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Η Διιάδα ζε θξίζε 
 Απνδπλακψζεθε ζεκαληηθά ν βαζηθφο κνριφο ηεο 15εηνχο (1994-2008) 

ηαρχηεξεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζε ζρέζε κε ην 
επξσπατθφ κέζν φξν: Η ηζρπξή ηδησηηθή θαηαλάισζε (εγρψξηα δήηεζε):  

 Καηαλαισηηθφο επδαηκνληζκφο, εθεζπραζκφο 

 Δχθνιεο επηινγέο, αβαζάληζηνο δξφκνο γηα ηελ επηηπρία 

 «Σνμηθή θνπιηνχξα» ηεο επθνιίαο, ηεο πξνρεηξφηεηαο, ηεο 
απνζπαζκαηηθφηεηαο 

 Μπσπηθή επηινγή ηνπ ζήκεξα ζε βάξνο ηνπ αχξην 

 Δπηιεθηηθή εθαξκνγή ζεζκψλ θαη λφκσλ 

 Σν θξάηνο πιεξψλεη...δεκνζηνλνκηθφο εθηξνρηαζκφο 

 Αδπλακία / αδηαθνξία / κεηάζεζε επίιπζεο ρξφλησλ 
δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

 Μεγέζπλζε πξνβιήκαηνο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηεο δηεζλνχο 
ξεπζηφηεηαο, θξίζε ρξένπο 
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πζηεκηθέο αδπλακίεο πνπ δελ ακβιχλζεθαλ ζηελ 

πεξίνδν ηεο «επκάξεηαο» 

 Διιείκκαηα δηεζλνπνίεζεο: έιιεηςε θξίζηκεο κάδαο κεγάισλ 
αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε δηεζλή παξνπζία, κε ιίγεο εμαηξέζεηο 
 

 Δκπφδηα εηζφδνπ ζε πνιιέο αγνξέο πξντφληνο θαη ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο, ζηξεβιψζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 
αληαγσληζηηθά επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηνο ηνκέαο  
 

 Μεγάιν θαη «παληνχ εκπιεθφκελν» θξάηνο αιιά αλαπηπμηαθά αδχλακν 
θαη «κε επθπέο»  
 

 Γνκηθέο αδπλακίεο ζε παξαγσγή θαη ρξήζε ΣΠΔ, παξά ηηο «λεζίδεο» 
πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηε ρξήζε ηνπο ππφ κνξθή ηππνπνηεκέλνπ 
«εκπνξεχκαηνο» - commodity), ςεθηαθφ ράζκα 
 

 Πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε έξεπλαο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ρακειέο 
δαπάλεο γηα ΔΣΑ: (0,57% ηνπ ΑΔΠ, (15ε ζέζε ζε Δπξσδψλε) κε κηθξή 
ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ (<20%)  

 «Ρερή» θαη πνηνηηθά ζηελή επηρεηξεκαηηθφηεηα, κηθξή ζπγθξηηηθά 

ζπκκεηνρή ησλ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε λέα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (Global Entrepreneurship Monitor) 
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Έιιεηκκα Αληαγσληζηηθφηεηαο 
 Δμαγσγέο αγαζψλ: παξακέλνπλ επηθεληξσκέλεο ζε κηθξφ θάζκα αγαζψλ, θπξίσο αγξνηηθά 

πξντφληα, ρεκηθά, εμνπιηζκφ κεηαθνξψλ θαη κεραλνινγηθφ, ελψ παξαηεξείηαη θζίλνπζα πνξεία 

ζε παξαδνζηαθνχο εμαγσγηθνχο θιάδνπο φπσο ε θισζηνυθαληνπξγία 
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Γηαξζξσηηθή θφπσζε θαη ηξαηεγηθφο 

εγθισβηζκφο (stuck in the middle) 
 Σν ειιεληθφ «παξαγσγηθφ- επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα» ζε 

ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ 

πηέδεηαη ακθίπιεπξα απφ: 

 

 παξαγσγνχο ρσξψλ ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο-  πνπ δελ 

είλαη πηα κφλνλ αλεηδίθεπηε, αιιά δηαξθψο αλαβαζκίδεηαη 

 

 αιιά θαη «πνηνηηθά ππέξηεξνπο παξαγσγνχο» πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

θαη ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ & παξαγσγηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Δίλαη ζε ζέζε ην εγρψξην επηρεηξεκαηηθφ ζχζηεκα λα θηλεζεί  

πξνο ηε 2ε επηινγή; 
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European Innovation Scoreboard 2011 

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2011 (7/2/12)  

Διιάδα (moderate innovator) : 20ε ζέζε (απφ 19ε ζέζε πέξπζη)  
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Τζηεξήζεηο θαη πξνηεξήκαηα 

