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ΕΡΕΥΝΑ

Η Οικονομία της Γνώσης Ένα νέο
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΛΙΜΗΣ

Η γνώση αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση

του παγκόσμιου καταμερισμού εργα
oias και κατ επέκταση των σύγχρονων μορφών

KaniTOÂioTiKns συσσώρευσα Ειδικότερα η γνώση
που απορρέει από την επιστημονική έρευνα και η καινοτομία

που βασίζεται σε αυτή συχνά οδηγούν σε προϊόντα

και υπηρεσία μεγάλα προστιθέμενα aEias και αποτελούν

τον πυρήνα ms Οικονομία τα Γνώσα Χώρεε
οι οποίε5 παραδοσιακά βάσιζαν το παραγωγικό tous

μοντέλο στην εισαγωγή τεχνολογία από το εξωτερικό
ôncos η Κίνα και η Ινδία πλέον εστιάζουν στη δημιουργία

μιαε εγχώριαε ερευνητικήε βάσα με στόχο την ανάπτυξη

και την αναβάθμισή tous στον παγκόσμιο καταμερισμό

εργασία
Όσον αφορά την ελληνική επιχειρηματικότητα υπάρχουν

δύο καίρια στοιχεία που σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηρίζουν

τα τελευταία χρόνια η μέση5 ή χαμηλή5
ένταση5 γνώση του μεγάλου αριθμού των επιχειρήσεων

κυρίου μικρομεσαίων και το κατά μέσον όρο χαμηλό

μισθολογικό kôotos Η ανάκτηση του αναπτυξιακού

δυναμισμού ms ελληνική5 οικονομία μέσω ins περαιτέρω

συμηίεση5 των μισθών δηλαδή η επιδείνωση ms

φτωχοποίησηε δεν αποτελεί λύση ούτε είναι αποδεκτή

ιδεολογικά και πολιτικά
Αντίθετα για να ξεπεραστούν οι χρόνιεε διαρθρωτικέβ

αδυναμίε5 ms ελληνική5 επιχειρηματικότηταε η έμφαση
με συνέπεια και συνέχεια στην ενίσχυση ms évmons
ms γνώσηε και κατ επέκταση στην Οικονομία ms Γνώ

ans είναι ο πυρήνα5 για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο
ms xcbpas.'Eva πρότυπο στο οποίο οι μικρομεσαία επιχειρήσει

θα πρωταγωνιστούν με την προσφορά ποιοτικών

θέσεων εργασία5 και με την παραγωγή προϊόντων

και υπηρεσιών υψηλή5 προστιθέμενηε αξία5

αναπληρωτής υπουργός
Έρευνας και Καινοτομίας ΥΠΠΕΘ
ειδικός επιστημονικός συνεργάτης

Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας ΥΠΠΕΘ

Στις συνθήκες κρίσης
που επικρατούν και της
επικείμενης ανάκαμψης
έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες

για την ενίσχυση
τόσο του ανθρωπίνου
δυναμικού των ερευνητών
όσο και των βασικών
υποδομών Παράλληλα
με την ανάπτυξη του
κατάλληλου συνδυασμού
θεσμικών και χρηματο
δοτικών εργαλείων
προσαρμοσμένων
στο οικονομικό περιβάλλον
της χώρας προωθείται
η αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων και η

στήριξη της υγιούς
κ α ι y ο ι όρ ο υ μ α ι ν ο φυ ους
επιχειρηματικό τητας
Σαφώς η παρασιτική
και κρατικοδίαιτη
επιχειρηματικότητα
βρίσκεται στον αντίποδα
αυτής της προσπάθειας

Ztis συνθήκε5 Kpions που επικρατούν και ms επικείμενα

ανάκαμψη5 έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίε5 για
την ενίσχυση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού των

ερευνητών όσο και των βασικών υποδομών Παράλληλα

με την ανάπτυξη του κατάλληλου συνδυασμού θεσμικών

και χρηματοδοτικών εργαλείων προσαρμοσμένων

στο οικονομικό περιβάλλον ms xojpas προωθείται
η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και η στήριξη
ms uyioùs καινοτόμου και νεοφυού5 επιχειρηματικό
tntas lacpojs η παρασιτική και κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα

