο διάγραμμα οποίος η χώρα μας παρουσιάζει
συνολικά απογοητευτικά αποτελέσματα που την κατατάσσουν στις τελευταίες
θέσεις στη κατάταξη των χωρών στον ευρωπαϊκό δείκτη καινοτομίας.
Εντούτοις,

η

ελληνική

κουλτούρα

αποτελείται

από

αρκετά

χαρακτηριστικά που μπορούν να ωφελήσουν την χώρα ώστε να προσαρμόσει στα
δικά της δεδομένα και να εφαρμόσει μοντέλα άλλων χωρών που απέδωσαν θετικά
αποτελέσματα.
Στην κορυφή του πίνακα βρίσκεται η Σουηδία ενώ ακολουθούν στις
επόμενες 5 θέσεις η Ελβετία, η Φινλανδία, το Ισραήλ και η Δανία, με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για μικρές οικονομίες
(Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1 - Κ α τά τα ξη Χ ω ρ ώ ν Σ τ ο ν Ευρω παϊκό Δ ε ίκ τη Κα ινοτομία ς 2007
Πηγή: Η καινοτομία στην Ελλάδα - Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις
στρατηγικής, Οικονομικό Πανεπιστήμειο Αθηνών - Ίδρυμα Κόκκαλη
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Αντίθετα, οι παραδοσιακά μεγάλες και δυνατές οικονομίες στο χώρο της
καινοτομίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Γερμανία και το Ην.
Βασίλειο τοποθετούνται μετά την πρώτη πεντάδα των μικρών αυτών χωρών. Οι
βόρειες ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται υψηλότερα σε σχέση με τις χώρες του
νότου. Η περίπτωση του Ισραήλ είναι ενδιαφέρουσα διότι ανατρέπει αυτή την
εικόνα του υστερούντος νότου. Το γεγονός ότι μικρές χώρες καταφέρνουν να
ηγούνται δείχνει ότι η καινοτομία δεν καθορίζεται αναγκαστικά από την έρευνα
στα εργαστήρια μεγάλων, οικονομικά προηγμένων χωρών.
Η Ελλάδα στον εν λόγω δείκτη κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των
35 προς σύγκριση χωρών. Υπολείπεται κατά 10 θέσεις περίπου του μέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών, ενώ σε απόλυτους όρους βαθμολογίας
βρίσκεται στο 58% του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου και στο 1/3 περίπου της
βαθμολογίας του ηγέτη της καινοτομίας.
Σε σύγκριση με το 2003 η Ελλάδα χειροτέρευσε κατά δύο θέσεις την
κατάταξή της καταγράφοντας μείωση στην απόλυτη βαθμολογία της ενώ άλλες
μικρές χώρες όπως Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, Κύπρος, Σλοβενία και
Πορτογαλία βελτίωσαν σημαντικά τη θέση τους.
Στο δεύτερο διάγραμμα αναλύουμε παρουσιάζουμε την κατάταξη της
Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες.
Το Διάγραμμα 2 χωρίζεται σε τρεις τομείς τις εισροές καινοτομίας, τις
συνθήκες καινοτομίας και τις εκροές καινοτομίας. Καθένας από τομείς αυτούς
περιλαμβάνει μετρήσεις σε συγκεκριμένους δείκτες πχ οι εισροές αφορούν στις
δημόσιες δαπάνες ΕΡΕΎΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ έως στον αριθμό αποφοίτων
θετικών επιστημών, οι συνθήκες καινοτομίας από τα κεφάλαια επιχειρηματικού
κινδύνου στα πρώτα στάδια της επένδυσης (VC's) έως τη συμμετοχή στη Δια βίου
μάθηση και τέλος οι εκροές- εφαρμογές καινοτομίας αφορούν στην απασχόληση
σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έως τον αριθμό νέων σχεδιασμών προϊόντων.
Οι αριθμοί αναφέρονται στην κατάταξη που έχει η Ελλάδα στον κάθε
υποδείκτη σε σύγκριση με το σύνολο των χωρών (για τους περισσότερους δείκτες
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το σύνολο είναι 35 αλλά υπάρχουν και μερικοί όπου είναι μικρότεροι αλλά όχι
κάτω από 30).
Διάγραμμα 2 - Κ α τά τα ξη της Ελλάδας στους Υποδείκτες του Σ υ νο π τικο ύ Δ ε ίκ τη (2007)

Πηγή: Η καινοτομία στην Ελλάδα - Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις
στρατηγικής, Οικονομικό Πανεπιστήμειο Αθηνών - Ίδρυμα Κόκκαλη

Η τελική αναφορά του ΕΚ για το έτος 2008 παρουσιάζει τη συγκριτική
αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο
της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η μεθοδολογία για το 2008 αναθεωρήθηκε σε
σύγκριση με εκείνη του 2007, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες, μη
τεχνολογικές πτυχές, καθώς και τα αποτελέσματα της καινοτομίας. Η ανάλυση
των τάσεων της παρούσας μελέτης βασίζεται πλέον στην εξέλιξη των απόλυτων
τιμών των δεικτών για μια περίοδο πέντε ετών, παρά στη μέτρησης των τάσεων
σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα χρόνια.
Το ΕΚ 2008 περιλαμβάνει τους δείκτες καινοτομίας και αναλύσεις
τάσεων, για την ΕΕ των 27 κρατών μελών, καθώς και για την Κροατία, την
Τουρκία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Βάση της απόδοσης της
καινοτομίας σε 29 δείκτες, τα κράτη μέλη εμπίπτουν στις ακόλουθες τέσσερις
ομάδες χωρών:
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-

Ομάδα πρώτη: Αποτελείται από τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία,
τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι οι ηγέτες της καινοτομίας
(Innovation leaders), με επιδόσεις πολύ υψηλότερες από εκείνη του μέσου
όρου της ΕΕ και των λοιπών χωρών. Σε αυτές τις χώρες η Γερμανία
βελτίωσε τις επιδόσεις της ταχύτερα, ενώ η Δανία χαρακτηρίζεται ως
στάσιμη.

-

Ομάδα δεύτερη: Αποτελείται από την Αυστρία, την Ιρλανδία, το
Λουξεμβούργο,

το

Βέλγιο,

τη

Γαλλία

και

την

Ολλανδία και

χαρακτηρίζονται ως οι οπαδοί της καινοτομίας (Innovation followers), με
επιδόσεις χαμηλότερες από αυτές των ηγετών της καινοτομίας, αλλά πάνω
από το μέσο όρο της ΕΕ. Η απόδοση της Ιρλανδίας έχει αυξηθεί ταχύτερα
εντός της ομάδας ενώ ακολουθείται από την Αυστρία.
-

Ομάδα τρίτη: μέλη της είναι η Κύπρος, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Τσεχική
Δημοκρατία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία και
χαρακτηρίζονται ως οι μέτρια καινοτόμοι (Moderate innovators), με
επιδόσεις κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Η τάση της Κύπρου όσον αφορά
τις επιδόσεις καινοτομίας είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο για αυτή την
ομάδα, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία, ενώ η Ισπανία και η Ιταλία
δεν παρουσιάζουν βελτίωση της θέσης τους.

-

Ομάδα τέταρτη: αποτελείται από τη Μάλτα, τη Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη
Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Λετονία και τη Βουλγαρία και
χαρακτηρίζονται ως χώρες Ανάκτησης του χαμένου εδάφους (Catchingup) με επιδόσεις πολύ κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Όλες αυτές οι
χώρες διακρίνονται από τη καθυστέρηση με εξαίρεση τη Λιθουανίας ενώ
η Βουλγαρία και η Ρουμανία παρουσιάζουν τις ταχύτερες βελτιώσεις.

Στο τρίτο διάγραμμα της ανάλυσης μας συνεχίζουμε με την παρουσίαση
της απόδοσης της καινοτομίας των ευρωπαϊκών χωρών ενώ απουσιάζουν οι
αποδόσεις της Αμερικής και ασιατικών χωρών οι οποίες εμπεριέχονται στο
Global innovation Scoreboard.
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Διάγραμμα 3 - Απόδοση Ευρωπαϊκών Χωρών στη Καινοτομία βάση τον ΕΚ 2008

Π η γ ή : w ww .proinno-europe.eu/ΕIS2008

Σύμφωνα λοιπόν με το Διάγραμμα 3 η Ελλάδα σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες εννέα χώρες της ομάδας της βρίσκεται στη προτελευταία θέση μετά τη
Πορτογαλία ενώ ακολουθεί στην τελευταία θέση η Ιταλία. Χαρακτηριστικό είναι
πως τοποθετείται αρκετά κάτω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.
Συνεχίζουμε την ανάλυση μας με το τέταρτο διάγραμμα με την
παρουσίαση των αποδόσεων των τεσσάρων ομάδων στον τομέα ανθρωπίνων
πόρων,

οικονομίας

και

υποστήριξης,

επενδύσεων,

επιχειρηματικότητας,

διερχομένων, καινοτομιών και οικονομικών αποτελεσμάτων.
Αναλυτικά, στον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων η Εσθονία, η Νορβηγία
και η Σλοβενία παρουσιάζει επιδόσεις πάνω από το μέσο όρο τη ΕΕ και με
εξαίρεση την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Ισπανία, η ομάδα των Μετρίων
Καινοτόμων εμφανίζουν ποσοστό βελτίωσης μεγαλύτερο από εκείνο του μέσου
όρου της ΕΕ. Ιδιαίτερα η Κύπρος, η Ιταλία και η Πορτογαλία έχουν καταφέρει να
επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όσον αφορά στην Οικονομική υποστήριξη
η Ισλανδία δείχνει τη συνολικά υψηλότερη απόδοση από όλες τις χώρες ενώ η
Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της τέταρτης
ομάδας Στις επενδύσεις εταιριών η ομάδα των μετρίων καινοτόμων τοποθετείται
πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ αλλά με την Ελλάδα να είναι απούσα και να
κατατάσσεται στη προτελευταία θέση ανάμεσα στο σύνολο των χωρών.
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Εμφανώς

καλύτερες

είναι

οι

αποδόσεις

της

Ελλάδας

στη

επιχειρηματικότητα όπου με αποδόσεις άνω του μέσου όρου της Ευρώπης
τοποθετείται στη 14η θέση. Ο τομέας της καινοτομίας είναι η διάσταση όπου η
ομάδα της Ελλάδας έχει σχετικά καλύτερες επιδόσεις με τη Κύπρο, την Ελλάδα
και τη Πορτογαλία να διαγράφουν από τις καλύτερες επιδόσεις των χωρών της
ΕΕ. Ωστόσο, όσον αφορά στην ανάπτυξη, μόνο η Ελλάδα και η Πορτογαλία
έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε αυτή τη διάσταση. Τέλος τα
μεγαλύτερα οικονομικά αποτελέσματα εμφανίζονται από τη Γερμανία και τη
Σουηδία ενώ η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από
όλες τις χώρες της ΕΕ.

