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Abstract

This dissertation deals with the analysis of Research & Development
(R&D) as a source of economic growth and the respective European
policies. The subject is primarily addressed with the meanings of
knowledge and technology. In fact, technology and technological advance
are the key matters embodied in innovation, which can be viewed as the
introduction of a new or improved idea – a good or a method of
production – that increases value, customer value, or producer value.
R&D, yet play a major role in innovation process. Economic theory
emphasizes the accumulation of R&D and innovation in explaining the
economic growth. The neoclassical growth model indicates that
technological progress is the source of long-rum economic growth.
However, technological is treated as some exogenous and once-and-for-all
process. Endogenous growth theory, such as the Romer model (1990) tries
to overcome this shortcoming by endogenizing technological change. Due
to the non-rivalness and partially non-excludability of technology, the
assumption of perfect competition is relaxed. Therefore, it is the
government that has to establish a set of policies that create an
environment in which new ideas and enterprises are likely to flourish. The
European Union implements a fully integrated approach to EU research
and innovation policies, so as to achieve the Lisbon goals. 7th Framework
Programme is the building block of these policies, followed by the
Competitiveness and Innovation Programme and the EURATOM
programme. Evaluating and monitoring the research policies through
technology indicators, it goes without saying that rapid progress has been
made, although much remains to be done in order to fully meet the settled
objectives.
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Περίληψη
Η ̟αρακάτω εργασία έχει ως θέµα την ανάλυση της έρευνας και ανά̟τυξης
(Ε&Α) ως ̟ηγή οικονοµικής µεγέθυνσης καθώς και των σχετικών Ευρω̟αϊκών
̟ολιτικών. Στην αρχή, ̟αρουσιάζεται η ερµηνεία της γνώσης και της
τεχνολογίας. Η τεχνολογία και η τεχνολογική ̟ρόοδος α̟οτελούν τα
συστατικά στοιχεία της καινοτοµίας, η ο̟οία µ̟ορεί να οριστεί ως η
δηµιουργία νέων ̟ροϊόντων, µεθόδων ή υ̟ηρεσιών ̟ου δηµιουργούν αξία
τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον ̟αραγωγό. Η Ε&Α α̟οτελεί ένα
̟ολύ σηµαντικό κοµµάτι της καινοτοµικής διαδικασίας. Η οικονοµική θεωρία
εξετάζει ασφαλώς το ̟ως η τεχνολογία και η συσσώρευση Ε&Α οδηγούν σε
οικονοµική µεγέθυνση. Το νεοκλασικό υ̟όδειγµα οικονοµικής µεγέθυνσης
αναδεικνύει την τεχνολογική ̟ρόοδο ως το µοναδικό ̟αράγοντα ̟ου οδηγεί σε
αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήµατος, και συνε̟ώς σε οικονοµική µεγέθυνση.
Ωστόσο η τεχνολογία και η τεχνολογική αλλαγή είναι εξωγενείς ̟αράµετροι
του υ̟οδείγµατος. Η αδυναµία εξήγησης της ̟ηγής της οικονοµικής
µεγέθυνσης καλύ̟τεται α̟ό τις ενδογενείς θεωρίες µεγέθυνσης, µεταξύ των
ο̟οίων συγκαταλέγεται και το µοντέλο του Romer (1990). Στα ενδογενή
µοντέλα µεγέθυνσης, η τεχνολογία εισάγεται ως ενδογενή µεταβλητή του
υ̟οδείγµατος. ∆εδοµένου ότι η τεχνολογία εµφανίζει τα χαρακτηριστικά της
µη ανταγωνιστικότητας και της ως ένα βαθµό αδυναµίας εφαρµογής της αρχής
του α̟οκλεισµού, η υ̟όθεση των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών χαλαρώνεται.
Συνε̟ώς, η κυβέρνηση θα ̟ρέ̟ει να ̟αρέχει κίνητρα για την ανά̟τυξη της
τεχνολογίας και της καινοτοµίας ̟ου θα οδηγήσει σε οικονοµική µεγέθυνση. Η
ΕΕ στοχεύει στην υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης ̟ροσέγγισης όσον αφορά τις
̟ολιτικές της στους τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας µε σκο̟ό την
εκ̟λήρωση των στόχων της Λισαβόνας. Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο α̟οτελεί
την καρδιά της ευρω̟αϊκής ̟ολιτικής έρευνας, ακολουθούµενο α̟ό το
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα και το
̟ρόγραµµα ̟λαίσιο της ΕΥΡΑΤΩΜ. Στην ̟ροσ̟άθεια να αξιολογηθούν τα
α̟οτελέσµατα των ̟ολιτικών, δια̟ιστώνεται ότι έχουν γίνει βήµατα ̟ροόδου,
ωστόσο για την ε̟ίτευξη των στόχων υ̟άρχει ακόµα αρκετός δρόµος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τελευταία εικοσαετία ήταν από πολλές απόψεις µια περίοδος κλυδωνισµών και
ανακατατάξεων: η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού, η συνεχιζόµενη
απελευθέρωση των συναλλαγών και η αύξηση των µελών του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η προσπάθεια για µεγαλύτερη νοµισµατική σταθερότητα (µέσω της
υιοθέτησης του ευρώ), η εκρηκτική διάδοση της πληροφορικής και των νέων
τεχνολογιών, οι παρατεταµένες ανισορροπίες στο εµπορικό ισοζύγιο των Ηνωµένων
Πολιτειών είναι µόνο λίγες από τις εξελίξεις που συνθέτουν την τρέχουσα οικονοµική
πραγµατικότητα και οδήγησαν από νωρίς σε έναν προβληµατισµό για τη µελλοντική
διάρθρωση της παγκόσµιας οικονοµικής ισχύος.
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι οι εξελίξεις
αυτές έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα: τον τρόπο
µε τον οποίο δουλεύουµε, τον τρόπο µε τον οποίο
επικοινωνούµε, τις κοινωνικές σχέσεις, την
οικονοµία, την πολιτική. Ήδη στην καθηµερινή
ζωή µας είναι διαθέσιµη µια σειρά από νέες
καινοτόµες
εφαρµογές
και
υπηρεσίες
(ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικές τραπεζικές
συναλλαγές κτλ.) οι οποίες προσφέρονται µέσω
προσωπικών υπολογιστών, κινητών τηλεφωνικών
αλλά και διαλογικών (interactive) τηλεοπτικών
συσκευών. Το γεγονός ότι ζούµε σε έναν παγκόσµια συνδεδεµένο κόσµο έχει
προσδώσει στα προβλήµατα της οικονοµίας, της πολιτικής µια παγκόσµια διάσταση,
την οποία όλοι αναγνωρίζουν. Φαινόµενα που κάποτε επηρέαζαν µόνο µία χώρα ή µια
περιοχή του κόσµου τώρα έχουν ευρύτερες επιπτώσεις.
Μέσα σε αυτή τη νέα κοινωνία, η διάρθρωση και η λειτουργία της οικονοµίας
µεταβλήθηκε –και συνεχίζει να µεταβάλλεται- ριζικά µε τη γνώση και την τεχνολογική
αλλαγή να αποτελεί τον κατεξοχήν παράγοντα της παραγωγικότητας. Η συνεχής
καινοτοµία, η επιστηµονική έρευνα, η επένδυση στην εκπαίδευση και την έρευνα και την
ανάπτυξη θεωρούνται πλέον συστατικά στοιχεία του οικονοµικού γίγνεσθαι. Η τεχνολογία
και η γνώση χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως µέσο στην προσπάθεια για την
αύξηση της παραγωγικότητας στο πλαίσιο ενός συνεχώς αυξανόµενου ανταγωνισµού
που οδηγεί σ’ έναν διεθνή καταµερισµό παραγωγής και εργασίας.
Μπροστά στην παραπάνω ευρεία µεταβολή της οικονοµίας και της κοινωνίας, η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως η µεγαλύτερη οικονοµική ζώνη, έθεσε ως βάση αναφοράς την
επιστηµονική έρευνα και τεχνολογική πρόοδο καθιστώντας τις απαραίτητες για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και για την ανταγωνιστικότητα των κρατώνµελών σε διεθνές επίπεδο. ∆εν είναι λίγοι άλλωστε αυτοί που αποδίδουν τις τρέχουσες
δυσχέρειες της ευρωπαϊκής οικονοµίας στην αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
εκµεταλλευτεί επαρκώς την τεχνολογική πρόοδο, ιδιαίτερα δε την επανάσταση στην
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Η ευρωπαϊκή έρευνα, η οποία είναι απαραίτητος
παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, µειονεκτεί σχετικά
µε το διεθνή ανταγωνισµό, λόγω του κατακερµατισµού των πολιτικών έρευνας των
κρατών µελών και της διασποράς των προσπαθειών που συνεπάγεται. Γι’ αυτό η κοινή
πολιτική της έρευνας και της ανάπτυξης είναι βασική για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
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Στόχος και φιλοδοξία της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει µία όσο το
δυνατόν ολοκληρωµένη προσέγγιση της τεχνολογικής προόδου και της έρευνας µέσα σε
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η συγγραφική µας προσπάθεια θα επικεντρωθεί στο να
παρουσιάσει το φάσµα και εύρος των τεχνολογικών εξελίξεων, της γνώσης και της
καινοτοµίας, να τις τοποθετήσει σφαιρικά, και εν τέλει να αναδείξει τη χρησιµότητα τους,
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής.
Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται µε το θεωρητικό υπόβαθρο της
τεχνολογικής αλλαγής. Τόσο η καινοτοµία η οποία συγγενεύει µε την εφεύρεση όσο και
η τεχνολογία και η επιστήµη σχετίζονται άµεσα µε τη γνώση και τη µάθηση, πράγµα
που µας επιβάλλει να εξηγήσουµε τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριµένα
αναλύουµε τις πηγές της γνώσης και της τεχνολογίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
την αλληλουχία των σταδίων διεξαγωγής της έρευνας και ανάπτυξης, τα
χαρακτηριστικά της και τις επιπτώσεις τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την µελέτη της τεχνολογικής αλλαγής,
έρευνας και καινοτοµίας από τη σκοπιά της οικονοµικής θεωρίας. Η ανάλυση µας θα
στηριχτεί κυρίως στις νέες θεωρίες οικονοµικής µεγέθυνσης (new growth theories) που
αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του ’80 και που εισάγουν σηµαντικές µεταβολές στον
τρόπο που η νεοκλασική οικονοµική σκέψη αντιµετωπίζει την τεχνολογία. Η
τεχνολογία θεωρείται ενδογενής µεταβλητή, ενώ η τεχνολογική πρόοδος και οι
επιπτώσεις της στην παραγωγικότητα και την οικονοµική µεγέθυνση εξετάζονται εντός
των υποδειγµάτων µεγέθυνσης. Έτσι προκύπτουν πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα
σχετικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της τεχνολογίας.
Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και ανάπτυξης.
Καθορίζεται η ανάγκη της κοινής πολιτικής της έρευνας, οι βάσεις της ευρωπαϊκής
πολιτικής, οι δράσεις έρευνας και τα ειδικά προγράµµατα (π.χ. το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο
για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη). Παράλληλα, αναλύονται συνοπτικά οι
στόχοι αυτών των πολιτικών ενώ δίνεται βάση στη Στρατηγική της Λισαβόνας, δηλαδή
της έµφασης στο ρόλο της έρευνας, των νέων τεχνολογιών και της «γνώσης»
γενικότερα, στη διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των
αποτελεσµάτων της κοινής πολιτικής στην έρευνα και ανάπτυξη. Η προσπάθεια για την
δηµιουργία ενός «ευρωπαϊκού χώρου έρευνας» αποτιµάται µέσω βασικών δεικτών
µέτρησης. Γίνεται επίσης σύγκριση της Κοινότητας µε τους βασικούς ανταγωνιστές της,
δεδοµένου ότι η επιστηµονική έρευνα διεξάγεται σε ένα έντονο ανταγωνιστικό
περιβάλλον.
Τέλος, το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί µια εξέταση των προοπτικών της
κοινής πολιτικής έρευνας καθώς και των προκλήσεων που έχει να αντιµετωπίσει.
Παράλληλα, καταθέτουµε µια σειρά από προτάσεις πολιτικής ώστε να ενθαρρυνθεί η
ενίσχυση των προσπαθειών σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1
Τ Ο Θ Ε Ω ΡΗ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Β Α Θ ΡΟ Τ Η Σ
Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟ Γ Ι Κ Η Σ Α Λ ΛΑ Γ Η Σ
1.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η έννοια της τεχνολογικής αλλαγής, της τεχνολογίας και γενικότερα της ανάπτυξης
είναι σχετικά πρόσφατη στη µακρά ιστορία της ανθρωπότητας και πιο συγκεκριµένα
χρονολογείται από την εποχή της Αναγέννησης. Οι µεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις,
οι αστρονοµικές παρατηρήσεις που άλλαξαν πολλές από τις µέχρι τότε επικρατούσες
αντιλήψεις για το σύµπαν, τα νέα φιλοσοφικά συστήµατα και η σύγχρονη επιστήµη που
παρουσίασε µια επαναστατική αντίληψη των νόµων λειτούργίας και διεργασιών του
κόσµου που µας περιβάλλει συνέβαλαν στο να δηµιουργηθεί ένα σώµα γνώσεων και µια
νέα αντίληψη του ανθρώπου για το περιβάλλον του και την υπόσταση του µέσα σ’
αυτό.1
Ο όρος «τεχνολογία» αποτελεί πετυχηµένη σύνθεση των δύο πλευρών της όπως
αυτές αναδεικνύονται από τα συνθετικά «τέχνη» και «λόγος». Η διάσταση της τέχνης, η
οποία ήταν πιο εµφανής σε παλαιότερες γενιές τεχνολογίας, όταν ο ρόλος της εµπειρίας
του ανθρώπινου παράγοντα ήταν σηµαντικότερος από επιστηµονικές γνώσεις,
εξακολουθεί να υφίσταται. Συσκοτίζεται σε σηµαντικό βαθµό, όµως από την
εξειδικευµένη ορολογία, τον καταµερισµό της εργασίας και την αλλοτρίωση του
δηµιουργού από το προϊόν της συλλογικής εργασίας. Από την άλλη πλευρά η διάσταση
του ορθολογισµού έχει γίνει πιο εµφανής κυρίως χάρη στην ανάπτυξη των
επιστηµονικών βάσεων πολλών πλευρών της σύγχρονης τεχνολογίας. Η επιστηµονική
εξέλιξη συντελεί όλο και πιο πολύ να ξέρουµε όχι απλά το «τι» αλλά το «γιατί».
Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί πριν απ’ όλα ότι η τεχνολογία και η επιστήµη δεν
εµφανίστηκαν ταυτόχρονα. Η τεχνολογία προϋπήρξε της επιστήµης κατά µερικές
χιλιάδες χρόνια, ενώ µόνο από το δεύτερο µέρος του 18ου αιώνα αρχίζει η επιστήµη να
έχει σηµαντική επίδραση στη βιοµηχανία. Παρά το γεγονός αυτό ωστόσο, η επιστήµη
και η τεχνολογία αλληλεπιδρούν η µία στην άλλη σε µια σχεδόν ισότιµη, πολύπλοκη
και µη ιεραρχηµένη σχέση µεταξύ τους. Σ’ αυτή τη σχέση, συνήθως στο παρελθόν,
αλλά και σε σηµαντικό βαθµό και τώρα, προπορεύεται η τεχνολογία και ακολουθεί η
επιστήµη2.
Η τεχνολογία αποτελεί από µόνη της ένα σώµα γνώσεων που αφορούν ορισµένες
µορφές συµβάντων και δραστηριοτήτων. ∆εν είναι απλή εφαρµογή γνώσεων
µεταφερµένων από άλλα πεδία. Έχει να κάνει µε τη γνώση τεχνικών, µεθόδων και
σχεδίων που λειτουργούν στην πράξη. Λειτουργούν δε µε συγκεκριµένους τρόπους και
έχουν συγκεκριµένες επιπτώσεις, ακόµη και όταν δεν γνωρίζουµε γιατί συµβαίνει αυτό.
1
2