βρίσκεται στον αντίποδα aums ms προσπά
Θεια5

Οι άνθρωποι
Η πιο σημαντική παρακαταθήκη για την επίτευξη του

στόχου αυτού είναι οι άνθρωποι το εξαιρετικό ανθρώπινο

δυναμικό που διαθέτει η χώρα Kupicos οι νέοι επι

στήμονεε και ερευνητέ5 που βρίσκονται στο επίκεντρο
κάθε προσπάθεια5 ανάκαμψηε.ΌμωΒ η υποτίμηση ms

εργασία5 η ανεργία και κυρίωε η έλλειψη προοπτικών

σταδιοδρομίαε που εντάθηκαν την περίοδο ms Kpions
έχουν οξύνει το φαινόμενο ms μονόπλευρα φυγή5 επιστημόνων

στο εξωτερικό brain drain αλλά και την ετε

ροαπασχόλησή mus σε εργασίε5 χαμηλή εξειδίκευσηε
brain waste

Σύμφωνα με στοιχεία ms Eurostat τα χρόνια ms Kpions

2009-2014 ο αριθμ05 των επιστημόνων που
μετανάστευσαν

στο εξωτερικό ήταν σχεδόν δεκαπλάσΐ05
από εκείνον των ετών 2000-2005 vtyovôs που καταδεικνύει

τΐ5 συνέπειεε των ατελέσφορων πολιτικών λι

mmras που εφαρμόστηκαν Η υποκατάσταση ms μο

νόπλευρη5 puyâs στο εξωτερικό από μία ισόρροπη κινητικότητα

επιστημόνων αποτελεί προτεραιότητα στον

σχεδιασμό για την ανάπτυξη Οικονομία ms Γνώσα με

αξιώσει
Στο πλαίσιο ms παραπάνω στόχευση5 μια σειρά μέτρα

έχουν σχεδιαστεί και ήδη εφαρμόζονται Τα μέτρα αυτά

περιλαμβάνουν πρωτοβουλία που αφορούν και τον δημόσιο

και τον ιδιωτικό τομέα Αρχικά ήταν η δημιουργία
θέσεων εργασία5 σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Ε Κ ms χώραε κάτι που είχε εκλείψει τα τελευταία
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ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

παραγωγικό πρότυπο σε εξέίΊιξη
7 χρόνια Εγκρίθηκαν 1.000 vées Θέσεΐ5 μελών ΔΕΠ και

100 vées Θέσεΐ5 ερευνητών για τη διετία 2017-2018
Ακολουθεί κατά προτεραιότητα η στήριξη υποψήφιων
διδακτόρων και μεταδιδακτόρων με τη δημιουργία περίπου

13.000 θέσεων εργασίαε συνολικά σε πενταετή

ορίζοντα από το ΕΣΠΑ και το ΕΛΙΔΕΚ Αυτό όμωε δεν

αρκεί
Οι Θέσεΐ5 εργασίαε θα πρέπει να συνδυάζονται με περιβάλλοντα

και συνθήκεε που λειτουργούν cos πόλοι έλ

Çns ιδιαίτερα για tous véous επιστήμονεε.Ένα τέτοιο παράδειγμα

αποτελεί η δυνατότητα που παρέχει ο véos νό

μο5 για την Έρευνα μεταδιδάκτορεε των οποίων οι

ερευνητικέ προτάσεΐ5 κρίνονται θετικά αυτοί οι ίδιοι
να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι για την υλοποίηση του

ερευνητικού έργου που έχουν προτείνει δηλαδή να δημιουργήσουν

τη δική tous ερευνητική ομάδα να αναδείξουν

τη δημιουργικότητά tous και την επιστημονική
tous ταυτότητα κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστικό

Το ΕλληνικόΊδρυμαΈρευνα
και Καινοτομία ΕΛΙΔΕΚ

Πράγματι η αποτελεσματικότητα αυτή5 tos δυνατότη
TOS έχει αποτυπωθεί στη δράση του ΕΛΙΔΕΚ για τη στήριξη

