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Θεζζαλονίκη, Δεσηέρα 11 Απριλίοσ 2011 

 

 

 

Έρεσνα, Καινοηομία και Επιτειρημαηικόηηηα: Προκλήζεις και Εμπόδια  

 

Θα μεθηλήζσ ηελ εηζήγεζή κνπ κε ηε ζιηβεξή δηαπίζησζε όηη ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε 

θαη αλαιύνπκε ζήκεξα, ‘‘Το Πέραζμα ηης Καινοηομίας και ηης Έρεσνας ζηην 

Παραγωγική Διαδικαζία’’, ζα έπξεπε λα έρεη ελζσκαησζεί, λα έρεη γίλεη αλαπόζπαζην 

ηκήκα ηνπ κεραληζκνύ ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα ιεηηνπξγεί πιένλ απηόκαηα 

θαη απνηειεζκαηηθά ηνπιάρηζηνλ εδώ θαη δέθα ρξόληα. Αληηζέησο, είλαη δηαπηζησκέλε 

ε έιιεηςε θνπιηνύξαο ελζάξξπλζεο θαη ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκίαο, απηό πνπ 

νλνκάδνπκε «θαηλνηνκηθό πεξηβάιινλ» ή «θνπιηνύξα θαηλνηνκίαο», ζην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα κε θάπνηεο θσηεηλέο εμαηξέζεηο ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Ο δηαγσληζκόο ‘‘Έρεσνας και Καινοηομίας’’ θαη νη ζρεηηθέο κε απηόλ 

εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλεη θαη ρξεκαηνδνηεί ε Eurobank απνηεινύλ κία από απηέο. 

Θεσξώ όηη ν δηαγσληζκόο θαη νη εθδειώζεηο ζα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηε 

δεκηνπξγία θνπιηνύξαο θαηλνηνκίαο ζηελ Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζέισ λα 

ζπγραξώ ηε δηνίθεζε ηεο Eurobank γηα ηελ πξσηνβνπιία απηή.  

 

Η θαηλνηνκία είλαη πξντόλ, είλαη ‘‘παηδί’’ ηεο έξεπλαο. H δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη όηη 

ζήκεξα ε απνηειεζκαηηθή θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

πιένλ βαζκό ζηελ θαηλνηνκία. Σπλεπώο, έξεπλα, θαηλνηνκία θαη δηεζλήο 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. Η 

αληαγσληζηηθόηεηα όκσο κηαο νηθνλνκίαο θαη ε ύπαξμε πξννπηηθήο βηώζηκεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εμαξηώληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ηόζν από ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο νηθνλνκίαο απηήο ζην δηεζλνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη από ην ζεζκηθό πιαίζην αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ δηακνξθώλεη ε Πνιηηεία. Θεσξείηαη πιένλ δεδνκέλν δηεζλώο 

όηη ζε όπνηα νηθνλνκία ε Πνιηηεία δελ ζηεξίδεη θαη δελ δηεπθνιύλεη ηελ έξεπλα, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, νη πξννπηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη, 

ζπλεπώο, νη πξννπηηθέο βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλεο, 

αλ όρη αλύπαξθηεο. Η Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα δείρλεη όηη ε έξεπλα, ε θαηλνηνκία θαη 

ε επηρεηξεκαηηθόηεηα πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ θαη λα ελζαξξπλζνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν 

από ηελ Πνιηηεία, αιιά θαη από ηελ θνηλσλία, εάλ σο Πνιηηεία θαη θνηλσληθό ζύλνιν 

ζέινπκε λα μεπεξάζνπκε ηελ πνιύ δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηέξρεηαη ζήκεξα ε Ειιάδα 

θαη λα δνύκε θαιύηεξεο εκέξεο ζην νξαηό κέιινλ.   

 

Πνιιά είλαη απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αθόκε ζηε ρώξα καο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία από λέεο 

θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο. Μεηαμύ ησλ πιένλ πνιπζπδεηεκέλσλ είλαη:  

1. ε κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ εκπνδίσλ, δειαδή ηεο 
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γξαθεηνθξαηίαο, ζηε δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο άδεηαο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

λέαο επηρείξεζεο θαη ε απινύζηεπζή ηεο, θαζώο θαη ε κείσζε ηνπ θόζηνπο 

έθδνζήο ηεο,  

2. ε παξνρή θαζνδήγεζεο, πιεξνθόξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο ζηηο 

ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο, 

3. νη ρακειόηεξνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ θεξδώλ ησλ λεντδξπζέλησλ 

θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επνλνκαδόκελσλ start-ups, γηα ηα πξώηα ρξόληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη  

4. ε δηαζθάιηζε πεγώλ θαη επλντθόηεξσλ όξσλ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ λέσλ 

θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Δηεζλώο, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο παξάγνληαη ζε 

Παλεπηζηήκηα θαη Εξεπλεηηθά Κέληξα θαη Εξγαζηήξηα, πνιιά από ηα νπνία δελ είλαη 

δεκόζηα ηδξύκαηα θαη ε εθαξκνζκέλε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζ’ απηά ρξεκαηνδνηείηαη 

από επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα. Ωζηόζν, δηεζλώο, κεγάιν κέξνο ηεο εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη θαη ζηα δεκόζηα ηδξύκαηα επίζεο ρξεκαηνδνηείηαη από 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα.  