Βερναρδάκης, Ν. (2006), Οικονοµική της Τεχνολογίας , Τυπωθήτων ∆άρδανος, σελ. 32
Rosenberg, N. (1982), How Exogenous is Science? , Cambridge University Press, σελ. 141-159
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Η τεχνολογία επηρεάζει την επιστηµονική δραστηριότητα µε πολλούς και διάχυτους
τρόπους, καθώς λειτουργεί ως µια τεράστια πηγή εµπειρικής γνώσης που προσφέρεται
για εξέταση και αποτίµηση από τους επιστήµονες, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν
προβλήµατα που δεν έχουν κατανοηθεί επιστηµονικά. Εκτός αυτής της περίπτωσης
επίδρασης, η τεχνολογία έχει παίξει κι’ άλλο ρόλο σε σχέση µε την επιστήµη,
επηρεάζοντας ή και αλλάζοντας την κατεύθυνση της επιστηµονικής έρευνας, συχνά
µάλιστα επηρεάζοντας και τις µεθόδους της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η
εξέλιξη των υπολογιστών, η οποία έκανε εφικτή την επίλυση µεγάλων προβληµάτων µε
αποτέλεσµα να µετατοπίσει το επίκεντρο της έρευνας προς τη µορφοποίηση πιο
σύνθετων και ρεαλιστικών προβληµάτων.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις λοιπόν συνεισφέρουν στην έρευνα τη στιγµή που η
τεχνολογία εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό µη επιστηµονικά στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχουν
συχνά περιπτώσεις όπου τεχνουργήµατα δεν θα µπορούσαν να παραχθούν παρά µόνο µε
τη θεωρητική κατανόηση που προσφέρει η επιστήµη. Η έρευνα πάνω στη φύση του
ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού έθεσε έθεσε τις βάσεις για τις βιοµηχανίες
ηλεκτρικού φωτισµού, ενέργειας και µεταφορών. Στον 20ο αιώνα επίσης επεκτάθηκαν
οι βιοµηχανίες που βασίζονται στην επιστήµη. Εποµένως µια δυνατή επιστηµονική
βάση αυξάνει σηµαντικά την ισχύ και την αποτελεσµατικότητα των προσπαθεών για
τεχνολογική ανάπτυξη.
Είναι προφανές ότι η αναγωγή της τεχνολογίας στο σύνολο των τεχνηµάτων που
κατ’ ουσία αποτελούν τα σύµβολα της (µηχανήµατα, εργαλεία, πρϊόντα, λογισµικό,
συστήµατα οργάνωσης) δεν αποτελεί αποτελεσµατικό ορισµό, αν και κάθε τέτοιο
τέχνηµα ενσωµατώνει σε κάποιο βαθµό τεχνολογία3. Συχνά επίσης συναντάµε
εννοιολογική σύγχυση µεταξύ τεχνικής και τεχνολογίας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να
διασαφηνίσουµε µε αυστηρότητα αυτούς τους όρους ώστε να είναι λειτουργικοί σε ένα
αναλυτικό επιστηµονικό πλαίσιο.
Η τεχνική λοιπόν αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο παράγεται ένα προϊόν ή µια
υπηρεσία (know – how) ενώ η τεχνολογία αναφέρεται στο γιατί παράγεται µε έναν
συγκεκριµένο τρόπο (know – why).
Σαν «τεχνική» θα µπορούσαµε να ορίσουµε τις µεθόδους ή τρόπους παραγωγής που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριµένες
ποσότητες. Οι µέθοδοι και οι τρόποι παραγωγής µπορούν να αναφέρονται είτε στη
«φυσική µορφή» τους που περιλαµβάνει για παράδειγµα το είδος του κεφαλαιουχικού
εξοπλισµού, είτε στην «καταγεγραµµένη» µορφή που περιλαµβάνει τα εγχειρίδια, είτε
στην «εργασιακή µορφή» που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις ικανότητες του εργατικού
δυναµικού, είτε τις διοκητικές µεθόδους και θεσµούς. Έτσι, ο συνδυασµός αυτών των
παραγόντων διαµορφώνει µια τεχνική µε στόχο την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος ή
υπηρεσίας.
Σαν «τεχνολογία» τώρα, θα ορίσουµε τις γνώσεις που συνδέονται µε µια τεχνική
παραγωγής. Αυτό περιλαµβάνει τόσο τις γνώσεις που είναι ενσωµατωµένες στις
τεχνικές και στα συγκεκριµένα στοιχεία που τη συνθέτουν όσο και στις γνώσεις των

