Παρέμβαςη του Γιάννη Καλογήρου Καθηγητή ΕΜΠ1 και, ςτην
ημερίδα του ΣΕΒ με θέμα:
«Παραγωγική αναςυγκρότηςη με καινοτομία: Μια ςύγχρονη
βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα» (17/12/2013)
Καταρχιν, κα ικελα δϊςω ςυγχαρθτιρια ςε όλο αυτό το καταρτιςμζνο και
εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό που κινθτοποιικθκε για τθν πραγματοποίθςθ
τθσ ερευνθτικισ δουλειάσ που παρουςιάηεται ςτθ ςθμερινι θμερίδα.
Συνεργάςτθκαν ςτο πλαίςιο που διαμόρφωςαν το ΙΟΒΕ, το Εργαςτιριο
Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ του ΕΜΠ και ο ΣΕΒ για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα άνκρωποι από τον επιχειρθματικό τομζα, τα πανεπιςτιμια, τον
ερευνθτικό χϊρο αλλά και άνκρωποι, οι οποίοι διαμορφϊνουν ι επθρεάηουν τθν
άςκθςθ πολιτικισ από τθ δθμόςια διοίκθςθ. Άλλωςτε, γνωρίηουμε ότι θ ανάπτυξθ
είναι το αποτζλεςμα τθσ κινθτοποίθςθσ όχι μόνο χρθματικϊν πόρων αλλά κυρίωσ
ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Θεωρϊ ότι μια από τισ ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ είναι θ
απουςία ςτθ κεματολογία τθσ δθμόςιασ ατηζντασ του ηθτιματοσ τθσ ςφνδεςθσ τθσ
οικονομίασ με τθν τεχνολογία και καινοτομία, όπωσ τόνιςαν ςτισ παρεμβάςεισ τουσ
και ο Πρόεδροσ κακϊσ και ο Αντιπρόεδροσ του ΣΕΒ. Πιο ςυγκεκριμζνα, το επίκεντρο
τθσ δθμόςιασ πολιτικισ και κυρίωσ του δθμόςιου διαλόγου ζχει προςδιοριςτεί ςτο
ηιτθμα τθσ αναγκαίασ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και ςε κάποιεσ διαρκρωτικζσ
αλλαγζσ, ςυνικωσ γενικοφ και αρχετυπικοφ τφπου, κάποιεσ από τισ οποίεσ
προχϊρθςαν και κάποιεσ ζμειναν ςτα χαρτιά. Αντίκετα με ότι ςυμβαίνει ςε άλλεσ
ευρωπαϊκζσ και όχι μόνο χϊρεσ, δεν αποτζλεςε αντικείμενο του δθμόςιου διαλόγου
και πολιτικισ θ αναηιτθςθ ενόσ νζου μοντζλου ανάπτυξθσ με επίκεντρο τθ γνϊςθ,
τθν τεχνολογία και τθν καινοτομία και τθν επιχειρθματικότθτα που βαςίηεται ςτθ
γνϊςθ. Το γεγονόσ αυτό είναι ιδιαίτερα αρνθτικό, κακϊσ θ κατθγορία των
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που περιγράψαμε δεν αρκεί για τθν ανάκαμψθ μιασ
οικονομίασ, ιδίωσ μιασ οικονομίασ του τφπου του δικοφ μασ, θ οποία και ςτα χρόνια
τθσ ςθμαντικισ οικονομικισ μεγζκυνςθσ είχε ζνα πρόβλθμα με το τεχνολογικό και
καινοτομικό περιεχόμενο των δραςτθριοτιτων τθσ, όπωσ είχαν επιςθμάνει και
ςχετικζσ ζρευνεσ ςτον ελλθνικό χϊρο, αλλά και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
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Ο Γιάννθσ Καλογιρου είναι Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ των προγραμμάτων «Ζρευνα ςτισ
Επιχειριςεισ για τθν πρόβλεψθ των μεταβολϊν ςτα περιφερειακά παραγωγικά ςυςτιματα ςτισ
τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ» και «Στρατθγικι Μελζτθ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και
τθν καινοτόμο επιχειρθματικότθτα»
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Στο πλαίςιο αυτό, οι πρωτοβουλίεσ που ζχει πάρει ο ΣΕΒ όπωσ είναι αυτό το
μεγάλο ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ νζασ
επιχειρθματικότθτασ όπωσ το πρόγραμμα «Μαηί ςτθν Εκκίνθςθ» ςε ςυνεργαςία με