Indicator values relative to the EU27 (EU27=100). 
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Δπηδφζεηο  

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 
 Καιέο ζρεηηθά επηδφζεηο ζε θάπνηνπο δείθηεο εηζξνψλ (απφθνηηνη 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ γηα 
θαηλνηνκία) θαη θάπνηνπο δείθηεο εθξνψλ (% ΜΜΔ πνπ «θαηλνηνκνχλ» 
ζε νξγαλσηηθνχ φκσο ηχπνπ θαηλνηνκίεο)  

 

 Υακειέο ζέζεηο Διιάδαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο (πνιχ αξλεηηθέο 
επηδφζεηο ζε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, δηα βίνπ κάζεζε, ηδησηηθέο δαπάλεο 
γηα Δ&Α): βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ ΔΚ πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο 
πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο  

 

 Η Διιάδα αξγεί ζην λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε νηθνλνκία ηεο γλψζεο: νη 
ζεκεξηλέο  ηθαλφηεηεο ηεο Διιάδαο δείρλνπλ λα κελ είλαη πηζαλή ε 
αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θαηλνηφκσλ ηθαλνηήησλ ζην θνληηλφ κέιινλ, 
αιιά ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο αληίζηνηρεο επίδνζήο ηεο κέζσ 
δηάρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο 
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Ση θάλνπλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο; 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο ΙΟΒΔ/ΔΒΔΟ - ΔΜΠ γηα ινγαξηαζκφ ΔΒ 

 

Καηλνηνκία 

πξντφληνο 

Οη κηζέο επηρεηξήζεηο παξήγαγαλ θαηλνηνκηθά πξντφληα 

ηελ ηειεπηαία δηεηία 

Κπξίσο φκσο θαηλνηνκία πνπ είλαη λέα γηα ηελ επηρείξεζε (69%) ή λέα γηα 

ηελ ειιεληθή αγνξά (50,6%) 

ην 13% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ πσιήζεηο 

θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ 

Καηλνηνκία 
δηαδηθαζίαο  

 Μία ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο 

θπξίσο ζε κεζφδνπο παξαγσγήο (70%) θαη ζηε ρξήζε ΣΠΔ (50%) 

Οξγαλσζηαθή 

θαηλνηνκία 

38% ησλ επηρεηξήζεσλ  

θπξίσο ζε κεζφδνπο πψιεζεο (70%) θαη κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο (56%) 

 

Πηγή: Έξεπλα ΙΟΒΔ / ΔΒΔΟ-ΔΜΠ ζηηο 2000 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο 
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Δπίπεδο οπγάνωζηρ 

Τεσνολογικέρ Ικανόηηηερ Παπαγωγή γνώζηρ 

Ταχεία ανταπόκριςθ ςε μεταβολζσ τθσ 
ηιτθςθσ (2 ςτισ 3 επιχειριςεισ)  

 Πιο δφςκολθ θ παραγωγι 
διαφορετικών προϊόντων 

Λιγότερεσ από τισ μιςζσ ζχουν ευελιξία 
παραγωγισ διαφορετικών προϊόντων 

Σχετικά καλό υπόβακρο παραγωγικισ 
τεχνολογίασ 

 Πάνω από τισ μιςζσ μποροφν να 
βελτιώνουν ςθμαντικά τθν τεχνολογία τουσ, 
όμωσ αυτό φαίνεται να γίνεται με τθν 
τεχνολογία ωσ εμπόρευμα: ζτοιμθ από το 
εξωτερικό 

 

Τζηεξήζεηο ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο 

Αλ θαη νη κηζέο βαζίδνληαη ζε έξεπλα πνπ 

δηεμάγνπλ, νη πεξηζζφηεξεο δελ δηαζέηνπλ 

δνκεκέλν ηκήκα εζσηεξηθψλ κειεηψλ ή/θαη 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Βαζηθέο πεγέο γλψζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο: πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο 

 Μηθξή ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζπλεξγαζία κε 

ζπκβνχινπο, ζπλέδξηα θηι 
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Ταξινόμηζη : Τεσνολογικέρ επιδόζειρ & Καινοηομία 

Τςπολογία 

 

Καηηγοπία Α: νη 

«πςειήο έληαζεο 

θαηλνηνκίαο»   

Καηηγοπία Β: νη 

«κέηξηαο έληαζεο 
θαηλνηνκίαο»   

Καηηγοπία Γ: νη 

«ρακειήο έληαζεο 

θαηλνηνκίαο» 

Ταςηόηηηα 

 

Καηλνηνκία 

πξντφληνο και 

θαηλνηνκία 
δηαδηθαζίαο: 

443 επισειπήζειρ 

(21,9% ηος 

δείγμαηορ) 