3

Σταµπουλής, Γ. (2003), ∆ιαχείριση Καινοτοµία και Τεχνολογίας – Σηµειώσεις µαθήµατος,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας σελ. 8

-9-

επιστηµονικών αρχών που βρίσκονται πίσω από τη δηµιουργία µιας τεχνικής καθώς και
τις γνώσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση και αλλαγή της τεχνικής4.
Ο ορισµός της τεχνικής αντιστοιχεί µε την πληροφόρηση σε σχέση µ’ ένα θέµα, ενώ
ο ορισµός της τεχνολογίας συνδέεται µε τη γνώση που µπορεί να αποκτήσουµε γι’ αυτό
το θέµα. Η πληροφόρηση που µπορεί να αποκτηθεί σχετικά εύκολα και γρήγορα είναι
διαφορετική από τη γνώση. Αντίθετα, αυτό που είναι ιδιαίτερα, δύσκολο, χρονοβόρο
και ακριβό είναι η απόκτηση της απαιτούµενης προϋπάρχουσας γνώσης για την
ανάλυση – την επεξεργασία – της πληροφόρησης, καθώς και η νέα γνώση που µπορεί
να προκύψει από την πληροφόρηση που ήδη κατέχουµε. Η πληροφόρηση δηλαδή
αποτελεί την πρώτη ύλη η οποία επεξεργασµένη έχει µετατραπεί σε γνώση.
Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι γνώση είναι η δυνατότητα ή ικανότητα ενός
οργανισµού να κατανοεί τις αιτιακές σχέσεις που συνδέουν γεγονότα και φαινόµενα του
περιβάλλοντος του, καθώς και να αφοµοιώνει τις αλλαγές που προκύπτουν σ’ αυτές τις
αιτιακές σχέσεις. Συνεπώς, η γνώση αποτελεί το απόθεµα των αιτιακών σχέσεων και η
µάθηση είναι ο ρυθµός αναγνώρισης ή αποκάλυψης νέων αιτιακών σχέσεων, αρά και ο
ρυθµός αύξησης και εµβάθυνσης του αποθέµατος αιτιακών σχέσεων. Σε κάθε της
έκφανση η τεχνολογία εµπεριέχει ρητή γνώση που µπορεί να µεταδοθεί ως πληροφορία
µε κάποια µορφή αναπαράστασης, όπως ένας σαφής κανόνας, µια εξίσωση, ένα σχέδιο
ή ένα γράφηµα. Εµπεριέχει όµως και άρρητη γνώση που δεν µπορεί να κωδικοποιηθεί
και να µεταδοθεί δίχως απώλειες, παραµορφώσεις και εντέλει µε την ίδια
λειτουργικότητα ούτε µπορεί να περιγραφεί µε ευκολία.
Από τα παραπάνω έπεται ότι, εφόσον η τεχνική αναφέρεται στον τρόπο παραγωγής
(πώς) και η τεχνολογία στη γνώση των αιτιών (γιατί), τότε η τεχνολογική αλλαγή
αναφέρεται στην ανακάλυψη ολοένα και βαθύτερων αιτιακών σχέσεων που
προηγουµένως είτε δεν είχαν τεθεί καν σαν ερωτήµατα είτε είχαν τεθεί αλλά δεν ήταν
γνωστή η απάντηση τους.

1.2. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Θα επιδιώξουµε τώρα να διερευνήσουµε συνοπτικά κάποιες εκ των σηµαντικότερων
ιδιαιτεροτήτων της τεχνολογίας που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη διαχείριση της
τεχνολογίας.
Όπως έχουµε εµµέσως επισηµάνει, η τεχνολογία εξελίσσεται µέσα από την επίλυση
συγκεκριµένων προβληµάτων. Η ανάπτυξη θεωριών δεν οδηγεί αφ’ αυτής στην
ανάπτυξη εφαρµογών. Συχνά η αναζήτηση απαντήσεων σε ανεξήγητα ή δυσεξήγητα
φαινόµενα µπορεί να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις. Εντούτοις, η τεχνολογική αλλαγή
έγκειται στην αντιµετώπιση τεχνικών προβληµάτων και αδιεξόδων.
Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι η σωρρευτικότητα. Η τεχνολογική
εξέλιξη δεν συντελείται σε γιγάντια άλµατα όσο µε διαρκείς προσπάθειες για βελτίωση
και προσαρµογή. Κάθε σηµαντική εξέλιξη έχεις ως βάση της σε κάποιο βαθµό τις
προηγούµενες γνώσεις. Η σύγχρονη υφαντούργικη για παράδειγµα, είναι αποτέλεσµα
λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικών βελτιώσεων και αλλαγών της τεχνολογίας (σε
4