Διάγραμμα 4 - Αποδόσεις Κ α ινοτομία ς τω ν Ο μά δω ν - Χ ω ρ ώ ν Α νά Τομέα Διαστάσεων

Π η γ ή : w ww .proinno-europe.eu/EIS2008
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3.4.

Οι

ελληνικές

επιχειρήσεις

στον

Κλαδικό

Πίνακα

Καινοτομίας
Εκτός από τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Καινοτομίας συντάσσεται από τους
αρμόδιους φορείς και ένας πίνακας που παρουσιάζει τις εξελίξεις των επιδόσεων
των χωρών ανά κλάδο δραστηριοτήτων. Ο Κλαδικός αυτός Πίνακας Καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις στην
ΕΕ και προσδιορίζει τους παράγοντες που ευνοούν ή εμποδίζουν την καινοτομία
στο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη
σύνταξη του ΣΙΣ σχετίζονται με διάφορα στατιστικά στοιχεία, όπως το ποσοστό
των επιχειρήσεων που παράγουν πατέντες ή που καινοτομούν στο πλαίσιο των
επιχειρηματικών τους λειτουργιών, τα ποσά που επενδύουν σε έρευνα και
ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, ο αριθμός των κατοχυρωμένων
ευρεσιτεχνιών, κ.λ.π.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από προγενέστερες έρευνες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καινοτομία, τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ και τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), ο SIS (2004)
αποκαλύπτει ότι οι τομείς των χημικών προϊόντων και του ηλεκτρονικού
εξοπλισμού είναι από τους πλέον καινοτόμους στα κράτη - μέλη της ΕΕ.
Αντιθέτως, οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται ως οι
οργανισμοί με τη λιγότερη καινοτομία στη Γηραιά Ήπειρο.
Επιπρόσθετα, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Φινλανδία δείχνουν να είναι οι
πρωτοπόρες χώρες όσον αφορά την καινοτομία σε τουλάχιστον πέντε
βιομηχανικούς τομείς, με τις δύο τελευταίες να ηγούνται τριών οικονομικών
κλάδων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών. Παρόλο που δύο μέλη της
ΕΕ, η Ελλάδα και η Ιταλία, εμφανίζονται ως οι χώρες με τη λιγότερη καινοτομία,
και οι δύο ηγούνται σε έναν τουλάχιστον οικονομικό τομέα: η Ιταλία στον τομέα
των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων και η Ελλάδα στον τομέα της
πληροφορικής.
Τα στοιχεία του ΣΙΣ δείχνουν ότι οι πλέον καινοτόμοι βιομηχανικοί τομείς
στην Ελλάδα είναι οι τομείς της κατασκευής ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των
βασικών μετάλλων, ενώ ο λιγότερο καινοτόμος βιομηχανικός τομέας εμφανίζεται
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να είναι η κλωστοϋφαντουργία. Συνολικά, ο εγχώριος βιομηχανικός τομέας
παράγει το 12% του ΑΕΠ ενώ ο τομέας των υπηρεσιών το 50%, ποσοστό που
αναμένεται να αυξηθεί στο 53% έως το 2012. Οι τομείς των τροφίμων - ποτών
και των πλαστικών αποτελούν το μεγαλύτερο και μικρότερο εγχώριο βιομηχανικό
κλάδο, αντίστοιχα.

3.5.

Η

Ελλάδα

στην

Παγκόσμια

Επετηρίδα

Ανταγωνιστικότητας (ΙΜΌ) 2008
Όπως φαίνεται στο πέμπτο διάγραμμα της εργασίας μας η κατάταξη
στους υποδείκτες της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας επίσης
καταδεικνύει τη χαμηλή συνολική επίδοση της Ελλάδας σε καινοτομία.
Στην πλειοψηφία των υποδεικτών η Ελλάδα καταλαμβάνει τις τελευταίες
θέσεις της κατάταξης ανάμεσα στις 34 χώρες προς σύγκριση με τις Εισροές και
τις Συνθήκες καινοτομίας να πρωταγωνιστούν σε χαμηλές θέσεις. Ιδιαίτερα
χαμηλές είναι οι επιδόσεις σε Εκπαίδευση σε Μάνατζμεντ και στις Δεξιότητες σε
στον προσανατολισμό

επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και στη

διεθνοποίηση (κλειστή οικονομία). Επίσης σε χαμηλά επίπεδα τοποθετείται η
Ελλάδα ως προς τη Διατήρηση ταλέντων, των Τεχνολογικών συνεργασιών
μεταξύ εταιριών, τη Μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και εταιριών. Η
υψηλή Γραφειοκρατία και η δυσκολία δημιουργίας επιχειρήσεων συμπληρώνουν
την εικόνα μιας συστημικής υστέρησης.
Σε σχετικά καλύτερες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα σε Εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό και σε Εθνική κουλτούρα ανοιχτή σε νέες ιδέες όπου
τοποθετείται περίπου στο μέσο της συνολικής κατάταξης. Επίσης στην
Προστασία περιουσίας και ασφάλειας βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το μέσο της
κατάταξης.
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Διάγραμμα 5 - Η Θέση της Ελλάδας στους Υποδείκτες Ανταγωνιστικότητας 2008

Πηγή: Η καινοτομία στην Ελλάδα - Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις
στρατηγικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ίδρυμα Κόκκαλη

Στο διάγραμμα 5 φαίνεται ότι οι εκροές καινοτομίας η Ελλάδα
εξακολουθεί να είναι χαμηλά αλλά η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με
εκροές των άλλων δεικτών καινοτομίας (ΕΚ, GCR) που εξετάστηκαν παραπάνω.
Εν μέρει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υποδείκτες εκροών αυτή τη φορά
μετράνε διαφορετικούς παράγοντες.
Συνεχίζοντας την ανάλυση μας με το πέμπτο διάγραμμα βλέπουμε τη θέση
της Ελλάδας σε κάθε έναν από τους υποδείκτες που χρησιμοποιήθηκαν.
Σε υποδείκτες Συνολικού προσωπικού που απασχολείται σε ερεύνα και
ανάπτυξη αλλά και σε Εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό από ξένες χώρες, πολλές
μικρότερες οικονομίες, με εξαίρεση την Ιταλία, την Πορτογαλία και την
Βουλγαρία υπερτερούν της Ελλάδας. Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκεται
η χώρα μας σε Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό όπου παρά το γεγονός ότι
υπολείπεται της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας είναι στο μέσο περίπου της
κατάταξης ξεπερνώντας αρκετές ανταγωνιστικές οικονομίες.
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Σε διαθεσιμότητα ικανών ανώτερων στελεχών χειροτερεύει λίγο η
κατάταξη, αλλά είναι καλύτερη από τις μικρές χώρες όπως η Πορτογαλία, η
Ισπανία, η Σλοβενία και η Τσεχία. Η Τουρκία τοποθετείται υψηλά σε αυτό το
δείκτη. Επιπλέον η χώρα μας μάλλον δεν φαίνεται να προσελκύει άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό από ξένες χώρες. Εν μέρει αυτό μπορεί να αποδοθεί στη
διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού στην εγχώρια αγορά εργασίας.
Στον τομέα της ερεύνα και ανάπτυξη, η εικόνα είναι χειρότερη. Αυτό
καταδεικνύει και ο αριθμός προσωπικού που απασχολείται σε Ερεύνα και
Ανάπτυξη. Σε εκπαίδευση μάνατζμεντ και σε Δεξιότητες ΚΤ, η Ελλάδα
βρίσκεται πολύ χαμηλά σε σχέση με τις προς σύγκριση χώρες παρά την ανάπτυξη
ΜΒΑΛκαι άλλων μεταπτυχιακών τελευταία.
Σε συνθήκες καινοτομίας και δημόσιων πολιτικών η Ελλάδα υστερεί
σημαντικά σε όλους τους υποδείκτες εκτός της Προστασίας προσωπικής
περιουσίας και ασφάλειας. Οι επενδύσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δεν
φαίνεται να στηρίζουν τις νέες τεχνολογίες ενώ σημαντικό ανασταλτικό
παράγοντα

αποτελούν

η

γραφειοκρατία

και

η

Δυσκολία

δημιουργίας

επιχειρήσεων. Επίσης, χαμηλή είναι η θέση της Ελλάδας σε μεταφορά γνώσης
μεταξύ πανεπιστημίων και εταιριών.
Σαφώς καλύτερα είναι όμως τα δεδομένα σε ορισμένες συνθήκες
ποιοτικών στάσεων. Η εθνική κουλτούρα φαίνεται να είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες
και η κατάταξη της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα είναι καλύτερος από ότι σε
οικονομίες όπως Νορβηγία, και η Γαλλία. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό για
ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας, παρά
του ότι υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση των ιδεών στην πράξη. Σε
συνδυασμό με τη χαμηλή αλλά υψηλότερη από όλες τις μεσογειακές χώρες θέση
της Ελλάδας σε σύστημα αξιών που υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα φαίνεται
ότι υπάρχει, σε ένα βαθμό, μια κουλτούρα καινοτομίας στην Ελληνική κοινωνία
που όμως δεν εφαρμόζεται κυρίως λόγω της μη ευνοϊκής ύπαρξης δομών και
διαδικασιών όπως γραφειοκρατία, της μη καταγεγραμμένης οικονομικής
δραστηριότητας, αλλά και λόγω της διαφθοράς που παρουσιάζεται στη χώρα.
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Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι τα στελέχη της Ελλάδας
κατατάσσονται σε αξιοπιστία κοντά στο μέσο της κατάταξης γεγονός που είναι
ενδεικτικό του βαθμού εκτίμησης και αναγνώρισης τους στην κοινωνία κάτι που
δεν συμβαίνει σε ικανοποιητικό βαθμό με τα στελέχη της Ρωσίας, της Γερμανίας,
της Τσεχίας και της Ιταλίας.
Τα πράγματα είναι απογοητευτικά αναφορικά με το βαθμό στον οποίο η
οικονομία της Ελλάδας είναι «ανοιχτή» και συνεπώς έχει τις δυνατότητες να
επωφεληθεί από το παγκόσμιο διαμερισμό καινοτομίας. Η χαμηλή της θέση
δείχνει την απροθυμία της κοινωνίας να «ολοκληρωθεί» με τον υπόλοιπο κόσμο
και να διαμοιράζεται ιδέες και καινοτομία χωρίς να παραγνωρίζεται ότι η
συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο εξαρτάται και από άλλους εγγενείς
παράγοντες. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είναι
χαμηλότερα σε κατάταξη από την Ελλάδα.
Όσον αφορά στις εκροές καινοτομίας της Ελλάδας η κατάσταση
εμφανίζεται πιο ενθαρρυντική. Η θέση της Ελλάδας σε Πατέντες εν ενεργεία είναι
περίπου στο μέσο της κατάταξης, όμως σε απόλυτη βαθμολογία φαίνεται να
απέχει πολύ από τις ηγέτιδες χώρες. Ο δείκτης πατεντών καταδεικνύει την
πυκνότητα των πατεντών σε μια χώρα παρά την πραγματική κατάταξη των χωρών
σε αριθμό πατεντών. Η Ελλάδα λοιπόν τοποθετείται σε ικανοποιητική σειρά σε
αυτό το δείκτη, υπερτερώντας μεγαλύτερων οικονομιών όπως η Ολλανδία, η
Αυστρία, η Δανία και η Ελβετία που παραδοσιακά παρουσιάζουν πιο εξελιγμένες
συνθήκες καινοτομίας και ανάπτυξης κουλτούρας κατοχύρωσης.
Η παραγωγικότητα της Ελλάδας σε Επιστημονικά άρθρα είναι λίγο κάτω
από το μέσο της συνολικής κατάταξης με τον ηγέτη ΗΠΑ να υπερτερεί σε
απόλυτο αριθμό κατά πολύ όλων των υπολοίπων χωρών. Βέβαια αρκετές
μικρότερες αλλά και μεγαλύτερες από την Ελλάδα χώρες βρίσκονται χαμηλότερα
από αυτή καταδεικνύοντας ότι παρά την μεγάλη απόσταση από τους ηγέτες της
κατάταξης,