984 επισειπήζειρ 

(48,6% ηος 

δείγμαηορ) 

Καλέλα είδνο 
θαηλνηνκίαο 

598 επισειπήζειρ 

(29,5% ηος 

δείγμαηορ) 

Γιαθοπέρ 

 

61%  κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο 

86% εθαξκφδεη 

πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο 

30% δηεμάγεη έξεπλα 

in house 

46% κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο 

79% εθαξκφδεη 

πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο 

25% δηεμάγεη έξεπλα 

in house 

33% είλαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο 

60% εθαξκφδεη 

πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο 

14% δηεμάγεη έξεπλα 

in house 
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Καη ηψξα ηη;  

Αλάγθε γηα λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν 

 Βειηίσζε αληαγσληζηηθφηεηαο δε ζεκαίλεη απνθιεηζηηθά 

κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. εκαίλεη  

 Βειηίσζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηθαλφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο ζηηο 

επξχηεξεο ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη γεσπνιηηηθέο 

κεηαβνιέο  

 Βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα παξάγεη, λα απνθηάεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηε γλψζε 

 Γηακφξθσζε θιίκαηνο, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη επξχηεξα ελφο 

πεξηβάιινληνο πνπ ελζαξξχλεη ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ θαηλνηνκία, 

ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ππνινγηζκέλν ξίζθν ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ πξνψζεζε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε είδνπο  

 Άξα ε έπεςνα ΓΔΝ είναι πολςηέλεια, απαηηεί φκσο λέεο 

αλαγλψζεηο θαη θίιηξα γλψζεο 
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Άξα επηινγή ηνπ δχζθνινπ δξφκνπ 
 Αλ απνθιεηζηεί ε επηινγή «κηαο θνχξζαο πξνο ηα θάησ» κέζσ δξαζηηθψλ 

κεηψζεσλ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο (θαζηεξσκέλε ζπληαγή γηα ηε βειηίσζε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά κάιινλ αδηέμνδε), ηφηε... 

 ....ε κφλε θνηλσληθά απνδεθηή θαη καθξνρξνλίσο απνηειεζκαηηθή 
επηινγή είλαη απηή ηνπ δχζθνινπ αλεθνξηθνχ δξφκνπ πνπ δίλεη έκθαζε 
ζε:  

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο απφ φινπο θαη γηα φινπο. 

 Γηάρπζε ηεο γλψζεο παληνχ (αθφκε θαη ζηνπο απνθαινχκελνπο «θιαδνπο 
ρακειήο ηερλνινγίαο»). 

 Δπέλδπζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.  

 Δλεξγνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δήηεζεο (αλάπηπμε αγνξαζηηθψλ πξαθηηθψλ 
πνπ επλννχλ ηελ αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο θαη ηελ θαηλνηνκία). 

 Καιιηέξγεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη φρη ζηελ 
copy-paste επηρεηξεκαηηθφηεηα 
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Πνιηηηθέο αλαβάζκηζεο πζηήκαηνο 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο 
Παξεκβάζεηο ηφζν ζηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο φζν θαη ηεο δήηεζεο 

 θαζηέξσζε κφληκνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο έξεπλαο, κε κεζνπξφζεζκε 
ζηήξημε (3 έσο 5 εηψλ) κεηά απφ αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ,  

 ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε εξεπλεηηθνχ ρψξνπ (παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά 
θέληξα)  

 δηαζχλδεζε εξεπλεηηθήο θαη θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  κε ηηο 
ιεηηνπξγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 
ηνκέα  

 ππνζηήξημε παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ σο θνξέσλ 
κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη αλάπηπμεο πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ 
θαηλνηνκίαο,  

 ζπζηεκαηηθή πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ πφξσλ γηα ρνξεγίεο, ππνηξνθίεο πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα,  

 έλα καθξνρξφλην- θαη επαξθψο ρξεκαηνδνηνχκελν κε απιέο δηαδηθαζίεο- 
ζρέδην πξνζέιθπζεο Διιήλσλ θαη μέλσλ εξεπλεηψλ απφ ηνλ δηεζλή ρψξν 
γηα λα ζπλεξγαζζνχλ κε ειιεληθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο 
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Αλάγθε γηα ππέξβαζε ηεο «ηνμηθήο 

θνπιηνχξαο» ηεο επθνιίαο θαη ηεο 

πξνρεηξφηεηαο 

Ποιόηηηα, πποζηιθεμένη αξία και διαθοποποίηζη 

Όξακα θαη ζρέδην 
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Εσταριστώ πολύ ! 
 

Άγγελος Τσακανίκας 
 atsakanikas@iobe.gr 

mailto:atsakanikas@iobe.gr