ερευνητικών έργων μεταδιδακτόρων στην οποία

καταγράφονται και τα πρώτα απτά δείγματα avaxartions
tou brain drain από Tis 1.669 npoTâoeis που υποβλήθηκαν

οι 160 προέρχονταν από'Ελληνεε επιστήμονε5
του εξωτερικού που επιθυμούν να επιστρέψουν και να

εργαστούν σε ΑΕΙ και E.K tos xcL>pas Σε outoùs πρέπει
να προστεθούν και όσοι θα παραμείνουν στην Ελλάδα

λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που διαμορφώνονται
Σκοπ05 του ΕΛΙΔΕΚ είναι η στοχευμένη και με συνέπεια

στήριξη νέων επιστημόνων υποψήφιοι διδάκτορε5 και

μεταδιδάκτορε5 η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών

και γενικότερα η έμπρακτη ενθάρρυνση τη5»ελεύ

Θερη5 έρευνα blue sky research που διεξάγεται στα

ελληνικά ΑΕΙ και Ε Κ Το ΕΛΙΔΕΚ όμωε είναι κάτι πολύ

περισσότερο αποτελεί ένα είδοε ανεξάρτητηε apxàs
για την επιστημονική έρευνα

Μέσω του ΕΛΙΔΕΚ η ίδια η επιστημονική κοινότητα

διαμορφώνει το ερευνητικό τοπίο από τα κάτω bottom

up xcjpis περιορισμού5 και αγκυλώσει Για παράδειγμα

οι ανθρωπιστικέε και κοινωνικέ5 επιστήμεε που

αποτελούν αιχμή για τη χώρα και δεν χρηματοδοτούνται
από το ΕΣΠΑ στηρίζονται από το ΕΛΙΔΕΚ Το ΕΛΙΔΕΚ έχει

ήδη παράσχει 539 υποτροφίεε σε unoiimcpious διδάκτο

pes και αναμένεται να χρηματοδοτήσει σύντομα περί τα

120 ποιοτικά ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων που θα

εμφυσήσουν μια νέα δημιουργική πνοή επιστπμονική5
ανανέωσηε στον ερευνητικό κορμό tos xcopas

Το ΕΣΠΑ για την Έρευνα
Η προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού στον

ιδιωτικό τομέα με έμφαση στα Τμήματα'Ερευνα5 και

Ανάπτυξη5 Ε&Α καινοτόμων επιχειρήσεων αποτελεί

μια άλλη στόχευση tos πολιτικήε για τπν'Ερευνα Τα Τμήματα

Ε&Α αποτελώντα5 τον εγκέφαλο μια5 καινοτόμου

επιχείρηση5 είτε δημιουργούν την αναγκαία τεχνογνωσία

για την ανάπτυξή tos είτε προσαρμόζουν και

αναβαθμίζουν την αντίστοιχη εισαγόμενη oris ιδιαίτερε5
ανάγκε5 tos επιχείρηση5 ελαχιστοποιώντα5 βαθμιαία
την εξάρτησή ms από την αγορά τεχνογνωσία5 στο εξωτερικό

Επιπλέον στο πλαίσιο του προγράμματο5 Ερευνώ

Δημιουργώ Καινοτομώ η εφαρμοσμένη έρευνα στηρίζεται

με συνεργατικά έργα μεταξύ ερευνητικών ομάδων

των ΑΕΙ και Ε.Κ και επιχειρήσεων με το συνολικό

Σκοπός του ΕΛΙΔΕΚ
είναι η στοχευμένη
και με συνέπεια στήριξη
νέων επιστημόνων
υποψήφιοι διδάκτορες

και μεταδιδάκτορες
η ενίσχυση των ερευνητικών
υποδομών και γενικότερα
η έμπρακτη ενθάρρυνση
ης ελεύθερης έρευνας
blue sky research