η παραγωγικότητα

σε

Επιστημονικά

ικανοποιητικά επίπεδα.
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άρθρα

βρίσκεται

σε

Τέλος, η θέση της Ελλάδας σε Επενδύσεις στο εξωτερικό είναι μεταξύ
μέσου και χαμηλού και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζει
βελτίωση.

3.6.

Εθνική Πολιτική και Προγράμματα για καινοτομία στην
Ελλάδα

Τα διαθέσιμα προγράμματα και οι πολιτικές που αναφέρονται στην
καινοτομία ήταν κατά το παρελθόν κατακερματισμένα και μόνο πρόσφατα έχει
γίνει προσπάθεια για πιο ενιαία πολιτική για την καινοτομία. Σε γενικές γραμμές
παρατηρείται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 41 φορείς που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο εμπλέκονται στην προώθηση προγραμμάτων καινοτομίας, καθένας με τη
δική του οπτική.
Τα υπάρχοντα πλαίσια-προγράμματα που καλύπτουν την Επιχειρημα
τικότητα, την Εκπαίδευση, την Έρευνα και Τεχνολογία και τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα, υποστηρίζονται από διαφορετικούς φορείς και
ομάδες, προτάσσοντας επικρατούσες λογικές σε διαφορετικά μέρη της δημόσιας
διοίκησης. Δεν υφίσταται όμως ένα ενιαίο σχέδιο για καινοτομία (π.χ.
Επιχειρησιακό Σχέδιο Καινοτομίας) που να ολοκληρώνει τις επιμέρους πτυχές
καινοτομίας που υπεισέρχονται σε αυτά. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο
γεγονός ότι δεν είναι συγκεκριμένες οι παράμετροι του σχεδίου αυτού αλλά και
στο ότι δεν υπήρξε μια σαφής στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα της χώρας
με προτεραιότητα στην καινοτομία που να διαπερνά το μεγάλο αριθμό φορέων
που εμπλέκονται.
Από το 2007 μέχρι το 2013 μπαίνει σε εφαρμογή ενιαίο Στρατηγικό
Σχέδιο για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία στα πλαίσια του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
το πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών καινοτομίας η εφαρμογή του οποίου
αναμένεται να μειώσει τα αρνητικά του κατακερματισμού και της έλλειψης
συντονισμού μεταξύ των προγραμμάτων και της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.
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Όπως διαφαίνεται στον πίνακα 3 στον οποίο μπορούμε με ευκολία να
διακρίνουμε και να ξεχωρίσουμε όλα τα κρίσιμα σημεία της εξέλιξης της
καινοτομίας στην Ελλάδα.
Ενώ όμως ως εργαλείο συντονισμού μπορεί να συμβάλλει, είναι αμφίβολο
αν

θα

θεραπεύσει τα τυχόν

μειονεκτήματα της

εθνικής

στρατηγικής

ανταγωνιστικότητας όπως π.χ. εστίαση σε καινοτομικές λύσεις που ικανοποιούν
την ελληνική ταυτότητα και παράδοση και επικέντρωση πόρων σε αυτή. Π.χ. ο
Επενδυτικός Νόμος και άλλα προγράμματα εξακολουθούν να υποστηρίζουν
πανσπερμία επενδυτικών προτάσεων δεδομένου ότι δεν είναι στενά εστιασμένη η
όλη εθνική πολιτική για ανταγωνιστικότητα. Σε άλλες χώρες προς σύγκριση, αν
και το περιβάλλον πολιτικής και διοίκησης είναι ιδιάζον, έχουν γίνει προσπάθειες
για ολοκληρωμένες πολιτικές καινοτομίας. Έτσι παρατηρώντας τον πίνακα 4
μπορούμε να βγάλουμε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα , όπως:
-

Στην Ισπανία που υπάρχουν επίσης πολυάριθμοι φορείς που ασχολούνται
με καινοτομία, υπάρχει ενιαίο Σχέδιο Καινοτομίας στο οποίο εντάσσονται
το σχέδιο για Έρευνα & Τεχνολογία και το σχέδιο Επιχειρηματικότητας.

-

Η Ιταλία φαίνεται να έχει ανεξάρτητα σχέδια τόσο για Καινοτομία όσο και
για Τεχνολογία και για Επιχειρηματικότητα / Ανταγωνιστικότητα. Η δομή
του συστήματος πολιτικών περιλαμβάνει μόνο 19 φορείς, λιγότερους από
όλες τις άλλες χώρες προς σύγκριση (με εξαίρεση τη Σουηδία).

-

Μεγάλος είναι επίσης ο αριθμός των φορέων καινοτομίας στην
Πορτογαλία, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει ενιαίο Σχέδιο Καινοτομίας. Οι
πολιτικές που αφορούν καινοτομία, όπως και στην περίπτωση της
Ελλάδας, εμφωλεύονται σε πολιτικές άλλων πλαισίων όπως του Πλαισίου
Ανταγωνιστικότητας.

-

Η Σουηδία, με τους λιγότερους φορείς καινοτομίας, διαθέτει αυτόνομο και
ενιαίο σχέδιο καινοτομίας (Innovative Sweden). Το ενδιαφέρον είναι ότι
προγράμματα που αφορούν επιχειρηματικότητα, έρευνα και τεχνολογία
και ανταγωνιστικότητα είναι μόνο πυλώνες του ενιαίου Σχεδίου
Καινοτομίας.
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Πίνακας 3 - Σημεία στην εξέλιξη του συστήματος καινοτομίας της Ελλάδας

Πηγή: (Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report, 2007)

Π ίνα κα ς 4 - Ε νια ίο σχέδιο καινοτομίας, έρευνας & τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας,
α νταγω νιστικότητας / φορείς

Πηγή: (Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report (2007)
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Η υποβάθμιση των ενιαίου σχεδιασμού για την καινοτομία στη χώρα μας
φαίνεται και από τον προσανατολισμό των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας
τα οποία προωθούν (μέχρι πρόσφατα) κάθε είδους επιχειρηματικότητα και όχι
επιχειρηματικότητα προσανατολισμένη στην καινοτομία. Σημειώνεται ότι, οι
περισσότερες πολιτικές για τη βελτίωση της Καινοτομίας προωθούνται μέσω
βελτίωσης της Επιχειρηματικότητας (μέσω των Επιχειρησιακών Σχεδίων Επι
χειρηματικότητας

2000-2006

και

2007-2013)

καθώς

τα

προγράμματα

επιχειρηματικότητας συναρτώνται περισσότερο άμεσα με την καταπολέμηση της
ανεργίας.
Αυτό δε συμβαίνει με τις άλλες χώρες που, αυξάνουν τον αριθμό
πολιτικών που σχετίζονται με την καινοτομική επιχειρηματικότητα σε βάρος των
πολιτικών λοιπής, γενικής επιχειρηματικότητας. Η προσπάθεια της χώρας μας για
ενιαίο Σχέδιο Καινοτομίας (Στρατηγικό Σχέδιο για την Έρευνα, Τεχνολογία και
Καινοτομία) θα επικεντρώσει πιο πολύ τις προσπάθειες και τις πολιτικές σε
καινοτομία από το 2008 και έπειτα.

3.7.

Πολιτικές και Προγράμματα σε σχέση με τη Συνθήκη
της Λισσαβόνας

Στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισσαβόνας, οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν
να συγκλίνουν με ορισμένους στόχους που έχουν τεθεί ώστε οι χώρες της Ε.Ε. να
ισορροπήσουν στα ίδια επίπεδα σχετικά με την καινοτομία (Πίνακας 5). Οι
βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας της
χώρας είναι:
-

Περιορισμένη επίδραση των πολιτικών καινοτομίας σε οικονομία και
απασχόληση. Οι στόχοι απορρόφησης των κονδυλίων των προγραμμάτων
μέχρι σήμερα μάλλον είχαν μικρή επίπτωση αν και δεν υπάρχουν
αξιόπιστες αποτιμήσεις ως προς αυτό.

-

Έλλειψη έμφασης δημιουργίας γνώσης και καινοτομίας ως συστατικό των
επιχειρησιακών στρατηγικών.

-

Ελλείψεις και πρόβλημα ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
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Ο πίνακας 5 παρουσιάζει προγράμματα που εφαρμόζονται για την
προσέγγιση

των

συνθηκών

αυτών και

ανήκουν

στο Εθνικό

Πλαίσιο

Μεταρρύθμισης. Έμφαση έχει δοθεί όπως παρατηρείται, στη δημιουργία και
ανάπτυξη πόλων καινοτομίας, δικτύων και θερμοκοιτίδων που φέρνουν κοντά τα
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς, με τις περισσότερες
πολιτικές να προσανατολίζονται εκεί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας έχει πλήθος προγραμμάτων τα οποία
στοχεύουν με ακρίβεια εκεί ακριβώς που υπάρχει έλλειμμα π.χ. προγράμματα που
σχετίζονται με την Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (καινοτόμες ΜΜΕ,
Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου, Ευκολία δημιουργίας επιχειρήσεων κ.ά)
καθώς και για ενίσχυση υποδομών καινοτομίας και της τεχνολογίας.
Έμφαση δίνεται επίσης σε πολιτικές που στόχο έχουν την συνεργασία
πανεπιστημίου και βιομηχανίας και την δια βίου εκπαίδευση όπου υπάρχει
σημαντική υστέρηση.

