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Από ηε κεξηά κνπ δελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ κηιώληαο γηα ηνλ δηαγσληζκό – ζα 

ηα πνπλ άιινη θαιύηεξα από κέλα. 

 
Θέισ όκσο λα εμεγήζσ γηαηί ν ΣΕΒ αγθάιηαζε ηελ πξσηνβνπιία απηή ηεο 
Eurobank κε ηόζν ελζνπζηαζκό. 
 
Ιδηαίηεξα ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ πεξλνύκε ρξεηάδεηαη λα 
δξαζηεξηνπνηεζνύκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο ζε ηξεηο άμνλεο.  Απηνί έρνπλ ηόζν 
βξαρππξόζεζκα όζν θαη καθξνπξόζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα.  Οη άμνλεο απηνί 
είλαη: 
 

- ε εμσζηξέθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, 
- ε θαηλνηνκία ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο  
- ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 
Όια απηά βέβαηα είλαη ζπγθνηλσλνύληα δνρεία.  Σήκεξα ινηπόλ 
επηθεληξσλόκαζηε ζηελ θαηλνηνκία, θαη κάιηζηα ζηελ πην επξέσο αλαιπηηθή 
έθθξαζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ είλαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ηα θαηλνηνκηθά 
πξντόληα.   
 
Η δηακόξθσζε, ινηπόλ, ελόο «νηθνζπζηήκαηνο» πνπ λα επλνεί ηελ θαηλνηνκία 
θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηώλ απνθηά θξίζηκε ζεκαζία θαη επείγνπζα 
πξνηεξαηόηεηα. 
 
Πνιινί ζεσξνύλ όηη γηα λα αλζίζεη ε θαηλνηνκία αξθεί λα δηαηεζνύλ ρξήκαηα. Ή, 
όηη εμαξηάηαη ππνρξεσηηθά από ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  Η εκπεηξία δείρλεη 
ην αληίζεην.  Η θαηλνηνκία εμαξηάηαη άκεζα από ηνπο θνηλσληθνύο, πνιηηηθνύο θαη 
πνιηηηζκηθνύο ζεζκνύο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζθέςε από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο.  
Μπνξεί ηππηθά λα παξάγνπκε πνιινύο επηζηήκνλεο, αιιά απηό δελ ζεκαίλεη όηη 
δηαζέηνπκε θαη παξαγσγνύο θαηλνηόκνπ επηζηήκεο.  Όηαλ, όπσο ζηελ Ειιάδα, 
ην ζύζηεκα είλαη αδηαθαλέο, ην λνκηθό θαζεζηώο δαηδαιώδεο, ε γξαθεηνθξαηία 
παλίζρπξε θαη νη ρξεκαηαγνξέο αλώξηκεο, ε θαηλνηνκία δελ βξίζθεη έδαθνο λα 
αλζίζεη –όζνη πόξνη θαη αλ ηεο παξαζρεζνύλ. 
 
Σηελ Ειιάδα, ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο 
εμέιημεο πξνζθξνύεη ζηελ θπξίαξρε ηδενιεςία θαηά ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 
ζηελ θξαηηθνδίαηηε αληίιεςε πνπ απνθεύγεη ην ξίζθν, ζηελ ειιεηκκαηηθή ζύλδεζε 
ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηελ παξαγσγή, ζην απνζαξξπληηθό λνκηθό πιαίζην γηα ηα 
θεθάιαηα πςεινύ επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ, ζηελ θπξηαξρία ελόο αλέκπλεπζηνπ 
θξάηνπο απεξραησκέλσλ δνκώλ. 
 
 
Η πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζηελ Ειιάδα ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο λένπ 
«νηθνζπζηήκαηνο» πνπ ζα έθεξλε ζην πξνζθήλην όινπο εθείλνπο πνπ είλαη 
αθόκε ζε ζέζε λα ζθεθηνύλ, λα εκπλεπζηνύλ, λα ηνικήζνπλ.  Πξαγκαηηθή 
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θαηλνηνκία ζα ήηαλ λα δνζεί ειεπζεξία δξάζεο θαη ξόινο ζε όινπο όζνη 
δηαζέηνπλ όρη ηα κέζα, αιιά ηε γλώζε.  Η θαηλνηνκία κπνξεί λα αλζίζεη κόλν ζην 
έδαθνο ηεο θνηλσλίαο ησλ δεκηνπξγηθώλ πνιηηώλ. 
 
 
Γηα λα επηβεβαηώζσ ην ζνβαξό ελδηαθέξνλ καο γηα ην ζέκα ζα ζαο πσ θαη κηα 
άιιε δξάζε ηνπ ΣΕΒ, πνπ απνζθνπεί ζηελ βαζεηά θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
θαη – ειπίδνπκε – ζηελ άληιεζε δηδαγκάησλ γηα άζθεζε εζληθήο πνιηηηθήο ζηελ 
θαηλνηνκία. 
 
Ο ΣΕΒ, κε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΕΣΠΑ, δεκηνπξγεί έλα δίθηπν γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ ζε βαζηθνύο 
ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ρώξαο.  Τειηθή 
επηδίσμε είλαη ε παξαγσγή ζηξαηεγηθήο πιεξνθόξεζεο γηα όιεο ηηο ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο θαη ε εθπόλεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηλνηόκνπ 
επίδνζεο ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.  Παξάιιεια, έρνπκε μεθηλήζεη κία 
έξεπλα ζε κεγάιν αξηζκό επηρεηξήζεσλ, κε ζηόρν λα εληνπίζνπκε έγθαηξα ηηο 
αλάγθεο ζε επελδύζεηο θαη ζε αλζξώπηλεο δεμηόηεηεο πνπ επηβάιινπλ νη 
επεξρόκελεο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή 
γεσγξαθία ηνπ ηόπνπ.  Πνιινί από εζάο κπνξεί λα θιεζνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηελ έξεπλα απηή θαη ειπίδνπκε λα αληαπνθξηζείηε. 
 
Θεσξνύκε όηη απηόο είλαη ν δεκηνπξγηθόηεξνο ηξόπνο λα πξνζβιέςνπκε ζηελ 
επόκελε κέξα ηεο θξίζεο –αλ δελ ζέινπκε λα θαζεισζνύκε παζεηηθά ζ’ απηήλ. 
 
Επραξηζηώ θαη θαιή ζπλέρεηα ! 

 

  

 