το ΕΜΠ, το Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και με τθ ςυμμετοχι και άλλων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων αλλά και πολλζσ άλλεσ, είναι ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό
γεγονόσ, το οποίο ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι τθσ ατηζντασ. Βζβαια, θ κεματολογία τθσ
δθμόςιασ ςυηιτθςθσ δεν αλλάηει άμεςα και απαιτεί μακριά και επίπονθ
προςπάκεια. Επιπλζον, οι δθμόςιεσ ατηζντεσ και πολιτικζσ χρειάηονται και
τεκμθρίωςθ. Και εδϊ πάλι ζνα ενδιαφζρον φαινόμενο είναι ότι ενϊ για 10-15
χρόνια υπιρξαν αρκετζσ ζρευνεσ που ζγιναν για τθν αγορά εργαςίασ, τθν αγορά
εργαςίασ των αποφοίτων των ΑΕΙ (από το ΕΜΠ αρχικά, το ΤΕΕ και ςτθ ςυνζχεια από
όλα τα ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθ Μορφωτικι Αναπτυξιακι
Πρωτοβουλία κ.α.) τισ επιχειριςεισ και τουσ οικονομικοφσ κλάδουσ, τα τελευταία
χρόνια ζχουμε ζνα ζλλειμμα ςχετικισ τεκμθρίωςθσ, τϊρα που - λόγω τθσ βακειάσ
φφεςθσ και τθσ τεράςτιασ ανεργίασ ιδίωσ των νζων- είναι περιςςότερο απαραίτθτθ
παρά ποτζ. Στθν κάλυψθ του κενοφ τεκμθρίωςθσ ςυνειςφζρουν δφο
πρωτοβουλίεσ του ΣΕΒ ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Βιομθχανικισ &
Ενεργειακισ Οικονομίασ του ΕΜΠ και το ΙΟΒΕ. Η πρϊτθ αφορά τθν
πραγματοποίθςθ δφο μεγάλθσ κλίμακασ διαδοχικϊν ερευνϊν πεδίου ςε
επιχειριςεισ (2011 και 2013)2 που ζγιναν ςτισ 2000 μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ
επιχειριςεισ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η δεφτερθ ςυνίςταται ςτθ
ςυςτθματικι λειτουργία εννζα πάνελ (με ςυμμετοχι εμπειρογνωμόνων και άλλων
εμπλεκομζνων από τον κόςμο τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογίασ, των επιχειριςεων και
τθ δθμόςια διοίκθςθ) ςε ςυγκεκριμζνα παραγωγικά και επιχειρθματικά ςυςτιματα
που αναπτφςςονται κατά μικοσ αλυςίδων παραγωγισ αξίασ. Η ιδιαίτερθ
χρθςιμότθτα των ερευνϊν και των πάνελ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αποτυπϊνουνκαι μάλιςτα με ζνα μθ ςτατικό τρόπο- τθν εξζλιξθ του παραγωγικοφεπιχειρθματικοφ τομζα ςε ςυνδυαςμό με τον εντοπιςμό κρίςιμων χαρακτθριςτικϊν
των παραγωγικϊν αλυςίδων αξίασ (και όχι απλϊσ κλάδων) που αναδεικνφονται ςτο
πλαίςιο των αντίςτοιχων πάνελ. Αναδεικνφεται, επίςθσ, θ ανάγκθ αναβάκμιςθσ ι
και δθμιουργίασ ςυμπλθρωματικϊν κρίκων και κατ’ επζκταςθ εντοπίηονται οι
ςυγκεκριμζνεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που απαιτοφνται ςε κάκε παραγωγικι
αλυςίδα. Η ςυγκεκριμζνθ ερευνθτικι εμπειρία οδθγεί αβίαςτα ςτο ςυμπζραςμα ότι
χρειαηόμαςτε ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ όλων αυτϊν των περιοχϊν
ενδιαφζροντοσ που κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ατηζντα για τθν
παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και νομίηω ότι
αναδεικνφεται ζνα «πεδίον δόξθσ λαμπρόν» προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, με τθν
κινθτοποίθςθ και ςυμμετοχι βεβαίωσ όλων των φορζων και κοινωνικϊν εταίρων.
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Η υλοποίθςθ των ερευνϊν πεδίου ζγινε ςε ςυνεργαςία με τθν Public Issue.