Bell, M. and Pavitt, K. (1993), Technological Accumulation and Industrial Growth: Contracts between
Developed and Developing Countries, Industrial and Corporate Change, σελ. 157-210
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πολλούς επιµέρους κλάδους, από την ηλεκτρονική µέχρι τη βιοτεχνολογία), οι ρίζες της
οποίας ανατρέχουν χιλιάδες χρόνια στο παρελθόν.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά προϊόν τυχαίας εξέλιξης. ∆ίχως
το αποτέλεσµα να προκαθορίζεται από τις προηγούµενες συνθήκες, κάθε αλλαγή
χαρακτηρίζεται από αιτιότητα. Η τεχνολογία χαρακτηρίζεται από εξάρτηση διαδροµής,
µε άλλα λόγια από ιστορικότητα. Με άλλα λόγια, οι οικονοµικοί παράγοντες
επηρεάζουν αλλά δεν επαρκούν για να εξηγήσουµε την εξέλιξη του περιεχοµένου ητς
γνώσης.
Ακόµη, η τεχνολογία έχει συστηµικό χαρακτήρα µε την έννοια ότι η πολυπλοκότητα
των σύγχρονων επιτευγµάτων, των προϊόντων και της παραγωγής βασίζεται στην
αλληλεπίδραση και την αλληλοσυµπλήρωση διαφορετικών τεχνολογιών, εξαρτηµάτων,
συσκευών, µηχανών, εργαλείων, και παραγωγικών δοµών. Για να φτάσει το βαµβάκι
της Κίνας στην αγορά της Ελλάδας µε τη µορφή ενός πουκαµίσου απαιτείται πλήθωρα
τεχνολογικών στοιχείων σε όλο το φάσµα της οικονοµίας από τη γεωργία ως τη λιανική
πώληση.
Όµως η τεχνολογική αλλαγή δεν συνεπάγεται, όπως θα δούµε και στο επόµενο
κεφάλαιο, ότι όλοι έχουν ακριβώς την ίδια τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι
εξειδικευµένη, συγκεκριµένη και διακριτή για κάθε επιχείρηση η οποία λειτουργεί τόσο
σε διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον όσο και µε διαφορετικά άτοµα.5 Ακόµη, κάθε
βελτίωση που µια επιχείρηση επιφέρει στον εξοπλισµό, τις µεθόδους της ή τον
προγραµµατισµό της την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες. Το αποτέλεσµα είναι κάθε
επιχείρηση µε φαινοµενικά την ίδια τεχνολογία να έχει διαφορετικά παραγωγικά
αποτελέσµατα. Το χαρακτηριστικό αυτό θυµίζει την άρρητη πλευρά της τεχνολογίας.
Πράγµατι, ένα σηµαντικό µέρος της τεχνολογίας µίας επιχείρησης είναι ενσωµατωµένο
στο προσωπικό της από τους πωλητές µέχρι τους χειριστές της παραγωγής.
Τέλος, σε µια ευρύτερη κλίµακα, τα παραπάνω υπαινίσσονται ότι η τεχνολογική
αλλαγή αφορά διαδικασίες ριζωµένες στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο εσωτερικό της
επιχείρησης κάθε τεχνική αφορά, καθορίζει και επανακαθορίζει τις σχέσεις ανάµεσα σε
άτοµα και οµάδες, και κάθε βελτίωση αποτελεί το προϊόν αλληλεπίδρασης µεταξύ
ατόµων, οµάδων και τµηµάτων. Μεταξύ επιχειρήσεων, οι προµηθευτές και οι χρήστες
των προϊόντων της επιχείρησης επιδρούν στο σχεδιασµό, την πρόσβαση στην
τεχνολογία, τις επενδύσεις. Η ένταση των µεταξύ τους σχέσεων µπορεί να κυµαίνεται
ανάµεσα στην απλή ανταλλαγή και τη στενή συνεργασία. Το οικονοµικό και
περιβαλλοντικό ρυθµιστικό πλαίσιο αποτελούν µέρος των περιορισµών που
προσδιορίζουν το χώρο δράσης της επιχείρησης. Η µόδα, οι κοινωνικές αξίες, οι
εργασιακές σχέσεις, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης και
της έρευνας και οι σχέσεις τους µε την παραγωγή αποτελούν µέρος του ευρύτερου
περιβάλλοντος που επηρεάζει την τεχνολογική εξέλιξη.

1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Η τεχνολογική εξέλιξη και οι παράλληλες αλλαγές στο κοινωνικό και οικονοµικό
γίγνεσθαι συντελούνται µέσω της υλοποίησης καινοτοµιών. Η ικανότητα µιας
5

Σταµπουλής, Γ. (2006), ο.π., σελ. 12
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κοινωνίας να καινοτοµεί αποτελεί, σε ένα βαθµό, αποφασιστικό µηχανισµό ανανέωσης
και εξέλιξης.
Ο όρος καινοτοµία είναι συνώνυµος µε την έλευση του νέου, του καινούργιου.
Απέχει εντούτοις η σηµασία του όρου στην καθηµερινή χρήση του από αυτή που µε
αυστηρότητα χρησιµοποιείται στην επιστηµονική ανάλυση. Σύµφωνα λοιπόν µε τον
ορισµό της καινοτοµίας, που προτείνει ο ΟΟΣΑ στο «εγχειρίδιο Frascati»6, πρόκειται
για την µετατροπή µιας ιδέας σε εµπορεύσιµο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική µέθοδο
παραγωγής ή διανοµής - νέα ή βελτιωµένη - ή ακόµα σε νέα µέθοδο παροχής
κοινωνικής υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτόν ο όρος αναφέρεται στην διαδικασία. Από
την άλλη µεριά, όταν µε τη λέξη «καινοτοµία» υποδηλώνεται ένα νέο ή βελτιωµένο
προϊόν, εξοπλισµός, η υπηρεσία που διαχέεται επιτυχώς στην αγορά, η έµφαση δίνεται
στο αποτέλεσµα της διαδικασίας.
Από τον ορισµό αυτό προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα για το περιεχόµενο του
όρου, τα οποία έχουν αξιοσηµείωτες συνέπειες τόσο για την ανάλυση όσο και για την
επιχειρηµατική πρακτική.
•

Η καινοτοµία δεν είναι απλά εφεύρεση, αλλά έχει σαφή οικονοµική διάσταση. Η
πραγµάτωση της ταυτίζεται µε την οικονοµική εφαρµογή της, δηλαδή την
εφαρµογή της για την παραγωγή αξίας (άµεσα ή έµµεσα). Αντίθετα, η εφεύρεση
αφορά στην πρώτη φάση της δηµιουργίας και µπορεί να αναφέρεται στη
σύλληψη µιας ιδέας, ενός σχεδίου, µιας συνταγής, µιας χηµικής εξίσωσης. Οι
περισσότεροι εφευρέτες άλλωστε άσχετα από οικονοµικά ή κοινωνικά οφέλη,
αντλούν ικανοποίηση από το να βρίσκουν λύσεις σε δύσλυτα προβήµατα, να
αντιµετωπίζουν προκλήσεις, να προτάσσουν την ευφυϊα τους ενάντια στη φύση
και τους ανταγωνιστές τους.

•

Η καινοτοµία µπορεί να ορισθεί και ως η σύζευξη της τεχνολογίας (προσφορά)
µε τη χρήση (ζήτηση) για την επίλυση ενός προβλήµατος, το οποίο δεν είναι
απαραίτητο να έχει γίνει αντιληπτό εκ των προτέρων.

•

Ο όρος καινοτοµία ορίζει τόσο µια διαδικασία όσο και το αποτέλεσµά της.
Σύµφωνα µε την πρώτη έννοια του όρου (καινοτοµική διαδικασία), το βάρος
πέφτει στον τρόπο µε τον οποίο επινοείται και παράγεται η καινοτοµία, στα
διάφορα στάδια που οδηγούν σε αυτήν (δηµιουργικότητα, µάρκετινγκ, έρευνα
και ανάπτυξη, σχεδιασµός, παραγωγή και διανοµή) και στην αλληλεξάρτησή
τους. ∆εν πρόκειται για γραµµική διαδικασία, για σαφώς οριοθετηµένες φάσεις
και για αυτόµατη αλληλουχία, αλλά µάλλον για ένα σύστηµα αλληλεπιδράσεων
µεταξύ διαφόρων λειτουργιών και διαφόρων παραγόντων, των οποίων η πείρα,
οι γνώσεις και η τεχνογνωσία ενισχύονται και εµπλουτίζονται αµοιβαία. Η
σχέση µε τους χρήστες, η συνεκτίµηση της εκφραζόµενης ζήτησης, η έγκαιρη
πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς και της κοινωνίας έχουν επίσης εξίσου
µεγάλη - αν όχι µεγαλύτερη - σηµασία µε την άριστη γνώση των τεχνολογιών.
Σύµφωνα µε τη δεύτερη έννοια του όρου (η καινοτοµία ως αποτέλεσµα), το
βάρος πέφτει στο νέο προϊόν, τη νέα µέθοδο ή τη νέα υπηρεσία. ∆ιακρίνουµε,
έτσι την ριζική καινοτοµία (όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, η κυκλοφορία ενός

6

OECD, (1993), Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development,
FRASCATI Manual, Copyright OECD/EUROSTAT, σελ. 31
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νέου εµβολίου ή του δίσκου compact) και τη βελτιωτική καινοτοµία, η οποία
µεταβάλλει, µε προοδευτικές βελτιώσεις, τα προϊόντα, τις µεθόδους ή τις
υπηρεσίες (παραδείγµατος χάριν, η εισαγωγή µικροεπεξεργαστών 32 δυαδικών
ψηφίων (bits) αντί των µικροεπεξεργαστών µε 16 δυαδικά ψηφία (bits) στους
ηλεκτρονικούς εξοπλισµούς ή η εισαγωγή του αερόσακου στα αυτοκίνητα).