Π ίνακα ς 5 - Σ Τ Ο Χ Ο Ι Σ Υ Ν Θ Η Κ Η Σ Λ Ι Σ Σ Α Β Ο Ν Α Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Κ Α ΙΝ Ο Τ Ο Μ ΙΑ Σ Γ ΙΑ Τ Η Ν Κ Α Λ Υ Ψ Η Τ Ο Υ Σ
Κ α λ ύ τ ε ρ η π ρ ό σ β α σ η σ ε ιο π ικ ή
και δ ιε θ ν ή χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η

• Α ν α π τ υ ξ ια κ ό ς Ν ό μ ο ς ( Υ π ο σ τ ή ρ ιξ η τ ω ν ιδ ιω τ ικ ώ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
γ ια τ η ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή α ν ά π τ υ ξ η τ η ς χ ώ ρ α ς )
• Π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ια τ η ν ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η τ ω ν ε ρ ε υ ν η τ ι κ ώ ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν
μ έ σ ω τ η ς ε γ κ α θ ίδ ρ υ σ η ς ν έ ω ν ε τ α ιρ ε ιώ ν ( Π Ρ Α Ξ Ε )

Ε ν δ υ ν ά μ ω σ η t n s κ α ιν ο τ ο μ ικ ή ς
6 u v a iô tm a s εω ν M M E

• Α ν α π τ υ ξ ια κ ό ς Ν ό μ ο ς ( Υ π ο σ τ ή ρ ιξ η τ ω ν ιδ ιω τ ικ ώ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
γ ια τ η ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή α ν ά π τ υ ξ η τ η ς χ ώ ρ α ς )
• Π ρ ό γ ρ α μ μ α γ ια τ η ν β ε λ τ ί ω σ η κ α ι τ η ς Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς Έ ρ ε υ ν α ς
και Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς σ ε ν έ ε ς ε τ α ιρ ίε ς

Η δ η μ ιο υ ρ γ ία και η α ν ά π ε υ ξ η π ό λ ω ν
κ α ι ν ο τ ο μ ία ς , δ ι κ τ ύ ω ν κ α ι θ ε ρ μ ο κ ο ι ι ί δ ω ν
π ο υ φ έ ρ ν ο υ ν κ ο ν ί α ί α π α ν ε π ισ τ ή μ ια ,
τα ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά ι δ ρ ύ μ α τ α κ α ι ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς
( σ υ μ π ε ρ ι ή α μ β α ν ο μ έ ν ω ν σ ε τ ο π ικ ό
και ε υ ρ ύ τ ε ρ ο π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ό ε π ίπ ε δ ο ) ,

• Ε ρ ε υ ν η τ ικ ά κ έ ν τ ρ α κ α ι π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α π α ρ ο χ ή ς υ π η ρ ε σ ι ώ ν
με τη ν σ υ μ μ ετο χ ή τω ν χρ η σ τώ ν
• Υ π ο σ τ ή ρ ιξ η θ ε ρ μ ο κ ο ιτ ίδ ω ν κ α ι ε π ισ τ η μ ο ν ικ ώ ν και τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν
πάρκω ν σ τη ν Ε λλ ά δα / Π ρόγραμμα ΕΛΕΥΘΠ
• Ε ρ ε υ ν η τ ικ έ ς και τ ε χ ν ο λ ο γ ικ έ ς Κ ο ιν ο π ρ α ξ ίε ς Α ν ά π τ υ ξ η ς
σ ε Τ ο μ ε ίς Ε θ ν ικ ή ς Π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ α ς

μ ε σ κ ο π ό τ η ν γ ε φ ύ ρ ω σ η τ ο υ τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο ύ
χ ά σ μ α τ ο ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν π ε ρ ιο χ ώ ν

• Σ υσ τά δω σ η τω ν M M E
• Τ ο π ικ ο ί Π ό λ ο ι Κ α ιν ο τ ο μ ία ς

Ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ή ς μ ετα φ ο ρ ά ς
γ ν ώ σ η ς , σ υ μ π ε ρ ιή α μ β α ν ό μ ε ν η ς τ η ς
π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν η ς α π ό ά μ ε σ ε ς ξ έ ν ε ς ε π ε ν δ ύ σ ε ις

• Α ν α π τ υ ξ ια κ ό ς Ν ό μ ο ς ( Υ π ο σ τ ή ρ ιξ η τ ω ν ιδ ιω τ ικ ώ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
γ ια τ η ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή α ν ά π τ υ ξ η τ η ς χ ώ ρ α ς )
• Δ ι ε θ ν ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ία σ τ ι ς Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς έ ρ ε υ ν α ς κ α ι α ν ά π τ υ ξ η ς
τ η ς Β ιο μ η χ α ν ία ς σ ε Π ρ ο α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ ό Σ τ ά δ ιο

Π η γ ή : A n n u a l In novatio n P olicy Tre n d s and A p p ra isa l R e po rt (2007)
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Π ίνακα ς 6 - Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
Κ Α ΙΝ Ο Τ Ο Μ ΙΑ Σ
Γενική
Στρατηγική
και "Οραμα
Καινοτομία:

Π ΡΟ ΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΩ Ν

ΕκπαίδευσηΔια Βίου
Μάθηση

Υποδομή
Καινοτομία: &
Τεχνολογία:

ΠΟΥ

Σ Χ Ε Τ ΙΖ Ο Ν Τ Α Ι

Επιχειρη
ματικότητα

Συνεργασία
Βιομηχανία:/
Πανεπιστημίου

Τ Ο Μ Ε ΙΣ

Συνοδικό:
Α ριθμό:
Πολιτικών
20 0 7

Ελλάδα*

7

13

17

18

14

33

Σ ο υ η δ ία *

7

8

17

13

14

24

Ιτ α λ ία *

7

1

12

18

7

30

Ιο π α ν ία *

7

2

18

15

14

27

Π ο ρ τ ο γ α λ ία *

1

10

19

23

14
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Όμως παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που έχουν
εντοπισθεί από τους δείκτες σύγκρισης παραπάνω. Έτσι φαίνεται ότι γίνονται
πολλές προσπάθειες, υπάρχει ώθηση πολιτικής, χωρίς όμως να έχουμε δει ακόμα
αισθητά αποτελέσματα σε εκροές καινοτομίας, π.χ. σε νέα για την αγορά
προϊόντα. Ενδεικτική είναι η διαχρονική στασιμότητα των δεικτών που
εξετάστηκαν, με μείωση μάλιστα σε ορισμένους παρά αύξηση.
Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι ορισμένα προγράμματα είχαν
απήχηση και ευνοϊκή υποδοχή στην πράξη. Για παράδειγμα το «ΠΡΑΞΕ» 2004,
για την εκμετάλλευση της ερευνητικής γνώσης μέσω της δημιουργίας
τεχνοβλαστών αλλά και το «ΕΛΕΥΘΩ» 2005 για την υποστήριξη θερμοκοιτίδων
και Τεχνολογικών πάρκων είχαν ιδιαίτερα ευνοϊκή απήχηση. Επίσης τα
προγράμματα για την βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων,
είναι δείγματα καλών πρακτικών και συνεχίζουν τη δράση τους ακόμα, παρά το
γεγονός ότι απεικονίζουν στην ουσία πολιτικές που υποστηρίζουν την επι
χειρηματικότητα.
Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τα παραπάνω είναι ότι φορείς
και άτομα που ασχολούνται με άλλα προγράμματα και πολιτικές μπορούν να
μάθουν από τις πρακτικές αυτές, αρκεί να υπάρξει μια οριζόντια διάχυση στους
πολλαπλούς φορείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
4.1.

Τα κρίσιμα προβλήματα του χώρου.
Η μεταβλητή του χώρου αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία στη

συνάρτηση της κοινωνικής ευημερίας. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από
τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν άμεσα την οργάνωση του
χώρου και επηρεάζονται από αυτήν. Ο χώρος και τα μεγέθη που τον εκφράζουν
ασκούν βασική επίδραση στη διαδικασία μεγιστοποίησης της κοινωνικής
ευημερίας. Τα σημαντικότερα από τα προβλήματα αυτά, τα οποία αποτελούν το
κύριο αντικείμενο έρευνας των κοινωνικών επιστημών είναι η παγκοσμιοποίηση,
η ενεργοποίηση των γεωπολιτικών μονάδων, η αστικοποίηση και η χωροταξική
ισορροπία και η ρύπανση του περιβάλλοντος.

4.1.1. Η

παγκοσμιοποίηση

(η

οικονομική

μεταβολή

της

μεταπολεμικής περιόδου).
Ορισμένα από τα στοιχεία που τη συνθέτουν είναι η συνεχώς αυξανόμενη
αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε όλες τις περιοχές του πλανήτη μας. Η διασύνδεση
των συστημάτων των αγορών, της παραγωγής και της απασχόλησης μείωσε τη
σημασία των μεταβολών στις επιμέρους εθνικές οικονομίες και αύξησε τη
σημασία των επιδράσεων που ασκούνται σε αυτές από τις μεταβολές στην
παγκόσμια οικονομία.
Οι πιο κρίσιμες από τις μεταβολές αυτές έχουν και χωροταξική διάσταση.
Η παραγωγή των πρώτων υλών παίζει μικρότερο ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα, με άμεσες συνέπειες στις χώρες παραγωγής αγροτικών προϊόντων και
ορισμένων ορυκτών. Η απασχόληση στη μεταποίηση μειώνεται, ενώ η
βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια νέα
διεθνής κατανομή της εργασίας.
Κυρίαρχη δύναμη στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι η
εισροή κεφαλαίων, με αντίστοιχη μείωση της σημασίας του διεθνούς εμπορίου.

53

Στις μεταβολές αυτές μπορούν να προστεθούν η ανάπτυξη της υψηλής
τεχνολογίας, η εμφάνιση των φαινομένων διαρθρωτικής οπισθοδρόμησης και
επαναβιομηχάνισης, η στροφή στην ευέλικτη παραγωγή, η προσαρμογή των
πολυεθνικών επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον και η άνθηση της άτυπης
οικονομίας.
Η θεώρηση των περιφερειών ως μονάδων γεωπολιτικών αντικατοπτρίζει
τη σύγχρονη τάση αμφισβήτησης του κράτους έθνους και εμφάνισης φαινομένων
διάσπασης των κρατών ή αύξησης της αυτονομίας των περιφερειών. Με τη
διαδικασία αυτή ενισχύεται η 'περιφερειακή ταυτότητα' και προωθείται η
οικονομική ολοκλήρωση.
Η κυρίαρχη τάση για συγκέντρωση σε κεντρικά σημεία του χώρου
προσδιορίζει το φαινόμενο της αστικοποίησης, της μεταβολής δηλαδή της
κατανομής του πληθυσμού ανάμεσα στις πόλεις και τους διάσπαρτους οικισμούς,
που προέρχεται από τη μετακίνηση πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα και από τη
φυσική κίνηση του πληθυσμού στις πόλεις.