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Το πρόβλθμα τθσ ελλιποφσ ςφνδεςθσ των εγχϊριων επιχειριςεων με τα
πανεπιςτιμια οφείλεται ςε αίτια που προζρχονται τόςο από τθν πλευρά των
πανεπιςτθμίων όςο και από τθν πλευρά των επιχειριςεων. Η επίπτωςθ αυτι ζχει
ωσ αποτζλεςμα τθ μθ αποτελεςματικι λειτουργία του ςυςτιματοσ ζρευνασ και
καινοτομίασ ςτθ χϊρα μασ. Δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι θ παραγωγι καινοτομιϊν και
θ αξιοποίθςι τουσ από νζεσ δραςτθριότθτεσ, είτε από υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ
είτε από νζεσ, περνά από ζνα ςφςτθμα ςχζςεων, κρίκων οι οποίοι υπάρχουν,
διαμορφϊνονται ι λείπουν. Πιο ςυγκεκριμζνα, ζνα μζροσ τθσ ακαδθμαϊκισ
κοινότθτασ χαρακτθριηόταν και χαρακτθρίηεται από τθν αντίλθψθ ότι ο ρόλοσ των
πανεπιςτθμίων είναι κακαρά επιςτθμονικόσ και ότι να πρζπει να ςυγχζεται με τθν
παραγωγι πρακτικϊν εφαρμογϊν. Ταυτόχρονα, είχε και ζχει τθν άποψθ ότι θ
ςφνδεςθ των πανεπιςτθμίων με τισ επιχειριςεισ κα μποροφςε να αλλοιϊςει το
(δθμόςιο) χαρακτιρα των πανεπιςτθμίων. Όμωσ γνωρίηουμε πολφ καλά από τθ
διεκνι εμπειρία ότι χωρίσ τθν αλλθλεπίδραςθ με τθ βιομθχανία και τθν παραγωγι
γενικότερα είναι πολφ δφςκολθ θ επιτυχισ ζκβαςθ όχι μόνο τθσ εφαρμοςμζνθσ
αλλά και τθσ βαςικισ ζρευνασ, ιδίωσ ςτα τεχνολογικά/πολυτεχνικά ιδρφματα.
Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, και θ ηιτθςθ των επιχειριςεων για ζρευνα είναι ςε
γενικζσ γραμμζσ χαμθλι, εξαιτίασ του μικροφ κατά μζςο όρο μεγζκουσ των
ελλθνικϊν επιχειριςεων αλλά και τθσ ακολουκοφμενθσ ςτρατθγικισ και πρακτικισ
πολλϊν ελλθνικϊν επιχειριςεων. Υπάρχουν όμωσ και καλά παραδείγματα, όπωσ
ενδεικτικά μποροφμε να αναφζρουμε τον κλάδο τθσ τςιμεντοβιομθχανίασ, των
τροφίμων και του αλουμινίου όπου για παράδειγμα ζχουν λυκεί ςε διαχρονικι
βάςθ προβλιματα με τθ ςυμμετοχι και τθ ςυμβολι των πανεπιςτθμίων. Παρά
ταφτα, υπάρχει ςθμαντικόσ δρόμοσ ο οποίοσ πρζπει να διανυκεί ςε αυτό το κζμα
ϊςτε τζτοιεσ ςυνεργαςίεσ να αποτελζςουν οργανικό και κεμελιακό ςτοιχείο τθσ
λειτουργίασ τόςο των ερευνθτικϊν και πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων όςο και των
επιχειριςεων.
Εκτόσ των προαναφερομζνων, κα ικελα να επιςθμάνω τθν ανάγκθ δθμιουργίασ
νζων επιχειριςεων εντάςεωσ γνϊςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Οι τελευταίεσ ζρευνεσ
που ζγιναν από το ΙΟΒΕ, το Global Entrepreneurship Monitor, και άλλουσ
οργανιςμοφσ, φανερϊνουν ότι, τθν περίοδο τθσ κρίςθσ, υπάρχει αναπαραγωγι του
παλιοφ μοντζλου των επιχειριςεων που βρίςκονται πολφ κοντά ςτον τελικό
καταναλωτι (εςτίαςθ κ.α.). Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ είναι χριςιμεσ για βιοποριςμό,
όχι όμωσ χριςιμεσ για να δϊςουν δυναμικι ςτο παραγωγικό ςφςτθμα, να
ςυνδζςουν τθ γνϊςθ με τθν καινοτομία και να οδθγιςουν ςε νζα εγχειριματα τα
οποία κα δθμιουργιςουν και νζεσ κζςεισ εργαςίασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ. Εξάλλου, ζνα από τα ςθμερινά προβλιματα που
χαρακτθρίηει το δθμόςιο διάλογο είναι θ αντίλθψθ ότι θ καινοτομία και θ
καινοτόμοσ επιχειρθματικότθτα ςυνδζεται μόνο με τουσ κλάδουσ υψθλισ
τεχνολογίασ. Η πείρα και θ ζρευνα ζχουν δείξει ότι και οι κλάδοι τθσ λεγόμενθσ
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χαμθλισ τεχνολογίασ ζχουν ςθμαντικό απόκεμα γνϊςθσ, τθν οποία μποροφν να
αξιοποιιςουν για τθν παραγωγι καινοτόμων προϊόντων. Λόγω του γεγονότοσ ότι θ
Ελλάδα ζχει οριςμζνα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςτουσ αποκαλοφμενουσ κλάδουσ
χαμθλισ τεχνολογίασ, υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ καινοτόμων
επιχειριςεων ςε αυτοφσ τουσ κλάδουσ όπωσ βεβαίωσ και ςε κλάδουσ των
υπθρεςιϊν. Η ςθμερινι ςυηιτθςθ, δθλαδι, για τθ δθμιουργία ενόσ κφματοσ
νεοφυϊν επιχειριςεων (start-ups) δεν κα πρζπει να αποτελζςει μια παγίδα που κα
οδθγιςει ςε εταιρείεσ-φοφςκεσ, αλλά να δϊςει τθ δυνατότθτα να ανανεωκεί ο
επιχειρθματικόσ ιςτόσ τθσ χϊρασ και να δθμιουργθκοφν νζεσ ευκαιρίεσ
απαςχόλθςθσ για ανκρϊπουσ με καλό υπόβακρο γνϊςθσ τόςο τεχνολογικό όςο και
επιχειρθςιακό. Και νομίηω ότι θ χϊρα μασ διακζτει ζνα τζτοιο ανκρϊπινο δυναμικό
που μπορεί να αξιοποιθκεί προσ τθν κατεφκυνςθ δθμιουργίασ καινοτόμων
επιχειριςεων.