1.4. Η TΙΑTΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε&Α)
Όπως είπαµε στην προηγούµενη ενότητα η χρήση δικτύων αλληλεπιδρούµενης
γνώσης µεταξύ παραγωγών και χρηστών, ή και τρίτων επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια
της καινοτοµικής διαδικασίας µας οδηγεί στην απόρριψη του γραµµικού υποδείγµατος
καινοτοµίας.
Το επιχείρηµα της «ώθησης» προτείνει ότι η καινοτοµία οδηγείται από την επιστήµη
που, µε τη σειρά της, οδηγεί την τεχνολογία και την εφαρµογή. Το επιχείρηµα του
«τραβήγµατος» προτείνει το αντίθετο, δηλαδή ότι η ζήτηση των χρηστών είναι ο
κυρίαρχος παράγοντας και οι αγορές, οι χρηστες και οι εφαρµογές θα είναι οι βασικοί
οδηγοί της καινοτοµίας. Υπονοούµενο σε µία εξειδικευµένη µορφή οποιασδήποτε εκ
των δύο αυτών θέσεων είναι ένα γραµµικό υπόδειγµα της καινοτοµικής δραστηριότητας
µε την επιστήµη στην µία άκρη του φάσµατος και τους χρήστες και τις αγορές στην
άλλη.
Οι δύο αυτές περιπτώσεις αποτελούν τις δύο πλευρές της παραδοσιακής περιγραφής
της καινοτοµικής διαδικασίας. Στην πρώτη, η διαδικασία είναι απλή και γραµµική. Η
έµφαση δίνεται στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ η αγορά απλώς παραλαµβάνει τα
αποτελέσµατα της δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης. Στη δεύτερη περίπτωση η
καινοτοµική διαδικασία εκλαµβάνεται επίσης ως απλή, γραµµική και εν σειρά. Η
έµφαση όµως είναι στο marketing. Η αγορά αποτελεί την πηγή ιδεών που κατευθύνουν
την έρευνα και ανάπτυξη, η οποία απλώς αντιδρά.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Έρευνα και η Ανάπτυξη αποτελούν ένα
κοµµάτι της καινοτοµικής διαδικασίας. Η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ),
στην οποία θα ανατρέξουµε πολλές φορές στην εργασία µας, περιλαµβάνει τη
δηµιουργική εργασία που αναλαµβάνεται σε συστηµατική βάση προκειµένου να αυξηθεί το
απόθεµα της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ατόµου, του πολιτισµού και
της κοινωνίας και της χρήσης αυτού του αποθέµατος της γνώσης για την επινόηση νέων
εφαρµογών7.
Η ΕΤΑ είναι ένας όρος που καλύπτει τρεις δραστηριότητες: βασική έρευνα,
εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη. Η βασική έρευνα είναι πειραµατική ή
θεωρητική εργασία που αναλαµβάνεται κυρίως για την απόκτηση νέας γνώσης της
βάσης των φαινοµένων και των παρατηρήσιµων γεγονότων, χωρίς να λαµβάνεται υπ’
όψιν οποιαδήποτε ιδιαίτερη εφαρµογή ή χρήση τους. Η εφαρµοσµένη έρευνα είναι
επίσης πρωτότυπη έρευνα που αναλαµβάνεται για την απόκτηση νέας γνώσης. Η
εφαρµοσµένη έρευνα κατευθύνεται, όµως, κυρίως προς έναν συγκεκριµένο πρακτικό
στόχο ή σκοπό. Η πειραµατική ανάπτυξη είναι συστηµατική εργασία, η οποία αντλεί
την υπάρχουσα γνώση που έχει αποκτηθεί από την έρευνα ή/και από την πρακτική
πείρα, και κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή µέσων, στην
7

OECD, (1993), ο.π., σελ. 45
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εγκατάσταση νέων ή στην ουσιαστική βελτίωση των ήδη εγκατεστηµένων διαδικασιών,
συστηµάτων και υπηρεσιών.
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι στις µέρες µας, οι περισσότερες καινοτοµίες
δηµιουργούνται µέσω επιστηµονικής έρευνας. Η βασική γνώση µιας τεχνολογίας
απορρέει από τη βασική έρευνα που απαρτίζεται από τις αρχικές διερευνήσεις για την
προώθηση της επιστηµονικής γνώσης, οι οποίες και δεν έχουν ως στόχο την εφαρµογή
αυτής της γνώσης σε πρακτικά προβλήµατα. Αντιθέτως η εφαρµοσµένη έρευνα
αποτελείται από επιστηµονικές διερευνήσεις που προορίζονται για την επίλυση
πρακτικών προβληµάτων. Η εφαρµοσµένη έρευνα είναι ο κύριος χρήστης της βασικής
έρευνας, δηλαδή η επιστηµονική γνώση εφαρµόζεται ως καινοτοµία. Το τυχαίο, δηλαδή
η τυχαία καινοτοµία, εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της εφαρµοσµένης έρευνας. Από τα
παραδείγµατα που αναφέρονται πιο συχνά είναι η περίπτωση της σοκολάτας στην τσέπη
ενός ερευνητή στα ερευνητικά εργαστήρια της Raytheon που πέρασε δίπλα από λυχνία
ραντάρ µε αποτέλεσµα να λιώσει η σοκολάτα και να δοθεί το έναυσµα για την
καινοτοµία του φούρνου µε µικροκύµατα. Εντούτοις, αν και δεν είναι λίγα στον αριθµό,
τα παραδείγµατα της τυχαίας καινοτοµίας δεν αποτελούν παρά ελάχιστο µέρος της.
Επιστρέφοντας στα υποδείγµατα της καινοτοµικής διαδικασίας, είµαστε σε θέση να
σηµειώσουµε ότι η σηµερινή γενιά υποδειγµάτων έχει µετατοπιστεί την καινοτοµική
διαδικασία που θεωρείτο να συντελείται εν σειρά σε καινοτοµική διαδικασία που
χαρακτηρίζεται από την πλήρη ενσωµάτωση της παράλληλης ανάπτυξης. Η Έρευνα και
Ανάπτυξη συντελείται ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη πρωτοτύπου ή την παραγωγή τη
στιγµή που οι διασυνδέσεις µε προµηθευτές και χρήστες είναι ιδιαίτερα ισχυρές καθ’
όλη τη διάρκεια της καινοτοµικής διαδικασίας. Οι οριζόντιες διασυνδέσεις παίρνουν
διάφορα σχήµατα ενώ η έµφαση δίνεται στην οργανωσιακή ευελιξία και στην ταχύτητα
της ανάπτυξης. Το γραµµικό και το µη γραµµικό µοντέλο καινοτοµικής διαδικασίας
παρουσιάζονται σχηµατικά στους ακόλουθους πίνακες:

Source: An overview of
Innovation, Kline, S. &
Rosenberg, N. (1996),
National Academy Prress
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Ολοκληρώνοντας λοιπόν το κεφάλαιο αυτό, έχουµε καταφέρει να παρουσιάσουµε µε
όσο το δυνατόν πιστότερο τρόπο αρχικά τη σχέση µεταξύ τεχνολογίας και επιστήµης,
µετά τη σχέση µεταξύ εφεύρεσης και καινοτοµίας για να καταλήξουµε στη σχέση
µεταξύ γνώσης, µάθησης και καινοτοµίας.

Με τα εφόδια αυτής της εισηγητικής ανάλυσης σχετικά µε τις έννοιες – κλειδιά που
θα µας απασχολήσουν στην εργασίας µας, θα περάσουµε πλέον στην προσέγγιση της
τεχνολογικής αλλαγής από την πλευρά της οικονοµικής θεωρίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2
Η Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θ ΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗ ΤΗΜΑ
Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο ΛΟ Γ Ι Κ Η Σ Α Λ ΛΑ Γ Η Σ
2.1. ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟTΕΙΓΜΑ ΤΟΥ SOLOW ΚΑΙ ΟΙ ΑTΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ
Οι οικονοµολόγοι που έχουν αναφερθεί στην τεχνολογία και την τεχνολογική αλλαγή
είναι αρκετοί. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς αναφέρθηκαν στην τεχνολογία και την
τεχνολογική αλλαγή είτε έµµεσα είτε παρεµπιπτόντως, ως αναγκαίο και ενδιάµεσο
εργαλείο για την απόδειξη της ορθότητας των θεωριών τους. Άλλοι πάλι ασχολήθηκαν
µε τη διαδικασία της τεχνολογικής αλλαγής και µε το πως αυτή συνδέεται µε την
οικονοµική µεγέθυνση.
Οι θέσεις και απόψεις των οικονοµολόγων ως προς την τεχνολογία και την
τεχνολογική αλλαγή παρουσιάζουν σηµαντικότατες διαφοροποιήσεις, που εντοπίζονται
τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχολών. Πέρα από τη διαφοροποίηση τους
ως προς την ένταση του ενδιαφέροντος που έδειξαν για την τεχνολογία και την
τεχνολογική αλλαγή, διαφέρουν και ως προς το εύρος φάσµατος κάτω από το οποίο
εξετάζουν αυτό το θέµα. Ωστόσο όλοι οι οικονοµολόγοι, από τον Smith και τον Ricardo
µέχρι τον Marx, τον Marshall τον Schumpeter και τον Keynes, συµφωνούν απόλυτα ως
προς τη σηµαντικότητα της καινοτοµίας στη µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη.
Στόχος µας εδώ δεν είναι να παρουσιάσουµε τις απόψεις όλων των θεωρητικών της
οικονοµικής επιστήµης για την τεχνολογία και την αιτιώδη σχέση της µε την ανάπτυξη.
Θα επικεντρωθούµε στη νέα θεωρία (ενδογενούς) οικονοµικής µεγέθυνσης τονίζοντας
τις µεταβολές στον τρόπο µε τον οποίο η νεοκλασική οικονοµική σκέψη αντιµετωπίζει
την τεχνολογία.
Η βιβλιογραφία του νεοκλασικού υποδείγµατος της οικονοµικής µεγέθυνσης είναι
τεράστια. Ως αρχή της δε, θεωρείται το σχετικό άρθρο του Robert Solow8 το 1956. Ο
Solow είχε ως στόχο την εξήγηση των βασικών χαρακτηριστικών της οικονοµικής
ανάπτυξης περιγράφοντας τη συµπεριφορά µίας οικονοµίας µέσω ενός δυναµικού
συστήµατος γενικής ισορροπίας (dynamic general equilibrium system). Για την επίτευξη
του στόχου του, ο Solow έθεσε µια σειρά από υποθέσεις. Εδώ δε θα αναλύσουµε όλες
τις υποθέσεις του υποδείγµατος, αλλά θα στις δύο βασικότερες, την υπόθεση των
σταθερών αποδόσεων κλίµακας (constant returns to scale) και της φθίνουσας απόδοσης
των συντελεστών παραγωγής.
Το νεοκλασικό λοιπόν υπόδειγµα θεµελιώνεται πάνω σε δύο βασικές εξισώσεις: την
συνάρτηση παραγωγής και την συνάρτηση συσσώρευσης φυσικού κεφαλαίου. Η
8