4.2.

Η περιφερειακή οικονομική πολιτική.
Η οικονομική του χώρου είναι ένας νέος κλάδος της οικονομικής

επιστήμης που μελετά την επίδραση της διάστασης του χώρου στις οικονομικές
δραστηριότητες.
Η περιφερειακή οικονομική πολιτική περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις
του κράτους που αποσκοπούν στη βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής των
οικονομικών δραστηριοτήτων. Η περιφερειακή πολιτική προσπαθεί να διορθώσει
ορισμένες χωρικές συνέπειες της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς για να πετύχει
δυο αλληλοσχετιζόμενους αντικειμενικούς σκοπούς :την οικονομική ανάπτυξη
και τη βελτίωση της κοινωνικής διανομής.
Η περιφερειακή οικονομική πολιτική ολοκληρώνεται στην εφαρμογή της
κυρίως με τον καθορισμό :
Των

χαρακτηριστικών και των θεωρητικών και εμπειρικών αναλύσεων

των αιτίων του περιφερειακού προβλήματος.

54

Των αντικειμενικών σκοπών και των μετρήσιμων ποσοτικά στόχων που
συνδέονται με το πρόβλημα.
Των

περιορισμών

που

υπάρχουν

και

των

τεχνικών

προγραμματισμού.
^ Της στρατηγικής που πρόκειται να ακολουθηθεί.
^ Του συνδυασμού μέτρων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.
^ Του ρόλου της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής.
^ Της αξιολόγησης της πολιτικής.

4.3.

Το περιφερειακό πρόβλημα.
Το

περιφερειακό

πρόβλημα

αναφέρεται

στις

ανισότητες

που

παρατηρούνται ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες των κρατών -μελών της Ε. Ε.
σε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό κτλ. Τα
αίτια του περιφερειακού προβλήματος συνθέτουν ένα πολύπλοκο σύστημα
πολιτικό - οικονομικό - κοινωνικών παραγόντων, που διαμορφώνεται ιστορικά
ως μια μακρόχρονη λειτουργική σχέση ανάμεσα σε άνισου μεγέθους χωρικές
μονάδες. Οι διαρθρωτικές μεταβολές στα χαρακτηριστικά των μονάδων αυτών
επηρεάζουν την ένταση του περιφερειακού προβλήματος.
Το πρότυπο κέντρου - περιφέρειας, μορφή με την οποία εκδηλώνεται το
περιφερειακό πρόβλημα, το συναντάμε ακόμα και σε χώρες υψηλής ανάπτυξης
(π. χ. οι χώρες της Ε. Ε. και η Ελλάδα). Αν και τα αίτια της περιφερειακής
ανισότητας

ποικίλουν,

ορισμένες

σχολές

σκέψης

υποστηρίζουν

ότι η

καπιταλιστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα η μορφή εκείνη που στηρίζεται στη μαζική
παραγωγή, στη μαζική κατανάλωση και στη μεγάλη επιχείρηση συνοδεύεται
παντού και πάντα από έντονες γεωγραφικές ανισότητες, οι οποίες επιτείνουν τη
δεδομένη ανισότητα που προκύπτει από την άνιση χωρική κατανομή των
φυσικών πόρων.
Ο προσδιορισμός του συνόλου των παραγόντων που προκαλούν το
περιφερειακό πρόβλημα σε μια περιφέρεια παρουσιάζει πολλές δυσκολίες, γιατί
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απαιτεί ειδικές εμπειρικές έρευνες και ανάλυση του περιφερειακού φαινομένου
σε ένα ευρύτερο σύνολο χωρικών μονάδων.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαλούν τις περιφερειακές
ανισότητες έχουν σχέση με τις ατέλειες και αδυναμίες του μηχανισμού της
αγοράς, με την άνιση κατανομή των φυσικών πόρων, με το θεσμικό πλαίσιο της
οργάνωσης του κράτους, με τη δομή της οικονομίας των περιφερειών και την
κλαδική της διάρθρωση. Οι παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση του
λεγόμενου περιφερειακού προβλήματος είναι οι εξής:
ΐ.

Γεωγραφικοί

παράγοντες.

Στην

κατηγορία

αυτή

εντάσσονται

η

εδαφολογική διαμόρφωση μιας περιφέρειας, η ύπαρξη ή όχι φυσικών
πόρων και η γεωγραφική της θέση.
Η φτώχεια μιας περιφέρειας σε φυσικούς πόρους αποτελεί
αρνητικό παράγοντα στην οικονομική της ανάπτυξη. Αντίθετα, μια
πλούσια σε φυσικούς πόρους και πρώτες ύλες περιφέρεια έχει σημαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας
με ταχύτερο ρυθμό.
Η απόσταση μιας περιφέρειας από τα αναπτυγμένα κέντρα μιας
χώρας, όταν είναι μεγάλη και την απομονώνει γεωγραφικά, αποτελεί
σημαντικό αίτιο για τη δημιουργία ειδικού περιφερειακού προβλήματος
στην περιφέρεια αυτή.
Στις γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές το μεταφορικό κόστος
είναι υψηλότερο με συνέπεια να επιβαρύνονται οι τιμές των προϊόντων, να
μειώνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων και να περιορίζεται το μέγεθος
των περιοχών ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
ΐΐ.

Η δομή της οικονομίας των περιφερειών. Η διάρθρωση κατά κλάδους της
οικονομίας των περιφερειών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαχρονική
εξέλιξη

του

περιφερειακού

τους

προβλήματος.

Περιφέρειες

με

παραδοσιακούς κλάδους παραγωγής (π. χ. γεωργία) ή περιφέρειες με
βιομηχανίες καθυστερημένης τεχνολογίας μπορεί να αρχίσουν να
παρακμάζουν όταν μειωθεί η ζήτηση των προϊόντων που παράγουν. Το
ίδιο μπορεί να συμβεί σε μια περιφέρεια που η δομή της οικονομίας της
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είναι μονοκλαδική (τουρισμός) όταν οι συνθήκες ζήτησης μεταβληθούν σε
σχέση με το συγκεκριμένο κλάδο. Άμεση συνέπεια θα είναι η αύξηση του
ποσοστού ανεργίας και η μείωση του ρυθμού ανάπτυξής τους.
Οι περιφέρειες που η διάρθρωση της οικονομίας τους στηρίζεται
σε δυναμικούς κλάδους παραγωγής (π. χ. ηλεκτροκίνητη βιομηχανία,
μηχανοκατασκευές) βελτιώνουν συνεχώς τη θέση τους σε σχέση με τις
υπόλοιπες περιφέρειες. Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στη διεθνή αγορά
επιβάλλουν τη συνεχή παρακολούθηση της διάρθρωσης της οικονομίας,
ώστε να ληφθούν μέτρα όταν παρουσιαστεί κάμψη στη ζήτηση της
παραγωγής μιας ευημερούσας περιφέρειας.
ΐΐΐ.

Η χαμηλή σχετική κινητικότητα εργασίας και κεφαλαίου. Η κινητικότητα
της εργασίας προς τις περιφέρειες που υπάρχει ζήτηση είναι σχετικά αργή
και έτσι υπάρχει πάντοτε χρονική διαφορά ανάμεσα στην εκδήλωση της
ζήτησης και στην έναρξη της ροής του εργατικού δυναμικού για την
κάλυψή της. Ο συντελεστής της παραγωγής εργασία δεν είναι εντελώς
αδρανής. Η κινητικότητα του κεφαλαίου είναι δοσμένη, διαφορετικά δε θα
είχαμε

τα

σύγχρονα

ρεύματα

της

εσωτερικής

και

εξωτερικής

μετανάστευσης.
Το κοινωνικό κόστος της μετακίνησης της εργασίας είναι μεγάλο,
γιατί προκαλεί κοινωνικά προβλήματα, που πολλές φορές εντείνουν το
περιφερειακό πρόβλημα τόσο στις περιφέρειες προέλευσης όσο και στις
περιφέρειες προορισμού.
ΐν.

Θεσμικοί παράγοντες. Το θεσμικό πλαίσιο της οργάνωσης του κράτους
και οι αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας και ο μηχανισμός
λήψης αποφάσεων για τα προβλήματα των περιφερειών επηρεάζουν την
αύξηση του εισοδήματος και τις ευκαιρίες απασχόλησης στις περιφέρειες.
Η περιορισμένη αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης
και οι εξουσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ανασταλτικοί παράγοντες
της οικονομικής δραστηριότητας στις περιφέρειες και δημιουργούν
περιφερειακά προβλήματα.

Το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης

αποτελεί για πολλές χώρες ένα από τα κύρια αίτια έντασης του
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περιφερειακού

προβλήματος

και

δημιουργεί

συνθήκες

δυαδικής

οικονομίας.
ν.

Πολιτικοί παράγοντες. Πολιτικές αποφάσεις όπως οι πόλεμοι, οι βίαιες
μετακινήσεις πληθυσμών, οι καταστροφές φυσικών πόρων, ο διαμελισμός
κρατών δημιουργούν περιφερειακά προβλήματα , σε εθνικό ή διεθνές
επίπεδο.

νΐ.

Πολιτιστικοί παράγοντες. Η πολιτιστική ανάπτυξη σε μια περιφέρεια
βελτιώνει το μορφωτικό επίπεδο, αυξάνει την παραγωγικότητα του
εργατικού

δυναμικού,

συμβάλλει

στην

ανάληψη

επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών και ενεργοποιεί πολιτιστικές δραστηριότητες ιδιαίτερης
σημασίας για την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα.
νΐΐ.

Εξωτερικές οικονομίες. Ο εφοδιασμός της πρωτεύουσας και των μεγάλων
αστικών κέντρων με τέλεια συστήματα μεταφορών και επικοινωνιών, σε
συνδυασμό με την ύπαρξη σ' αυτά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και
με την εγκατάσταση των πιο σημαντικών κέντρων λήψης αποφάσεων
αποτελεί την αιτία δημιουργίας σημαντικών εξωτερικών οικονομιών
κοινωνικής

και

οικονομικής

υποδομής,

τεχνολογίας,

αστικής

συγκέντρωσης κτλ. Οι εξωτερικές οικονομίες αποτελούν κύριο παράγοντα
προσανατολισμού της εγκατάστασης των επιχειρήσεων στις ευημερούσες
περιφέρειες.
νΐΐΐ.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών σε
συνδυασμό

με

τις

κλιματολογικές

συνθήκες

δημιουργούν

την

'περιβαλλοντική εικόνα' για κάθε περιφέρεια. Η 'εικόνα' αυτή αποτελεί
σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων, κυρίως στους τομείς της
υψηλής τεχνολογίας, των επιστημονικών ερευνών, του τουρισμού, της
εκπαίδευσης κλπ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προβολή αυτής της 'εικόνας'
για την ίδρυση Τεχνοπόλεων και Τεχνολογικών Πάρκων σε μια
περιφέρεια.
ΐχ.

