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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Καινοτοµία: ο δρόµος προς την επιτυχία 

 

Την τελευταία δεκαετία, πραγµατοποιήθηκαν ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της 
µεταποίησης. Η παγκοσµιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
άλλαξαν ριζικά τις παραγωγικές δραστηριότητες, συνέβαλαν στη µείωση του µεριδίου της 
µεταποίησης στο ΑΕΠ στις χώρες του ανεπτυγµένου βιοµηχανικού κόσµου και στη 

µεταφορά και στην αύξηση της βιοµηχανικής δραστηριότητας στις νέες δυναµικές χώρες της 
νοτιοανατολικής Ασίας.  

Μαζί µε τις µεταβολές στη µεταποίηση, µεταβλήθηκαν επίσης οι συνθήκες και οι αντιλήψεις 
για την ανάπτυξη. Στη σηµερινή οικονοµία, ο κύριος παράγοντας που προσδιορίζει την 

ανάπτυξη δεν είναι η συσσώρευση του κεφαλαίου, αλλά η γνώση, η έρευνα και η 

καινοτοµία. Η γνώση προσφέρει συνθήκες για αυξανόµενες οικονοµικές αποδόσεις και 
δηµιουργεί ευκαιρίες για σχεδόν απεριόριστη ανάπτυξη.  

Η σηµασία της οπτικής αυτής για τη µεταποίηση είναι ότι οδηγεί σε µια υβριδική θεώρηση 

της µεταποίησης, η οποία συντίθεται από δύο µέρη:  

• ένα τµήµα µεταποίησης φυσικών πόρων µε φθίνουσες αποδόσεις, εκτεθειµένο στον 
παγκόσµιο ανταγωνισµό, και, 

• ένα τµήµα δηµιουργίας και διαχείρισης γνώσεων µε αυξανόµενες αποδόσεις,  πιο 

προστατευµένο στον παγκόσµιο ανταγωνισµό µέσω των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας.  

Τελικά, η ανταγωνιστικότητα της µεταποίησης είναι συνάρτηση των αναλογιών και των 
σχέσεων των παραπάνω µερών. Για το λόγο αυτό η µεταποίηση οφείλει να λειτουργήσει ως 
σύστηµα «µεταποίησης – υπηρεσιών».  

Σε πρόσφατη έρευνα του ΣΒΒΕ για την αποτύπωση των προβληµάτων συνεργασίας των 
ΑΕΙ µε µεταποιητικές επιχειρήσεις, αναδείχθηκαν τα κύρια προσκόµµατα που εµποδίζουν 
αυτή τη συνεργασία.   

Τα πέντε σηµαντικότερα εξ αυτών, όπως αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις του 

δείγµατος, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι: 

1. ο αυστηρός προσανατολισµός των ερευνητικών φορέων στην έρευνα και όχι στην 
αγορά, 

2. η µη-ανεπτυγµένη «επιχειρηµατική» κουλτούρα σε ερευνητές, 

3. το υψηλό κόστος έρευνας, 

4. το δύσκαµπτο πλαίσιο που αφορά την απασχόληση ερευνητών που απασχολούνται σε 
ερευνητικούς φορείς και σε ΑΕΙ από τις επιχειρήσεις, και,  

5. το ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας & των αποτελεσµάτων έρευνας. 
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Επιπλέον, προσδιορίστηκαν και καταγράφηκαν οι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά για 

την ανάληψη καινοτοµικών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις. Οι πέντε σηµαντικότεροι, 
όπως αυτοί επίσης αποτυπώθηκαν από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, είναι: 

1. η έλλειψη κατάλληλων πολιτικών χρηµατοδότησης της έρευνας στις επιχειρήσεις, 

2. η έλλειψη ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 

3. το δύσκαµπτο πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία επιχειρήσεων & φορέων έρευνας, 

4. η έλλειψη κατάλληλων χρηµατοδοτικών µέσων για την έρευνα, και,  

5. η ανάληψη υπερβολικών οικονοµικών κινδύνων για τη χρηµατοδότηση της έρευνας από 

τις επιχειρήσεις. 

Είναι φανερό ότι για να ανατρέψουµε την υπάρχουσα κατάσταση, για το καλό της 
ανάπτυξης της χώρας µας, πρέπει τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα της χώρας, να 

κάτσουν στο ίδιο τραπέζι µε τις επιχειρήσεις και να διερευνήσουν τις δυνατότητες 
συνεργασιών.  

Η κατανόηση κι από τα δύο µέρη ότι υπάρχουν κοινά οικονοµικά και αναπτυξιακά 

συµφέροντα, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία µιας νέας προοπτικής για την ανάπτυξη 

δράσεων καινοτοµίας στη χώρα. 

Μιας καινοτοµίας, που θα είναι πραγµατικά ο δρόµος προς την επιτυχία.  

 

 