Solow, R.M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics,
σελ. 65-94. Για µια πλήρη ανάλυση του υποδείγµατος, βλ. Καλυβίτης, Σ.- Καλαϊτζιδάκης, Π. (2002)
Οικονοµική Μεγέθυνση - Θεωρία και Πολιτική, Κριτική, κεφ.2,3 & Mankiw, G. (2001), Μακροοικονοµική
Θεωρία, κεφ. 4,Gutenberg
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συνάρτηση παραγωγής, που αναφέρεται στην προσφορά αγαθών, περιγράφει τον τρόπο
µε τον οποίο οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές συνδυάζονται για να παράγουν το
προϊόν της οικονοµίας. Οι παραγωγικοί συντελεστές οµαδοποιούνται σε δύο µεγάλες
κατηγορίες: την εργασία, L, και το φυσικό κεφάλαιο Κ, που περιλαµβάνει όλες τις
κατασκευές, τις εγκαταστάσεις, και τα µηχανήµατα που είναι διαθέσιµα στην
παραγωγή. Το µέγεθος του εργατικού συµπίπτει µε τον πληθυσµό, που υποθέτουµε ότι
είναι σταθερός. Η συνάρτηση παραγωγής έχει τη µορφή Cobb – Douglas.
Συµβολίζοντας το συνολικό προϊόν µε Υ, είναι
Υ = AF(K, L) = AΚαL1-α ,
0<α<1
όπου Α>0 είναι µια σταθερή παράµετρος που δηλώνει το επίπεδο της τεχνολογίας.
Η συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί την αρχή του θετικού και µειούµενου οριακού
προϊόντος ή αλλιώς την ιδιότητα της φθίνουσας απόδοσης της οριακής
παραγωγικότητας των συντελεστών της παραγωγής που είπαµε παραπάνω, καθώς είναι
FL = ∂F/∂L > 0, FK = ∂F/∂K >0
και
FLL = ∂ 2F/∂L2 < 0, FKK = ∂ 2F/∂K2 < 0
Κατά τα γνωστά αυτή η αρχή στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η αύξηση της
ποσότητας ενός συντελεστή µε σταθερές τις ποσότητες όλων των υπολοίπων, έχει µεν
θετική επίπτωση στο συνολικό προϊόν, αλλά η συµβολή της κάθε επιπλέον µονάδας
είναι όλο και µικρότερη.
Σύµφωνα µε την παραπάνω συνάρτηση, το προϊόν µπορεί να αυξηθεί µέσα από την
αύξηση του ενός ή του άλλου συντελεστή ή και των δύο µαζί. Στην περίπτωση που το Κ
και το L αυξάνουν κατά το ίδιο ποσοστό, το προϊόν θα αυξηθεί επίσης µε το ίδιο ποσοστό.
Αυτό συµβαίνει γιατί η συνάρτηση παραγωγής είναι οµογενής πρώτου βαθµού (οι
εκθέτες του Κ και του L έχουν άθροισµα τη µονάδα) και εποµένως χαρακτηρίζεται από
σταθερές αποδόσεις κλίµακας. Για παράδειγµα αν το κεφάλαιο (Κ) και η εργασία (L)
διπλασιαστούν, τότε και το προϊόν, σύµφωνα µε τη συνάρτηση παραγωγής, θα
διπλασιαστεί. ∆ηλαδή αφού
Υ = AΚαL1-α

τότε και

Υ’ = Α(2Κ)α (2L)1-α

Υ’ = (2)α (2)1-α ΑΚαL1-α
και Υ’ = 2Υ
Η υπόθεση των σταθερών αποδόσεων κλίµακας υπονοεί ότι η οικονοµία είναι
επαρκώς µεγάλη, πράγµα που σηµαίνει ότι αν το κεφάλαιο και η εργασία
διπλασιάζονται, οι νέες εισροές χρησιµοποιούνται κατά βάση µε τον ίδιο τρόπο όπως οι
προϋπάρχουσες και, εποµένως διπλασιάζεται το προϊόν. Ουσιαστικά η υπόθεση των
σταθερών αποδόσεων συµβαδίζει µε την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισµού, η οποία
προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές οικονοµίες ή επιβαρύνσεις ούτε φυσικά
µονοπωλιακές καταστάσεις.
Επειδή ακριβώς το µέγεθος της οικονοµίας είναι ουδέτερο ως προς τις υπόψη
σχέσεις, µας εξυπηρετεί να αναγάγουµε και να αναφερόµαστε σε όρους ποσοτήτων ανά
εργαζόµενο. Θα χρησιµοποιήσουµε πεζά στοιχεία για να δηλώσουµε ποσότητες ανά
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εργάτη. ∆ηλαδή y = Y/L είναι το προϊόν ανά εργάτη και k = K/L είναι το κεφάλαιο ανά
εργάτη. Τότε µπορούµε να γράψουµε τη συνάρτηση παραγωγής ως
y = Αf(k) = Akα
Η υπόθεση για την ύπαρξη φθινουσών αποδόσεων ως προς τους παραγωγικούς
συντελεστές, και συγκεκριµένα ως προς το φυσικό κεφάλαιο, υπονοεί ότι στην
περίπτωση αυτή κάθε ισόποση αύξηση στο απόθεµα του φυσικού κεφαλαίου θα
επιφέρει όλο και µικρότερη αύξηση στο συνολικό προϊόν της οικονοµίας.
Η κατά κεφαλήν συνάρτηση παραγωγής του εξακολουθεί να ικανοποιεί τις αρχές του
θετικού και µειούµενου οριακού προϊόντος καθώς είναι
f’(k) = df(k) / dk = αΑkα-1 > 0 και f’’(k) = d2f(k) / dk2 = α(α – 1)Αkα-2 < 0
Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει αυτή τη συνάρτηση παραγωγής. Στο σχήµα έχουµε
τη διαγραµµατική έκφραση της κατά κεφαλήν συνάρτησης παραγωγής, εφόσον το
επίπεδο τεχνολογίας, Α είναι σταθερό και άρα µπορούµε να απλοποιήσουµε τη
συνάρτηση θέτοντας Α = 1

Από τη διαγραµµατική παρουσίαση διαπιστώνεται ότι το κατά κεφαλήν προϊόν από
ένα σηµείο και πέρα έχει αµελητέα αύξηση που τείνει στο µηδέν. Αυτό οφείλεται, όπως
αποδείχθηκε προηγουµένως στη φθίνουσα παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Η αύξηση
του λόγου k = K/L, δηλαδή του κεφαλαίου προς την εργασία, θα δηµιουργεί όλο και
λιγότερο κατά κεφαλήν προϊόν µέχρι που η αύξηση θα γίνει µηδενική. Γι’ αυτό η
συνάρτηση παραγωγής, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του κεφαλαίου γίνεται πιο
οριζόντια.
Η ζήτηση για αγαθά στο υπόδειγµα του Solow προέρχεται από την κατανάλωση και
την επένδυση. Με άλλα λόγια, το παραγόµενο προϊόν ανά εργάτη, y, διαιρείται στην
κατανάλωση ανά εργάτη, c, και στην επένδυση ανά εργάτη, i9:
y = c+ i
Το υπόδειγµα του Solow υποθέτει ότι κάθε χρόνο οι άνθρωποι αποταµιεύουν ένα
µέρος s του εισοδήµατος τους και καταναλώνουν το υπόλοιπο τµήµα (1-s). Μπορούµε
να εκφράσουµε αυτή την ιδέα µε µια συνάρτηση κατανάλωσης που θα έχει την απλή
µορφή:
c = (1-s) y
όπου s, το ποσοστό αποταµίευσης, είναι ένας αριθµός µεταξύ του µηδενός και της
µονάδας και θεωρείται ως δεδοµένο.
9

Στο υπόδειγµα, παραλείπουµε τις δηµόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσίων καθώς και
τις καθαρές εξαγωγές (κλειστή οικονοµία)
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Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση κατανάλωσης που µόλις γράψαµε στη συνάρτηση
του παραγόµενου προϊόν ανά εργάτη παίρνουµε:
y = (1-s) y + i
Με αναδιάταξη των όρων έχουµε:
i = sy