Έλλειψη διάχυσης καινοτομικών δραστηριοτήτων. Η έλλειψη των
προϋποθέσεων ανάπτυξης εφευρέσεων, καινοτομιών ή απορρόφησης των
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αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας από τα κέντρα διάχυσης
θεωρείται ως βασική αιτία δημιουργίας του περιφερειακού προβλήματος.
χ.

Εξωτερικός έλεγχος. Περιφερειακό πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί σε
μια περιφέρεια από αποφάσεις επιχειρήσεων, που η διοίκησή τους
βρίσκεται εκτός περιφέρειας. Πολλές φορές η έλλειψη πληροφόρησης για
τις τοπικές συνθήκες οδηγεί σε μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά την
αναπτυξιακή διαδικασία σε μια περιφέρεια.

χΐ.

Περιορισμένη

επιχειρηματική

περιφερειακού

προβλήματος

πρωτοβουλία.
είναι

η

Βασικό

έλλειψη

αίτιο

του

επιχειρηματικών

πρωτοβουλιών και "επιχειρηματικού κλίματος' σε μια περιφέρεια. Η
κινητοποίηση των τοπικών πόρων και η ενημέρωση και η επαγγελματική
κατάρτιση των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το
θετικό προσανατολισμό των τοπικών ηγετικών παραγόντων προς την
επιχειρηματική δράση είναι τα άμεσα μέτρα που οδηγούν στην εμφάνιση
νέων

πρωτοβουλιών

σε

όλους

τους

τομείς

της

οικονομικής

δραστηριότητας. Οι πιο σημαντικοί λόγοι που την ανάγκη αντιμετώπισης
του περιφερειακού προβλήματος, μπορεί να ταξινομηθούν σε τρεις
κατηγορίες : οικονομικοί, κοινωνικοπολιτικοί και περιβαλλοντικοί.

4.4.

Μέσα άσκησης της περιφερειακής πολιτικής.
Η στρατηγική της ενδογενούς ανάπτυξης χρησιμοποιεί τα νέα μέσα της

περιφερειακής πολιτικής τα οποία αναφέρονται παρακάτω:
-

Τοπική ανάπτυξη
Η τοπική ανάπτυξη επιβάλλει μετασχηματισμούς στο τοπικό κοινωνικό -

οικονομικό σύστημα, αντιδρά στις εξωτερικές προκλήσεις, προωθεί τοπικές
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ενεργοποιεί τους τοπικούς παραγωγικούς
πόρους.
Η διάρθρωση ενός συστήματος μέτρων τοπικής ανάπτυξης εξαρτάται
κυρίως από το βαθμό εξειδίκευσης της τοπικής οικονομίας, το μέγεθος των

59

τοπικών επιχειρήσεων, τις παραγωγικές αλληλεπιδράσεις, τη διάχυση των
καινοτομιών και τους τοπικούς θεσμούς.
Κύρια χαρακτηριστικά της τοπικής ανάπτυξης είναι ο υψηλός βαθμός
αυτονομίας των οικονομικών δραστηριοτήτων και η τάση δημιουργίας των
προϋποθέσεων

αυτοτροφοδοτούμενης

ανάπτυξης

σε τοπικό

επίπεδο.

Η

διαδικασία αυτή αρχίζει με την εμφάνιση της τοπικής επιχειρηματικότητας, τη
δημιουργία δικτύων παραγωγικών σχέσεων των τοπικών επιχειρήσεων, την
αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και τελικά την κυριαρχία
της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.
Ο τρόπος παραγωγής προσαρμόζεται στο πρότυπο της ευέλικτης
εξειδίκευσης και η παραγωγή προσανατολίζεται πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις
της ζήτησης, με τη διαφοροποίηση των προϊόντων και την κατασκευή και
προώθηση στην αγορά νέων προϊόντων, καινοτομικού κυρίως χαρακτήρα.
Οι φορείς της τοπικής ανάπτυξης μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα. Η τοπική ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη Νότια
Ευρώπη και κυρίως στην Ισπανία, την «Τρίτη Ιταλία» και τη Νότια Γαλλία.
Η Κοινότητα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής
ανάπτυξης, κυρίως με την υποστήριξη μεθόδων διάχυσης της τεχνολογικής
προόδου και την

οργάνωση

και βελτίωση

της παραγωγικότητας των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
-

Η μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)
Δύο είναι οι βασικοί λόγοι ένταξης της μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ)

στα νέα μέσα της περιφερειακής πολιτικής : η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και η παραγωγή προϊόντων, που ικανοποιούν την άμεση ζήτηση ή ενσωματώνουν
καινοτομικές ιδέες. Επιπλέον, η ΜΜΕ βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον,
γιατί οι εργαζόμενοι διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους και φροντίζουν για τη
διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης σε υψηλό επίπεδο.
Η ΜΜΕ, ακόμη, έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιεί πολύ γρήγορα την
παραγωγή της και να αντιμετωπίζει τον επιχειρηματικό κίνδυνο από κάποια
παραγωγική της πρωτοβουλία, με πιο ευέλικτους και αποτελεσματικούς τρόπους.
Η ικανότητα, εξάλλου, προσαρμογής των ΜΜΕ στις συνθήκες που επικρατούν
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στην

οικονομία,

αποτελεί

κύριο

πλεονέκτημά

τους

στην

αναζήτηση

συμπληρωματικής σχέσης με τη μεγάλη επιχείρηση, είτε με τη μορφή
υπεργολαβίας, είτε με τη μορφή στήριξης μιας ενδιάμεσης φάσης στην
παραγωγική διαδικασία των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η ΜΜΕ αποτελεί κύριο μέσο προώθησης της τοπικής ανάπτυξης, γιατί
αναδεικνύει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
και επομένως μειώνει το ποσοστό ανεργίας στην περιφέρεια και το ποσοστό
μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού. Συμβάλλει, επίσης , η ΜΜΕ στην
εφαρμογή των μέτρων πολιτικής που στοχεύουν στην εισαγωγή καινοτομιών,
στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, στην αναζωογόνηση
παραδοσιακών κλάδων στην περιφέρεια και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή νέων προϊόντων.
Η ανάπτυξη των ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό χώρο υποστηρίζεται από πολλά
προγράμματα της Κοινότητας, γιατί οι ΜΜΕ συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του
προβλήματος της ανεργίας και προωθούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή
ανάμεσα στις περιφέρειες της Κοινότητας. Η υποστήριξη της κοινότητας
εκφράζεται κυρίως με ενισχυόμενες δράσεις τοπικής ανάπτυξης και διάχυσης
νέων τεχνολογιών, που δημιουργούν καινοτομικό περιβάλλον στις φθίνουσες και
στις καθυστερημένες περιφέρειες.
-

Η νέα τεχνολογία.
Σε όλες τις θεωρίες για την περιφερειακή επιστήμη και την κατανομή των

οικονομικών δραστηριοτήτων στο χώρο, επισημαίνεται η ιδιαίτερη σημασία της
τεχνολογικής προόδου για την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Η νέα τεχνολογία αναπτύσσεται σε δύο πεδία. Στο πεδίο των πρωτότυπων
ιδεών και εφευρέσεων και στο πεδίο των εφαρμογών τους,
πραγματοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων.

με την

Το δεύτερο αυτό πεδίο

εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αναφέρεται στην πρωταρχική εφαρμογή της
καινοτομίας και η δεύτερη στη διάχυση της εφαρμογής αυτής και σε άλλα σημεία
του χώρου.
Η καινοτομία στη χωρική της διάσταση μπορεί να διακριθεί σε καινοτομία
προϊόντος και καινοτομία διαδικασίας παραγωγής. Η καινοτομία προϊόντος
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ορίζεται ως εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά, ή ως βελτίωση ενός προϊόντος,
που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά. Η καινοτομία στη διαδικασία παραγωγής για
υφιστάμενα προϊόντα εμφανίζεται σε τρεις μορφές :
-

Καινοτομία που μειώνει τις εισροές στην παραγωγή (π.χ. μείωση των
ωρών εργασίας για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος).

-

Καινοτομία που βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας (π.χ. ασφάλεια
εγκαταστάσεων και εργαζομένων).

-

Καινοτομία που έχει ως σκοπό την εξάλειψη τεχνικών δυσκολιών στην
παραγωγή, ή την παροχή υπηρεσιών με βελτιωμένες διαδικασίες.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση της επιστημονικής έρευνας και της πολιτικής

πρακτικής ότι η ενίσχυση της τεχνολογικής προόδου, με μέσα προσέλκυσης
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, προωθεί με ταχύτερους ρυθμούς την
περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως υποστηρίζει ο Malecki, βασικό στοιχείο της
περιφερειακής μεγέθυνσης είναι η τεχνολογία, γιατί οι επιχειρήσεις υψηλής
τεχνολογίας είναι δυναμικές επιχειρήσεις, που προσφέρουν ταυτόχρονα υψηλής
ποιότητας προϊόντα και υψηλούς μισθούς στους εργαζόμενους.
Στις καθυστερημένες περιφέρειες πολλών χωρών έχουν εφαρμοσθεί
προγράμματα βελτίωσης του καινοτομικού περιβάλλοντος και έχουν δοθεί
σημαντικές ενισχύσεις στις τοπικές επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την
τεχνολογική

τους

στάθμη.

