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Σχεδιασµός καινοτοµική επιχειρηµατικότητα, προϋποθέσεις για ανάπτυξη 

TOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 
αντιπροέδρου ∆ιοικούσας Επιτροπής 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

Για να απαντηθεί αξιόπιστα το ερώτηµα, 
αν υπάρχει ελπίδα να ξεπεράσουµε την κρίση, 
πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε πώς οδηγηθήκαµε 

σ'αυτήν: Στην Ελλάδα δεν αντιληφθήκαµε 
έγκαιρα την ανάγκη θεσµικών και δοµικών αλλαγών 

στη συγκρότηση του κράτους και της 
κοινωνίας ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στην 
παγκοσµιοποιηµένη νέα τάξη πραγµάτων. Με 
κύρια ευθύνη των πολιτικών των δυο κοµµάτων 
εξουσίας, αλλά και µε την ανοχή όλων µας ως 
πολιτών αυτής της χώρας, αφήσαµε να αποδεκατιστεί 

ο παραγωγικός ιστός και να καταβαραθρωθεί 
η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. 

Παράλληλα αφέθηκε αχαλίνωτος ο καταναλωτισµός 
και ποδοπατήθηκαν οι ηθικές αξίες που 

αποτελούντο θεµέλιο µιας κοινωνίας. 
Αναγκαίες συνθήκες για να ξεπεράσουµε 

την κρίση είναι η εξυγίανση της κρατικής µηχανής 
µε συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα, η 

επιβολή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 
σε όλες τις εκφάνσεις του δηµόσιου βίου και η 
εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης για επενδύσεις 

στη χώρα. ∆εν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσουµε 
όσο πειραµατιζόµαστε ως άλλοι 

µαθητευόµενοι µάγοι µε το θεσµικό πλαίσιο και 
όσο ανεχόµαστε την παραβατικότητα. Νοµίζω 
πάντως ότι - και λόγω των πιέσεων από τους δανειστές 

µας - µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι: 
Η χώρα µας θα νοικοκυρευτεί και θα αποκτήσει 
τη δοµή ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους 
To κρίσιµο ερώτηµα είναι αν το νοικοκύρεµα θα 
σηµάνει και επάνοδο στην ευµάρεια, µε άλλα 
λόγια, ποιες είναι οι ικανές συνθήκες για να πετύχουµε 

την πολυπόθητη ανάπτυξη. Πιστεύω 
ακράδαντα ότι προϋποθέσεις για να ξαναµπούµε 

σε πορεία προόδου είναι να πετύχουµε υψηλές 
επιδόσεις σε δύο τοµείς στους οποίους µέχρι 

τώρα παραδοσιακά υστερούµε: Στο µακρόπνοο 
σχεδιασµό και την προώθηση της καινοτοµικής 
επιχειρη µσπκότητας 

Ο Ελληνας έχει συνηθίσει να ασχολείται 
- και µάλιστα συνήθως µε επιπολαιότητα - µόνο 
µε τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες αδιαφορώντας 
για το µακρόπνοο σχεδιασµό. Οτιδήποτε έχει 
χρονικό ορίζοντα πάνω από τρία χρόνια δεν ενδιαφέρει 

τον Ελληνα πολιτικό, που ενδιαφέρεται 
πρώτιστα για την (επαν)εκλογή του. Σε ποια 

άλλη χώρα παρατηρείται σε υπουργεία τέτοιας 
έκτασης αλλαγή προσώπων, όταν διορίζεται 
νέος υπουργός ακόµα και σε απλό ανασχηµατισµό; 

Είναι πασιφανές ότι αυτό αίρει κάθε δυνατότητα 
συνέπειας στην ασκούµενη πολιτική, 

ιδιαίτερα σε µια περίοδο που οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες πασχίζουν να υλοποιήσουν την «Εξυπνη 

Εξειδίκευση», ώστε, µε µακροπρόθεσµη 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
τους να επιβιώσουν στο ανταγωνιστικό διεθνές 
περιβάλλον. Η ειρωνεία είναι ότι οι περισσότε¬ 

ροι Ευρωπαίοι µας ζηλεύουν για τις προοπτικές 
ανάπτυξης που έχουµε, εφόσον επιτύχουµε να 
αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες που αφειδώς µας 
προσφέρει το τρίπτυχο τουρισµός (µε έµφαση 
σπς εναλλακτικές µορφές του), ενέργεια (πρώτιστα 

µε χρήση ανανεώσιµων πηγών) και παραγωγή 
αγροτοδιατροφικών προϊόντων. 