ενώ υποκαθιστώντας τη συνάρτηση παραγωγής στο y, µπορούµε να εκφράσουµε την
επένδυση ανά εργάτη ως συνάρτηση του αποθέµατος κεφαλαίου ανά εργάτη:
i = sf (k)
Για οποιαδήποτε απόθεµα κεφαλαίου k, η συνάρτηση παραγωγής y = f(k) καθορίζει
την ποσότητα του προϊόντος που παράγει η οικονοµία και το ποσοστό αποταµίευσης s
καθορίζει την κατανοµή του παραγόµενου προϊόντος ανάµεσα στην κατανάλωση και
την επένδυση. Τονίζουµε ότι η επένδυση αναφέρεται στη δαπάνη των επιχειρήσεων να
ανεγείρουν νέα εργοστάσια και να αγοράσουν νέο εξοπλισµό. Τα µεγέθη της κατά
κεφαλήν κατανάλωσης και της κατά κεφαλήν επένδυσης απεικονίζονται στο παραπάνω
διάγραµµα. Για κάθε επίπεδο κεφαλαίου k0, το παραγόµενο προϊόν είναι f(k), η
επένδυση sf(k) και η κατανάλωση f(k) – sf(k).
Κεντρικό σηµείο του υποδείγµατος Solow είναι η διαδικασία συσσώρευσης
κεφαλαίου η οποία προσδιορίζει και τη µεγέθυνση του εισοδήµατος. Το απόθεµα
κεφαλαίου µπορεί να µεταβληθεί από δύο δυνάµεις: την επένδυση και την απόσβεση. Η
επένδυση στην οποία αναφερθήκαµε πριν, ουσιαστικά χρηµατοδοτείται από τις
αποταµιεύσεις. Η απόσβεση αναφέρεται στη φθορά του παλαιού κεφαλαίου που
προκαλεί τη µείωση του αποθέµατος κεφαλαίου.
Στο υπόδειγµα του Solow υποθέτουµε ότι ένα σταθερό ποσοστό, δ, της υπάρχουσας
ποσότητας φυσικού κεφαλαίου αποσβένεται (αποσύρεται) λόγω φθοράς σε κάθε
περίοδο. Το επόµενο σχήµα δείχνει µε ποιο τρόπο η απόσβεση εξαρτάται από το
απόθεµα κεφαλαίου.
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Μπορούµε να εκφράσουµε την επίπτωση της επένδυσης και της απόσβεσης στο
απόθεµα κεφαλαίου χρησιµοποιώντας την παρακάτω εξίσωση:
∆k = i – δk
όπου ∆k είναι η ‘ανά στιγµή’ µεταβολή στη συνολική ποσότητα φυσικού κεφαλαίου.
∆εδοµένου ότι η επένδυση i ισούται προς sf(k), µπορούµε να γράψουµε τη µεταβολή
στο απόθεµα κεφαλαίου ως:
∆k = s f(k) – δk
∆ιευρύνοντας το υπόδειγµα µας θα συµπεριλάβουµε ως πηγή οικονοµικής µεγέθυνσης
και την αύξηση του πληθυσµού. Θα υποθέσουµε ότι ο πληθυσµός και το εργατικό
δυναµικό αυξάνονται µε το σταθερό ρυθµό n. Έτσι η µεταβολή στο απόθεµα κεφαλαίου
ανά εργάτη είναι:
∆k = s f(k) – (δ + n)k
καθώς η αύξηση του αριθµού των εργατών προκαλεί τη µείωση του κεφαλαίου ανά
εργάτη αφού το υπάρχον κεφάλαιο πρέπει να µοιραστεί σε έναν µεγαλύτερο αριθµό
εργαζοµένων.
Αντικαθιστώντας όπου f(k) = kα η προηγούµενη εξίσωση γίνεται:
∆k = skα – (δ + n)k
Η (διαφορική) εξίσωση αυτή είναι η δεύτερη θεµελιώδης εξίσωση του νεοκλασικού
υποδείγµατος, για την οποία µιλήσαµε στην αρχή, και η οποία περιγράφει τον τρόπο
συσσώρευσης του φυσικού κεφαλαίου.