 

Καζώο ζηα ηδξύκαηα απηά δελ ππάξρεη εκπινθή ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ιόγσ ηεο 

ηδησηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο, νη δηαδηθαζίεο δηάρπζεο είλαη ζρεηηθά απιέο θαη ηα 

θαηλνηνκηθά πξντόληα ηεο έξεπλαο δηνρεηεύνληαη άκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία, κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επελδύνπλ ηα θεθάιαηα απηά ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξώλ απηώλ.   

 

Σηε ρώξα καο ε ρξεκαηνδόηεζε εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηα Παλεπηζηήκηα από 

ηδησηηθά θεθάιαηα είλαη έλα ηδηαίηεξα πνιύπινθν ζέκα, ηόζν ιόγσ ηνπ αζθπθηηθά 

γξαθεηνθξαηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθώλ θηλήηξσλ γηα ηνπο 

εξεπλεηέο, αιιά θαη ιόγσ ηεο δαηκνλνπνίεζεο θαη απόξξηςεο από ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο από 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα. Η θαηάζηαζε απηή έρεη δεκηνπξγήζεη έλα κεγάιν, πνηνηηθό 

θαη πνζνηηθό, θελό κεηαμύ ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζηα 

Παλεπηζηήκηα θαη ηνπ παξαγσγηθνύ ηζηνύ ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε όιεο ηηο 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο Ειιεληθήο νηθνλνκίαο.    

 

Ωζηόζν, πηζηεύσ πσο αλ απινπνηνύληαλ ην ζεζκηθό πιαίζην θαη εμαιείθνληαλ ηα 

γξαθεηνθξαηηθά θαη νηθνλνκηθά αληηθίλεηξα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο 

εξεπλεηέο όζνλ αθνξά ηε δηάρπζε ηνπ πξντόληνο ηεο έξεπλάο ηνπο θαη ηελ αληακνηβή 

ηνπο, ε αιιαγή ηεο θνπιηνύξαο ζα ήηαλ ζέκα ρξόλνπ. Θεσξώ όηη απηό είλαη έλα ζέκα 

πνπ ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα ην κειεηήζεη πνιύ πξνζεθηηθά, θαζώο ε δηεπζέηεζή ηνπ 

ζα έρεη δύν ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο επηπηώζεηο:  

1. Θα δεκηνπξγήζεη λέεο κεγάιεο δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο βαζηθήο θαη ηεο 
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εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, απνδεζκεύνληάο ηελ από ηε δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε πνπ 

είλαη ε θύξηα πεγή ζήκεξα,  θαη 

2. ζα νδεγήζεη ζε επξύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζύλδεζε ζεκαληηθνύ κέξνπο 

ηεο παλεπηζηεκηαθήο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε επεξγεηηθέο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο επηπηώζεηο γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή θαηλνηνκίαο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία.  

 

Ωζηόζν, ζέισ λα ηνλίζσ γηα άιιε κηα θνξά όηη γηα λα έρεη ε παξαγσγή θαηλνηνκίαο ηα 

επεξγεηηθά ηεο απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη ε Πνιηηεία λα δηακνξθώζεη επλντθό ζεζκηθό 

πιαίζην θαη γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζή ηεο. Σην πιαίζην απηό εληάζζνληαη όια όζα 

αλάθεξα πξνεγνπκέλσο γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ηεο θαηλνηόκνπ 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο από ηελ Πνιηηεία, είηε απηό αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηελ ίδξπζε λέσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, είηε ηελ αμηνπνίεζή ηεο 

από ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο θάζε κεγέζνπο.  

 

Θα νινθιεξώζσ ηνλίδνληαο όηη ζεκαληηθέο αιιαγέο πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη ζηηο 

Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο όζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επελδύζνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα θεθάιαηα ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή θαηλνηνκίαο, είηε δηεμάγεηαη εληόο ηεο επηρείξεζεο είηε 

εθηόο. Απηό ζπλεπάγεηαη επέλδπζε θεθαιαίσλ από ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην αλζξώπηλν 

δπλακηθό ηνπο, έηζη ώζηε λα έρεη ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη ηερλνγλσζία, 

λα είλαη επαξθώο θαηαξηηζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα κπνξεί λα εληνπίζεη, λα 

αμηνινγήζεη θαη λα εθαξκόζεη απνηειεζκαηηθά ηελ θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

θνηλόηεηα όηη ρσξίο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό, ε θαηλνηνκία δελ 

είλαη δπλαηό λα θέξεη ηα επεξγεηηθά ηεο απνηειέζκαηα ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

Εδώ βέβαηα ππεηζέξρεηαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΤΕΙ, όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή λέσλ πηπρηνύρσλ 

εθνδηαζκέλσλ κε ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο γηα λα 

εθαξκόζνπλ ηηο θαηλνηόκεο κεζόδνπο παξαγσγήο θαη δηνίθεζεο γεληθόηεξα. Επεηδή 

όκσο απηό είλαη έλα πνιύ κεγάιν ζέκα θαη ν ρξόλνο πνπ έρσ εμαληιήζεθε, αθήλσ λα 

ζπδεηήζνπκε απηό ην εμίζνπ ζεκαληηθό ζέκα ζην ηέινο, όηαλ ζα ηεζνύλ εξσηήκαηα.     

 

 

Γηάλλεο Αζ. Χαηδεδεκεηξίνπ 

Πξύηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  

 

 