Ερχοµαι τώρα στην καινοτοµική επιχειρηµατικότητα, 
η προώθηση της οποίας είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για να βγούµε από την 
κρίση: Η πολυπόθητη ανάπτυξη προϋποθέτει 
αύξηση του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος 
και - σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία - περίπου 

τα 2/3 της αύξησης του ΑΕΠ σε ανεπτυγµένες 
χώρες συναρτώνται µε την καινοτοµία. 

Μέχρι τώρα στην Ελλάδα κάνουµε το παν για 
να παρεµποδίσουµε την καινοτοµία, και αυτό 
µολονότι αποδεδειγµένα διαπρέπουµε στην 
παραγωγή νέας γνώσης και τη διατύπωση 
καινοτόµων ιδεών από ερευνητές σε πανεπιστήµια 

και ερευνητικά κέντρα. Σε µελέτη που 
εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας µου 
ως κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ 
αποδείχτηκε ότι στην Ελλάδα επί του παρόντος 

καινοτόµες ιδέες είναι 10 φορές δυσκολότερο 
να βρουν το δρόµο τους στην εφαρµογή 

και 100 φορές δυσκολότερο να επιζήσουν και 
να αναπτυχθούν σε σύγκριση µε άλλες χώρες 
Αυτό συνδέεται πρώτιστα µε το (µέχρι τώρα) 
σφιχτό εναγκαλισµό των πανεπιστηµίων εκ 
µέρους του κράτους και τον παρασιτικό ρόλο 
διάφορων κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων - σε 
αντίθεση µε άλλες χώρες όπου λειτουργεί η λεγόµενη 

«τριπλή έλικα», που προσδίδει ιδιαίτε¬ 

ρη ευελιξία στη συνεργασία του παραγωγικού 
ιστού µε ερευνητικές οµάδες σε πανεπιστήµια 
και ερευνητικά κέντρα ∆εν είναι σπάνια τα 
παραδείγµατα λαµπρών ιδεών που γεννιούνται 

από ερευνητικούς πυρήνες αριστείας στη 
χώρα µας και µετατρέπονται σε εµπορεύσιµα 
προϊόντα σε χώρες του εξωτερικού (χωρίς δηλαδή, 

καµία συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ 
στη χώρα µας). 

Προϋπόθεση για να αξιοποιούνται στο 
µέλλον περισσότερο οι καινοτόµες ιδέες στη 
χώρα µας είναι να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα 

στις (συχνά, βέβαια, καχύποπτες και συντηρητικές) 
επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς 

φορείς Κάποια ενθαρρυντικά παραδείγµατα 
υπάρχουν ήδη σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση 

πυρήνων αριστείας σε ερευνητικά κέντρα. 
Από τα πανεπιστήµια ως πρωτοπόρο προβάλλει 
το ∆ιεθνές Ποτνετπστήµιο της Ελλάδος (βλ διαδικτυο^ 

πύλη για την προώθηση συνεργασιών 
µε τον παραγωγικό ιστό, httpV/wvvw.ihu.edu. 
gr/gateway/). Εναπόκειται και στα άλλα, πιο παραδοσιακά, 

πανεπιστήµια να δροµολογήσουν 
παρόµοιες πρωτοβουλίες αψηφώντας παρωχηµένες 

νοοτροπίες και παλαιοκοµµατικές 
αντιλήψεις Με αιχµή του δόρατος τους καθόλου 

ευκαταφρόνητους διεθνώς καταξιωµένους 
πυρήνες αριστείας που και αυτά διαθέτουν, τα 
πανεπιστήµια οφείλουν να ενισχύσουν το ρόλο 
τους στην προώθηση της καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας 

συµµετέχοντας έτσι αποφασιστικά 
στο δύσκολο αγώνα της ανόρθωσης της 

πατρίδας µας 
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