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςε αυτό το ηιτθμα είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικόσ, κακϊσ οι επιχειρθματικζσ ικανότθτεσ μπορεί να μθ διδάςκονται με τθ
ςτενι ζννοια του όρου αλλά πάντωσ καλλιεργοφνται. Πολλζσ ζρευνεσ ζχουν δείξει
ότι βεβαίωσ και υπάρχει ζνα ποςοςτό των ανκρϊπων που ςε κάκε περίπτωςθ
μποροφν να ξεκινιςουν και να προχωριςουν μια επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
γιατί ζχουν το ταλζντο-χάριςμα. Ταυτόχρονα υπάρχει όμωσ και ζνα ποςοςτό που
επίςθσ λόγω ιδιοςυγκραςιακϊν, πολιτιςμικϊν και άλλων χαρακτθριςτικϊν, δεν κα
αναλάβει ποτζ ζνα επιχειρθματικό εγχείρθμα. Όμωσ, μια ςυςτθματικι καλλιζργεια
επιχειρθματικισ κουλτοφρασ και ικανοτιτων, ιδίωσ ςτουσ αποφοίτουσ των
πανεπιςτθμίων και ςτουσ ερευνθτζσ, κα ζχει μια ςθμαντικι κετικι επίδραςθ ςτθν
πραγματοποίθςθ καινοτόμων και επιτυχθμζνων επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων
από τθν πλευρά τουσ, είτε μετά το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ, είτε αργότερα, όταν κα
ζχουν αποκτιςει και τθν ανάλογθ εργαςιακι εμπειρία και πρακτικι γνϊςθ.
Επίςθσ, ακόμα κι αν δουλζψουν ςε άλλουσ οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ, το να
μάκουν να ςκζπτονται με ζναν τρόπο που ςυνδζει τθν πρωτοβουλία και τθ
δθμιουργικότθτα με τθν ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων
δραςτθριοτιτων και
επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων είναι εξίςου κετικό, κακϊσ κα προςδϊςει δυναμικι
και ςτισ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ. Διότι δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι ζνα μζροσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, θ εταιρικι επιχειρθματικότθτα, προζρχεται από τισ
υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ, που αναπτφςςουν νζεσ δραςτθριότθτεσ, νζα business
units, κ.λπ.
Επομζνωσ, θ ειςαγωγι ςτθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ (ανεξαρτιτωσ
επιςτθμονικοφ και γνωςιακοφ αντικειμζνου) κφκλων μακθμάτων που ςυνδζονται με
τθν οικονομία, τθ διοίκθςθ και τθν επιχειρθματικι πρακτικι, θ καλλιζργεια ενόσ
κλίματοσ και ςυγκεκριμζνων δράςεων που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων,
επιχειρθςιακϊν ικανοτιτων, ςτάςεων, νοοτροπιϊν και πρακτικϊν που ςυνδζονται
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με τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, τθ δθμιουργικότθτα και τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν
και θ οργανωμζνθ ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν και των ερευνθτϊν ςτον ςχεδιαςμό
και τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων εγχειρθμάτων μπορεί να ςυμβάλλει τόςο ςτθν
κινθτοποίθςθ και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν καλφτερθ πρακτικι
αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που παράγεται ςτα πανεπιςτιμια, όςο και πολφ
περιςςότερο ςτθ δθμιουργία νζων καινοτόμων επιχειριςεων και κατϋεπζκταςθ
ςτθν αλλαγι του επιχειρθματικοφ προτφπου των υφιςτάμενων επιχειριςεων.
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