Η

αποτελεσματικότητα

της

περιφερειακής

τεχνολογικής πολιτικής ενισχύεται σε διάφορες χώρες με προγράμματα
βελτίωσης του καινοτομικού περιβάλλοντος, σε εθνικό επίπεδο.
Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως μέτρα αναβάθμισης της
εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής εκπαίδευσης και των σχολών
Management, ενίσχυσης των δημόσιων και ιδιωτικών κέντρων έρευνας,
ενεργοποίησης φορέων για τη μεταφορά τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της
παραγωγής, εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιών και των αεροδρομίων και
καθιέρωσης κινήτρων παραγωγής καινοτομικών προϊόντων από επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας.
Οι συνδυασμοί των μέτρων περιφερειακής πολιτικής, που προωθούν τη
νέα και υψηλή τεχνολογία, είναι πολλοί και σχηματοποιούνται κατά περίπτωση,
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ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς σε κάθε περιφέρεια και το καινοτομικό
περιβάλλον, που μορφοποιείται από τη διαθέσιμη υποδομή και το βαθμό
εκσυγχρονισμού

του

θεσμικού

πλαισίου

στήριξης

της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας.
Η επιτυχία της περιφερειακής τεχνολογικής πολιτικής στηρίζεται
αναμφισβήτητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, που όμως η
ανάπτυξή τους απαιτεί ικανοποιητική χρηματοδοτική ενίσχυση με κεφάλαια. Τα
κεφάλαια αυτά, είτε αρχικής εκκίνησης (seed capital), είτε λειτουργικής
ολοκλήρωσης (venture capital), πρέπει να διατίθενται με ειδικούς όρους, γιατί οι
σχετικές πρωτοβουλίες περικλείουν υψηλό ποσοστό επιχειρηματικού κινδύνου
(high risk operations).
Η βελτίωση της υποδομής των αστικών κέντρων, κυρίως στους τομείς του
οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση
χωροθετικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Η
σύνδεση των επιχειρήσεων αυτών με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα
απαιτεί περιβάλλον ικανοποιητικού επιπέδου ζωής, για την προσέλκυση στελεχών
και ερευνητών εξαιρετικά υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς των δυναμικών
τεχνολογιών.
Η

χωρική

διάσταση

της

περιφερειακής

τεχνολογικής

πολιτικής

ολοκληρώνεται με την ίδρυση Τεχνοπόλεων και Τεχνολογικών Πάρκων.
-

Οι τεχνοπόλεις.
Η νέα τεχνολογία προωθεί νέους πυρήνες βιομηχανικής δράσης. Οι

πυρήνες αυτοί έχουν κλαδικές και χωρικές διαστάσεις. Ο συνδυασμός των
διαστάσεων αυτών δημιουργεί την Τεχνόπολη. Η Τεχνόπολη επηρεάζεται από
χαρακτηριστικά συγκεκριμένου χωρικού σημείου, αλλά και από τις επιδράσεις
των μηχανισμών διάχυσης της γνώσης.
Οι κλασικοί παράγοντες που αξιολογούνται στη διαδικασία επιλογής του
τόπου εγκατάστασης αποκτούν στην περίπτωση των δραστηριοτήτων υψηλής
τεχνολογίας διαφορετική υπόσταση. Και αυτό γιατί το βάρος και ο όγκος των
πρώτων υλών περιορίζονται, το εργατικό δυναμικό που χρησιμοποιείται είναι
υψηλής εξειδίκευσης, η αγορά στην οποία απευθύνονται τα παραγόμενα προϊόντα
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επεκτείνεται και πέρα από τα εθνικά σύνορα κλπ. Η συμπεριφορά λοιπόν των
παραγόντων αυτών είναι διαφορετική από εκείνη που γνωρίζουμε παραδοσιακά.
Οι τεχνολογικές μεταβολές που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στην
τεχνολογική επανάσταση (computers) δημιουργούν νέα πρότυπα, που επιδρούν
στην απασχόληση, στην αγορά, στις επενδύσεις, στους θεσμούς και γενικά στην
κοινωνική οργάνωση. Η Τεχνόπολις είναι ένα από τα μέσα, ίσως το πιο
σημαντικό, στη διαδικασία διάχυσης της νέας τεχνολογίας, στη διαδικασία της
καινοτομικής βιομηχανικής ανάπτυξης και τελικά στη διαδικασία μεγιστοποίησης
της οικονομικής ευημερίας.

4.5.

Άνιση χωρική ανάπτυξη.
Η επιστήμη της χωρικής ανάπτυξης είναι ουσιαστικά ένας καινούργιος

επιστημονικός τομέας που βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης. Σαν όρος έχει
διάφορους ορισμούς και αρκετά πεδία ενδιαφέροντος. Συνδυάζεται με διάφορους
επιστημονικούς κλάδους με τους οποίους αλληλοσυμπληρώνεται διατηρώντας
βέβαια την αυτονομία του.
Οι συνιστώσες του επιστημονικού πεδίου της χωρικής ανάπτυξης είναι :
S Τα πραγματικά αντικείμενα
S Οι εδαφικές ενότητες
S Οι θεωρητικές προσεγγίσεις
Οι

περισσότερες

προσπάθειες

για

άσκηση

αποτελεσματικής

περιφερειακής πολιτικής αντιμετώπιζαν την ανάπτυξη ως σχέση μεταξύ κέντρου περιφέρειας. Κοινή αντίληψη των αναπτυξιακών παρεμβάσεων ήταν ότι ο
μηχανισμός της αγοράς δημιουργεί φαινόμενα αναπτυξιακού δυϊσμού. Από τη μια
δημιουργεί περιφέρειες κεντρικές, ανεπτυγμένες και αυτοδύναμες και από την
άλλη περιφέρειες απομονωμένες, υπανάπτυκτες και εξαρτημένες από τις πρώτες.
Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη στοχεύει στη γρηγορότερη ανάπτυξη
των καθυστερημένων περιφερειών, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο ανάπτυξης των
περιφερειών που θεωρούνται ήδη αναπτυγμένες (εξίσωση εισοδηματικών
επιπέδων). Ο προσδιορισμός της έννοιας της ' ισόρροπης ανάπτυξης', ως ίδιος
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ρυθμός ανάπτυξης όλων των περιφερειών μιας χώρας δεν συμβάλλει στην
αντιμετώπιση του περιφερειακού προβλήματος, των διαπεριφερειακών δηλαδή
ανισοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στις περιφέρειες. Και αυτό γιατί ο ρυθμός
ανάπτυξης των καθυστερημένων περιφερειών θα είναι ίδιος με εκείνον των
αναπτυγμένων περιφερειών, με συνέπεια να μεγαλώνουν οι εισοδηματικές
διαφορές μεταξύ τους.
Η παραδοσιακή θεώρηση της Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής
τονίζει τη σημασία της κινητικότητας του κεφαλαίου και της εργασίας για την
αντιμετώπιση

των

περιφερειακών

ανισοτήτων.

Για

τη διαδικασία αυτή

χρησιμοποιείται ο μηχανισμός των κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων, η
θέσπιση μέτρων αναδιανομής του εισοδήματος, η αύξηση της απασχόλησης στο
δημόσιο τομέα, η βελτίωση της υποδομής κ. ά.
Σύμφωνα με την νέα ερμηνεία του φαινομένου της Περιφερειακής
Ανάπτυξης, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την περιφερειακή ανάπτυξη
στερούνται κινητικότητας στο χώρο, όπως οι φυσικές υποδομές, το εξειδικευμένο
εργατικό δυναμικό, η τοπική τεχνική και οργανωτική τεχνογνωσία κ. ά. η
περιφερειακή πολιτική δεν πρέπει να στοχεύει στην κινητικότητα των
συντελεστών της παραγωγής αλλά στην πλήρη απασχόληση και την υψηλότερη
παραγωγικότητα των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών.
Οι εμπειρικές έρευνες αλλά και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της
στρατηγικής της ενδογενούς ανάπτυξης προβάλλουν διάφορους λόγους που
συμβάλλουν στην προώθησή της. Ανάμεσα σ' αυτούς είναι η έμφαση που δίνεται
στη χωρική διάσταση της αναπτυξιακής διαδικασίας και όχι στην κλαδική, η
ανάγκη για περισσότερη αυτονομία των περιφερειών, η συνεργασία των τοπικών
επιχειρηματιών, η διασπορά των δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα, η διάχυση
της τεχνολογικής προόδου και η απορρόφηση των καινοτομιών, η συγκέντρωση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, η χωρική σύνδεση
έρευνας και επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (τεχνοπόλεις).
Οι προβλεπόμενες μεταβολές της Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής
αναφέρονται στη μεγαλύτερη ποικιλία περιφερειακών 'αδυναμιών' και επομένως
σε περισσότερες κατηγορίες περιφερειών, στην επιβολή της στρατηγικής της
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'περιφερειακής καινοτομίας', στη διεύρυνση της αποκέντρωσης, στη διάδοση της
τεχνολογίας που στηρίζεται στην πληροφορική, στην εκπόνηση ολοκληρωμένων
προγραμμάτων, στην εναλλαγή των προβληματικών περιφερειών κ. ά.

4.6.

Εθνικό σύστημα καινοτομίας.
Η διαδικασία της ανάπτυξης αλλά και της καινοτομίας απαιτούν την

ύπαρξη ενός οργανωμένου καινοτομικού συστήματος. Τα κύρια γνωρίσματα των
καινοτομικών συστημάτων, όπως επίσης η αποδοτικότητα και η δυναμική τους,
προσδιορίζονται με διαλεκτικό - ιστορικό τρόπο από τη συγκεκριμένη
συνάρθρωση

του

οικονομικού,

κοινωνικού,

πολιτικού,

παιδευτικού

και

ερευνητικού περιβάλλοντος μέσα στα οποία αναπτύσσονται και λειτουργούν.
Στο βαθμό που τα εν λόγω περιβάλλοντα ενέχουν στοιχεία μοναδικότητας
και στο βαθμό που οι ιστορικές τους διαδρομές διαφέρουν, τα επιμέρους
καινοτομικά συστήματα (τοπικά,

περιφερειακά,

εθνικά,

υπερεθνικά)

θα

παρουσιάσουν διαφορές με επιπτώσεις στην αναπτυξιακή δυναμική των
χωρικοτήτων αυτών.
Από την άποψη αυτή είναι ενδεικτικά τα όσα υποστηρίζει ο Porter. Κατ'
αυτόν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργείται και διατηρείται μέσω μιας
εξαιρετικά τοπικοποιημένης διαδικασίας. Οι διαφορές στις εθνικές οικονομικές
δομές, αξίες, κουλτούρες, θεσμούς και ιστορίες αποτελούν τις αποφασιστικές
παραμέτρους στην ανταγωνιστική επιτυχία.
Στο γενικότερο ορισμό της καινοτομίας περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και
όλες οι πτυχές της οικονομικής δομής και της θεσμικής συγκρότησης που
επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης καθώς επίσης την έρευνα και την εξερεύνηση
: το σύστημα παραγωγής, το σύστημα εμπορίας και το χρηματοπιστωτικό
σύστημα εμφανίζονται ως υποσυστήματα στο πλαίσιο των οποίων συντελείται
μάθηση.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά εμπειρικά παραδείγματα που
υποδηλώνουν την ύπαρξη τοπικών καινοτομικών συστημάτων, η απομόνωση και
η οριοθέτηση καθαρών τοπικών τεχνολογικών συστημάτων αποδεικνύεται
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εξαιρετικά δυσχερής διαδικασία. Ανάμεσα στις διαστάσεις που συνυφαίνονται
στη διαμόρφωση και τη δυναμική των τοπικών καινοτομικών συστημάτων
περιλαμβάνονται το οικονομικό μέγεθος της περιφέρειας, το επίπεδο ανάπτυξης,
οι περιφερειακοί οικονομικοί πόροι και ιδιαίτερα οι δημιουργημένοι από την
ανθρώπινη δράση, η κλαδική και τομεακή διάρθρωση του τοπικού οικονομικού
συστήματος, η οργάνωση και οι τεχνολογικές δυνατότητες των τοπικών
επιχειρήσεων, το τοπικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστημα κ. ά.

4.7.