που διεξάγεται στα ελληνικά
ΑΕΙ και Ε.Κ Το ΕΛΙΔΕΚ

περισσότερο αποτελεί ένα

είδος ανεξάρτητης αρχήι
Ifia την επιστημον ικη rai υ ι m

ποσό των 410 εκατ ευρώ

Το Υπερταμείο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών EquiFund

Η δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη νεοφυού5
και καινοτόμου επιχειρηματικότηταε startups με τρόπο

προσαρμοσμένο crus ιδιαιτερότητεε του οικονομικού πε

ριβάλλοντο5 που οφείλονται στην οικονομική κρίση
μέσω του σχήματο5 επιχειρηματικών συμμετοχών είναι

ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αξιοποίηση των ερευνητικών

αποτελεσμάτων xcupis στρεβλώσει και με

τρόπο ομαλό που προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα
σε αντιδιαστολή με vs κακέ5 πρακτικέε του παρελθόν
TOS

Η ίδρυση του EquiFund τον περασμένο Δεκέμβριο
που αποτελεί σύμπραξη του Ελληνικού Δημοσίου και του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων EIF διανοίγει ελ

κυστικέε προοπτικέε
npos την κατεύθυνση
αυτή Ειδικότερα το Ταμείο
του EquiFund με την επωνυμία

Παράθυρο Καινοτο

μία5 αποσκοπεί στην παροχή χρη

ματοδότηση5 και των κατάλληλων μηχανισμών μετα

cpopâs τεχνολογία5 και επιτάχυνση5 tos δημιουργίαε
νέων επιχειρήσεων με έμφαση aus παραγωγικέε που

ξεπηδούν από το ερευνητικό και ακαδημαϊκό οικοσύστημα

Μέσα στο EquiFund υπάρχει επίσπ5 η πρόβλεψη

για δύο άλλα ταμεία που στοχεύουν στη στήριξη tos επι

χειρπματικότητα5 σε πρώιμο στάδιο και κατόπιν στο στάδιο

tos μεγέθυνση5
Η στήριξη τη5'Ερευνα5 από το ΕΛΙΔΕΚ και το ΕΣΠΑ και

η προώθηση ms καινοτόμου επιχειρηματικότηταε από

τα τρία ταμεία του EquiFund παρέχουν μία ολιστική συγκροτημένη

και συστηματική βήμα npos βήμα προσέγγιση

στη διαμόρφωση tos Οικονομία tos Γνώσηε cos

αναπτυξιακού πυλώνα tos xcopas

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση
Οι παραπάνω δράσει αλλά και γενικότερα η πολιτική

που υλοποιείται και χαράσσεται μπορούν επίση5 να συνεισφέρουν

στη σμίλευση των πτυχών εκείνων που θα

προετοιμάσουν τη χώρα για την παρουσία ms στο τοπίο

που αναμένεται να διαμορφώσει η επονομαζόμενη τέταρτη

βιομηχανική επανάσταση Οι ταχείεε τεχνολογικέ5

εξελίξει otous τομει'5 tos επαυξημένηε νοημοσύνη5
tos φωτονικήε tos ρομποτική5 tos νανοτεχνολογίαε
tos γενετική5 και tos βιοτεχνολογία5 οδηγούν με γορ

yoùs ρυθμού5 στην πλήρη διαδραστική αυτοματοποίηση
των μέσων και των τρόπων παραγωγή5

Η προετοιμασία αντιμετώπισα αυτού του νέου περι

βάλλοντο5 είναι αναγκαία για τη μελλοντική θέση tos

xcopas Αντίθετα μια τεχνοφοβική προσέγγιση θα αδυνατούσε

να συλλάβει ris επερχόμενεΞ εξελίξει και διαρ
KCüs θα απομονωνόταν από τα αναδυόμενα στον μελλοντικό

κόσμο καινοφανή υποκείμενα Οι παραπάνω

δράσει λαμβάνουν υπόψη και us καίριεε επιδράσει
στο κοινωνικό οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον
που η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μπορεί να φέρει

για να καταστήσουν τη χώρα παίκτη παρεμβατικό ει

δυνατόν και όχι αδύναμο παρακολουθητή των εξελίξεων
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