Τοπική γνώση και τοπική μάθηση.
Η κατανόηση της φύσης, των πηγών δημιουργίας και της αναπτυξιακής

λειτουργίας του τοπικού καινοτομικού συστήματος απαιτεί λεπτομερή και
συστηματική πραγμάτευση όλων των παραπάνω πτυχών. Στη συγκεκριμένη
ενότητα θα δοθεί έμφαση στην τοπική γνώση και τοπική μάθηση, οι οποίες ως
ενότητα σε διαλεκτική κίνηση αποτελούν την καρδιά του τοπικού καινοτομικού
συστήματος.
Η τεχνολογική γνώση διακρίνεται σε γενική ή ρητή και ειδική ή άρρητη.
Το σημαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί αυτές τις δυο μορφές γνώσης είναι
ο βαθμός μεταδοτικότητάς τους από πρόσωπο σε πρόσωπο, από ομάδα σε ομάδα
και από τόπο σε τόπο. Υπάρχουν αποδείξεις που υποδηλώνουν ότι η πρώτη
κατηγορία γνώσης, η γενική, παρουσιάζει υψηλό βαθμό κινητικότητας και η
δεύτερη χαμηλό. Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την κινητικότητα των
διαφόρων μορφών γνώσης είναι η προσφορότητά τους σε αντικειμενική
καταγραφή ή κωδικοποίηση.
Η άρρητη ή ειδική γνώση, δεν προσφέρεται σε καμιά μορφή
επικοινωνίσιμης καταγραφής. Αποκτάται βαθμιαία μέσα από μηχανισμούς
γνωριμίας, εξοικείωσης και εμπειρίας. Ένα σημαντικό τμήμα αυτής της γνώσης
αποκτάται και από ασύνειδες διαδικασίες. Η γνώση κάθε τόπου δεν αποτελείται
μόνο από άτυπη γνώση αλλά και από γενική γνώση. Οι συνθήκες μάθησης σε
τοπικό επίπεδο καθορίζονται από τους τοπικούς και εθνικούς εκπαιδευτικούς
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φορείς και από το τοπικό επίπεδο της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής
κατάστασης της περιφέρειας.
Το πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό, γνωστικό, καινοτομικό επίπεδο ενός
τόπου καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για τη δημιουργία, την ποιότητα και το
ρυθμό ανάπτυξής της. Πρόκειται σε τελευταία ανάλυση για κοινωνική γνώση με
υψηλό βαθμό ιστορικότητας και τοπικότητας.

Σε περιόδους σαρωτικών

τεχνολογικών αλλαγών που συνοδεύουν τις επαναστατικές ανατροπές στους
κλάδους των υπολογιστών, της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, η
ικανότητα των επιμέρους περιοχών να επωφεληθούν από τις τεράστιες
δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες αυτές τεχνολογίες εξαρτάται από τις
συνθήκες μάθησης.
Η τεχνολογική γνώση διαθέτει χαρακτηριστικά δημόσιου αγαθού εφόσον :
α) το κόστος διάθεσής της σε ευρύ κοινό χρηστών είναι χαμηλό σε σχέση
με το κόστος ανάπτυξης και
β) μετά τη διάχυσή της δεν μπορεί πλέον να εμποδιστεί η πρόσβαση σε
αυτήν. Το τελευταίο χαρακτηριστικό δημιουργεί δύο κυρίως προβλήματα στους
ιδιώτες που επιχειρούν καινοτομίες.
Το πρώτο σχετίζεται με το γεγονός ότι η κοινωνική απόδοση της
καινοτομίας είναι συνήθως υψηλότερη από την ιδιωτική, δηλαδή με τις θετικές
εξωγενείς επιδράσεις.
Το δεύτερο πρόβλημα, που αποτελεί υποπερίπτωση του πρώτου,
σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να ιδιοποιηθεί τη γνώση. Όταν
όμως μία εταιρία που καινοτομεί δεν μπορεί να καρπωθεί όλα τα παραγόμενα
οφέλη, μειώνονται τα κίνητρά της για επένδυση σε καινοτομικές δραστηριότητες.
Έτσι, όπου η τεχνολογική γνώση διαθέτει χαρακτηριστικά δημόσιου αγαθού,
δημιουργείται δυσλειτουργία στις δυνάμεις της αγοράς οι οποίες θα ωθούσαν τις
εταιρίες προς την καινοτομία.
Γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι η τεχνολογική γνώση διαθέτει
και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η συσσώρευση που οδηγεί σε αύξηση της
απόδοσης και επηρεάζει τις δυναμικές της αγοράς, έτσι ώστε να παραμένουν
μακριά από το σημείο ισορροπίας (η επικρατούσα τάση είναι η απομάκρυνση από
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το σημείο ισορροπίας). Η κατάσταση αυτή οδήγησε στις νεότερες εξελίξεις των
Evolutionary Economics και New Growth Theory.
Η σημασία της μεταφοράς και της διάδοσης των ιδεών, δεξιοτήτων,
γνώσεων, πληροφοριών και κάθε είδους μηνυμάτων υπογραμμίζεται από την
υψηλότερου επιπέδου αντίληψη της καινοτομίας. Αν και τα κανάλια και δίκτυα
μεταβίβασης

της

πληροφορίας

εμπεριέχονται

στο

κοινωνικό,

πολιτικό,

πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε χώρας, δεν παύουν να δέχονται κατευθύνσεις και να
υφίστανται περιορισμούς από το θεσμικό πλαίσιο.
Η προσέγγιση των Εθνικών Συστημάτων Καινοτομίας μελετά τις
καινοτόμες επιχειρήσεις σε σχέση με τους εξωτερικούς θεσμούς, την κυβερνητική
πολιτική, τον ανταγωνισμό, τους πελάτες και προμηθευτές, τα συστήματα αξιών
και τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές που επηρεάζουν τη λειτουργία
τους.
Η έρευνα και η διάχυση της πληροφορίας αποτελούν τη βάση για την
ανάπτυξη σε μια οικονομία εντάσεως γνώσης. Στη σύγχρονη οικονομική ανάλυση
και με βάση το μοντέλο της τοπικής ανάπτυξης που έχει επικρατήσει τα τελευταία
χρόνια, η γνώση και η ικανότητα διάδοσής της έχουν αποκτήσει τέτοια σημασία
ώστε να θεωρούνται από πολλούς σαν ανεξάρτητος συντελεστής παραγωγής, με
αξία ίση με τους φυσικούς πόρους και την εργασία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη διάρκεια του 21ου αιώνα τα εθνικά και περιφερειακά συστήματα
καινοτομίας που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εξέλιξη των «καινοτόμων
επιχειρήσεων» θα κληθούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.
Από την μελέτη που πραγματοποιήσαμε συμπεράναμε ότι τα συστήματα
καινοτομίας απαιτούν κατάλληλες πολιτικές και δυναμικές που θα βοηθήσουν
στη δημιουργία και εξέλιξη καινοτόμων προσπαθειών, στη διάχυση της γνώσης
και της τεχνολογίας και στην μεταφορά τους σε επιχειρηματικούς κύκλους που θα
μπορούν να τις απορροφήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν δημιουργικά.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η καινοτομία πρέπει να αποτελέσει
σημείο αναφοράς και στόχου για όλες τις επιχειρήσεις στον αιώνα που ήδη
διανύουμε. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να επιβιώσει σε ένα ολοένα και πιο
ανταγωνιστικό κόσμο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, θα πρέπει να μπορεί να
αντεπεξέλθει και να αναπροσαρμόζεται στις αλλεπάλληλες προκλήσεις. Κάθε
επιχείρηση θα πρέπει να είναι «ανοιχτή» σε νέες ιδέες, διαδικασίες και μεθόδους
οργάνωσης και να μπορεί να τις απορροφήσει δημιουργικά.
Οι προοπτικές και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα στους κόλπους της
Ενωμένης Ευρώπης και της διεθνοποιημένης οικονομίας της ελεύθερης αγοράς
θα απαιτήσουν από την Ελληνική οικονομία και τις ελληνικές κυβερνήσεις να
προσαρμοστούν

με γεωμετρική ταχύτητα σε σύγχρονα, καινοτόμα και

δημιουργικά συστήματα περιφερειακής ανάπτυξης και σε προσεκτικό και
επιστημονικό σχεδιασμό μέσο-και- μακροπρόθεσμων οικονομικών στρατηγικών
ώστε να γεφυρώσουμε το χάσμα που χωρίζει την ελληνική οικονομία από της
αντίστοιχες της EE και του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα οφείλει να επικεντρωθεί σημαντικά
στην ανάγκη δημιουργίας νέων δομών και τεχνικών ανάπτυξης της καινοτομίας
και της μεταφοράς τεχνογνωσίας βασισμένα στους ακόλουθους τρεις άξονες:
-

Νέες διοικητικές και οργανωσιακές δομές, βασισμένες στο σύστημα της
καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

-

Ευρύτατη διάχυση της ανάγκης για καινοτομία και ταυτόχρονα προώθηση
συνεργασίας και διαλόγου ανάμεσα στην επιστήμη, την βιομηχανία και το
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ευρύτερο κοινό, ανάμεσα στα πανεπιστήμια/ τεχνολογικά κέντρα, τις επι
χειρήσεις και το κράτος.
-

Ανάπτυξη στρατηγικού οράματος και καινοτομικού σχεδίου δράσης.
Απαιτείται

άμεσα η

αρχή

ενός

παραγωγικού

διαλόγου

μεταξύ

επιχειρήσεων, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων, κράτους και
επιστημόνων για να προσδιορισθεί τι χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να
γίνουν ανταγωνιστικές και να γίνει ορθολογιστική κατανομή των
κεφαλαίων των ΚΠΣ που αφορούν στην καινοτομία. Χρειάζεται να
χρηματοδοτηθούν έρευνες που θα μελετήσουν πως, γιατί και ποιες
επιχειρήσεις και κλάδοι της οικονομίας θα γίνουν οι ατμομηχανές
ανάπτυξης της Ελλάδας.

Κλείνοντας την εργασίας μας και παρατηρώντας τις απογοητευτικές
κατατάξεις τις χώρας μας θεωρούμε ότι χρειάζεται, ίσως από μηδενική βάση,
ανασχεδιασμός της οικονομικής στρατηγικής της χώρας μας, με την αφύπνιση και
συμμετοχή όλων των φορέων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την καινοτομία
και την ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται η μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας, βασισμένο στην
ιστορική αξιολόγηση και τις διαχρονικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.
Χρειάζεται να εξετάσουμε και την κοινωνική και πολιτική ιστορία της χώρας
μέσα από το πρίσμα εκείνων των συνθηκών γύρω από την χρήση της τεχνολογίας
στην παραγωγική διαδικασία καθώς και τις επιλογές των κυβερνήσεων και του
κράτους σχετικά με την παραγωγή και εφαρμογή επιστημονικής και τεχνολογικής
γνώσης.
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