Το παραπάνω διάγραµµα απεικονίζει (σε όρους της παραπάνω εξίσωσης) την
επένδυση, την απόσβεση, και την αύξηση του πληθυσµού για διάφορα επίπεδα
αποθέµατος κεφαλαίου k.
Η συσσώρευση κεφαλαίου είναι αποτέλεσµα της αποταµίευσης η οποία χρηµατοδοτεί
νέες επενδύσεις. Η αύξηση των αποταµιεύσεων και κατ’ επέκταση των επενδύσεων
εξαρτάται από την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, το οποίο προσδιορίζεται
από την αύξηση του αποθέµατος κεφαλαίου ανά εργαζόµενο. Για να είναι δυνατή η
αύξηση του κεφαλαίου, αλλά και των επενδύσεων ανά εργαζόµενο, θα πρέπει οι
ακαθάριστες επενδύσεις να είναι µεγαλύτερες από τις ανάγκες που προκύπτουν για
αντικατάσταση του φθαρµένου αποθέµατος κεφαλαίου και τις ανάγκες για τον εξοπλισµό
µε κεφάλαιο των νέων µελών του εργατικού δυναµικού.
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Η συνεχιζόµενη αύξηση του κεφαλαίου (ανά εργάτη) θα έχει ως αποτέλεσµα τη
µείωση της οριακής του παραγωγικότητας. Εποµένως, µε κάθε αύξηση του κεφαλαίου,
η µικρότερη παραγωγικότητα του θα προκαλέσει µικρότερη αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήµατος και εποµένως µικρότερη αύξηση των αποταµιεύσεων και κατά συνέπεια
των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, στο ίδιο διάγραµµα, η ευθεία γραµµή που διέρχεται από
το σηµείο 0 εκφράζει τη σταθερή αύξηση των απαιτήσεων σε κεφάλαιο για την
αντικατάσταση των φθορών και για τον εξοπλισµό του αυξανόµενου εργατικού
δυναµικού [(δ+n)k], καθώς αυξάνει το κατά κεφαλήν κεφάλαιο (k). Έτσι, όσο
υψηλότερο είναι το απόθεµα κεφαλαίου τόσο υψηλότερο θα είναι το ποσό της
απόσβεσης (δk) καθώς και το ποσό του κεφαλαίου που είναι αναγκαίο για να
εφοδιαστούν οι νέοι εργάτες µε κεφάλαιο (nk)
Από ένα σηµείο λοιπόν και πέρα, ο περιορισµός της αύξησης των αποταµιεύσεων θα
οδηγήσει στον περιορισµό της αύξησης των ακαθαρίστων επενδύσεων σε επίπεδο που
µόλις θα επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες αντικατάστασης του φθαρµένου
κεφαλαίου και του εξοπλισµού του νέου εργατικού δυναµικού µε κεφάλαιο. Στο
επίπεδο αποθέµατος κεφαλαίου k* οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο για την κάλυψη των
φθορών και τον εξοπλισµό του αυξανόµενου εργατικού δυναµικού µε νέο κεφάλαιο
[(δ+n)k] εξισώνονται µε τις πραγµατοποιούµενες επενδύσεις (sy), δηλαδή,
sf (k) = (δ+n)k
Αν η οικονοµία βρεθεί να διαθέτει το συγκεκριµένο αυτό απόθεµα κεφαλαίου, τότε το
απόθεµα κεφαλαίου δεν θα µεταβάλλεται (µε την πάροδο του χρόνου), επειδή οι δύο
δυνάµεις που θα µπορούν να επενεργήσουν και να το µεταβάλουν – η επένδυση και η
αποταµίευση – απλώς εξισορροπούνται αµοιβαία. ∆ηλαδή, στο επίπεδο k*, ∆k = 0, έτσι
ώστε το απόθεµα κεφαλαίου ανά εργάτη και το επίπεδο της παραγωγής y=f(k) να είναι
σταθερά διαχρονικά. Γι’ αυτό ονοµάζουµε το k* επίπεδο σταθερής κατάστασης (steady
state)
Η σταθερή κατάσταση είναι σηµαντική για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή έχουµε ήδη
διαπιστώσει ότι όταν µια οικονοµία βρεθεί σ’ αυτήν την κατάσταση θα παραµείνει εκεί
χωρίς να υπάρχει τάση µετακίνησης. ∆εύτερον και εξίσου σηµαντική είναι η διαπίστωση
ότι οι οικονοµίες κινούνται προς τη θέση αυτή. ∆ηλαδή, ανεξάρτητα από το επίπεδο του
κεφαλαίου µε το οποίο η οικονοµία ξεκινά, θα τείνει να βρεθεί στη σταθερή κατάσταση
(ισορροπίας) του κεφαλαίου. Αυτό συµβαίνει γιατί όταν η οικονοµία βρεθεί µε κατά
κεφαλήν κεφάλαιο διαφορετικό από αυτό της µακροχρόνιας ισορροπίας k* ,
δηµιουργούνται δυνάµεις που την επαναφέρουν στο επίπεδο της µακροχρόνιας
ισορροπίας. Οι δυνάµεις αυτές δεν είναι άλλες από τις ακαθάριστες επενδύσεις, οι
οποίες όταν η οικονοµία βρίσκεται σε επίπεδο χαµηλότερο (υψηλότερο) της
ισσοροπίας, δηλαδή k < k* ( k > k*), είναι µεγαλύτερες (µικρότερες) από όσες
χρειάζονται για να καλυφθούν οι φθορές και ο εξοπλισµός του εργατικού δυναµικού, µε
αποτέλεσµα το κατά κεφαλήν κεφάλαιο να αυξάνει (µειώνεται) και να τείνει στο k*.
Υπό αυτή την έννοια η σταθερή κατάσταση αντιπροσωπεύει τη µακροχρόνια ισορροπία
της οικονοµίας. όπου οι λόγοι του κατά κεφαλήν εισοδήµατος (y = Y/L), του κατά
κεφαλήν κεφαλαίου (k = K/L) και του προϊόντος ανά µονάδα κεφαλαίου (Y/K)
παραµένουν διαχρονικά σταθεροί. Ας σηµειωθεί εδώ ότι στη σταθερή κατάσταση
ισορροπίας τα συνολικά µεγέθη Y, C και K αυξάνονται µε ρυθµό ίσο µε το ρυθµό
αύξησης του πληθυσµού, n.
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Το υπόδειγµα λοιπόν του Solow καταλήγει στο συµπέρασµα ότι στην µακροχρόνια δεν
υπάρχει οικονοµική µεγέθυνση. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό δεδοµένου ότι
στο υπόδειγµα παραλείψαµε από την ανάλυση µας την τεχνολογία υποθέτοντας ότι
αυτή είναι δεδοµένη και σταθερή (Α=1) Άρα το απλό αυτό υπόδειγµα λέει ότι χωρίς
τεχνολογική πρόοδο η συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου από µόνη της δεν µπορεί να
αποτελέσει πηγή οικονοµικής µεγέθυνσης, όταν η συνάρτηση παραγωγής ικανοποιεί τις
νεοκλασικές ιδιότητες.
Έτσι, θα µπορούσαµε να διαφοροποιήσουµε το υπόδειγµα του Solow
συµπεριλαµβάνοντας την τεχνολογική πρόοδο ως τρίτη πηγή οικονοµικής µεγέθυνσης.
Αυτό γίνεται προσθέτοντας τη µεταβλητή Α – που είναι όπως είπαµε ένας δείκτης που
αντιπροσωπεύει το επίπεδο της τεχνολογίας – στη συνάρτηση παραγωγής.
Με την προσθήκη της µεταβλητής Α, η συνολική συνάρτηση παραγωγής γίνεται:
Υ = F(K, AL) = Kα (AL)1-α
Αυτός ο τρόπος εισαγωγής του Α στη συνάρτηση παραγωγής αυξάνει την
παραγωγικότητα της εργασίας, και η τεχνολογία λέγεται ουδέτερη κατά Harrod. Η
µεταβλητή AL εκτιµά των αριθµό των αποδοτικών εργατών. Λαµβάνει δηλαδή υπόψη
του τον αριθµό των εργατών L, αλλά και την αποδοτικότητα κάθε εργάτη Α.
Προφανώς, µια αύξηση του Α θα έχει ως αποτέλεσµα ο ίδιος ο αριθµός εργαζοµένων,
L, να παράγει περισσότερο προϊόν. Έτσι, η ανάλυση δεν στηρίζεται πλέον στην
ποσότητα ‘απλής’ εργασίας, L, αλλά στις διαθέσιµες µονάδες ‘αποτελεσµατικής’
εργασίας , ΑL
Στο υπόδειγµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογική γνώση είναι εξωγενής, δηλαδή προκύπτει
ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της οικονοµίας. Το
επίπεδο της τεχνολογίας αυξάνεται µε έναν σταθερό ρυθµό g ανά περίοδο που σηµαίνει
ότι
∆A = g > 0
Η συνάρτηση παραγωγής χαρακτηρίζεται και πάλι από θετικά και φθίνοντα οριακά
προϊόντα ως προς το φυσικό κεφάλαιο και την εργασία καθώς επίσης και από σταθερές
αποδόσεις κλίµακας. Η τελευταία υπόθεση µας επιτρέπει να εκφράσουµε τα µεγέθη της
οικονοµίας σε όρους αποτελεσµατικής εργασίας. Έτσι k = K/(AL) συµβολίζει το
κεφάλαιο ανά µονάδα αποδοτικού εργάτη και y = Y/(AL) συµβολίζει την παραγωγή ανά
µονάδα αποδοτικού εργάτη. Με τους ορισµούς αυτούς, µπορούµε να γράψουµε ξανά:
y = f (k)
H ανάλυση µας στοιχειοθετείται ακριβώς όπως αναπτύχθηκε όταν εξετάσαµε την φθορά
του κεφαλαίου και την αύξηση του πληθυσµού. Η εξίσωση που δείχνει την εξέλιξη του
k διαχρονικά µεταβάλλεται τώρα σε:
∆k = s*f(k) – (n+δ+g)*k)
Η ενσωµάτωση της τεχνολογικής προόδου, που αυξάνει την εργασία µε ρυθµό g,
επηρεάζει το υπόδειγµα Solow µε τον ίδιο τρόπο όπως και η αύξηση του πληθυσµού µε
ρυθµό n. Στην περίπτωση όµως αυτή, όλες οι µεταβλητές εκφράζουν µεγέθη σε όρους
αποτελεσµατικής εργασίας και όχι ανά εργαζόµενο. Για να διατηρηθεί λοιπόν το k
σταθερό, απαιτούνται δk επενδύσεις για να αντικαταστήσουν το αποσβενόµενο
κεφάλαιο, nk είναι το νέο κεφάλαιο που απαιτείται για τους νέους εργαζόµενους και gk
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είναι το νέο κεφάλαιο για τους νέους «αποδοτικούς» εργάτες που δηµιουργεί η
τεχνολογική πρόοδος.
Όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα, η ενσωµάτωση της τεχνολογικής προόδου δεν
µεταβάλλει ουσιαστικά την ανάλυση µας για τη σταθερή κατάσταση, Υπάρχει ένα µόνο
επίπεδο του k, που συµβολίζεται µε
k**, όπου το κεφάλαιο ανά µονάδα
αποδοτικού εργάτη και η παραγωγή
ανά µονάδα αποδοτικού εργάτη
είναι σταθερά. Στην σταθερή
κατάσταση, η επένδυση s*f(k)
αντισταθµίζει ακριβώς τη µείωση
στο k που οφείλεται στην απόσβεση,
την αύξηση του πληθυσµού και την
τεχνολογική πρόοδο, δηλαδή ισχύει:
∆k = 0 και s*f(k) = (δ+g+n)*k
Η σταθερή
αντιπροσωπεύει τη µακροχρόνια ισορροπία της οικονοµίας.

αυτή

κατάσταση

Όπως είδαµε πιο πάνω και φαίνεται και στο σχήµα, το κεφάλαιο ανά µονάδα αποδοτικού
εργάτη k είναι σταθερό στη σταθερή κατάσταση. Εφόσον y = f(k), η παραγωγή ανά
µονάδα αποδοτικού εργάτη είναι επίσης σταθερή. Η αποδοτικότητα όµως κάθε εργάτη
αυξάνεται µε ρυθµό g. Εποµένως το παραγόµενο προϊόν ανά εργάτη (Υ/L = y A) θα
αυξάνεται επίσης µε ρυθµό g. Η συνολική παραγωγή [Υ = y AL)] αυξάνεται µε ρυθµό
n+g
Με την προσθήκη λοιπόν της τεχνολογικής προόδου ως πηγή οικονοµικής µεγέθυνσης, ο
ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης ισούται µε το ρυθµό µεταβολής της τεχνολογίας. Με
άλλα λόγια, όσο υπάρχει αύξηση της τεχνολογικής γνώσης, ∆A = g > 0, έστω και αν το
κατά κεφαλήν φυσικό κεφάλαιο παραµένει σταθερό.
Η επίπτωση της τεχνολογικής προόδου στην συνάρτηση παραγωγής απεικονίζεται στο
παρακάτω διάγραµµα. Η πρόοδος της τεχνολογίας εκφράζεται µε τη µετατόπιση της
συνάρτησης παραγωγής προς τα επάνω. Έτσι µε την ίδια ποσότητα φυσικού κεφαλαίου
ανά εργαζόµενο, η βελτίωση της τεχνολογίας και η επακόλουθη αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας, οδηγούν σε µεγαλύτερο ποσότητα προϊόντος ανά
εργαζόµενο ίση µε Υ-1
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Αφού αναπτύξαµε λοιπόν το υπόδειγµα του Solow, καταλήγουµε στο βασικό
συµπέρασµα ότι η οικονοµία οδεύει προς ένα σηµείο όπου δεν υπάρχει οικονοµική
ανάπτυξη και το αποτέλεσµα αυτό δεν µπορεί να µεταβληθεί από την οικονοµική πολιτική.
Η οικονοµία δηλαδή φτάνει σε κατάσταση µακροχρόνιας ισορροπίας, µε σταθερό και
αµετάβλητο κατά κεφαλήν εισόδηµα όπου η µόνη λύση για τη συνέχιση της οικονοµικής
µεγέθυνσης είναι η αδιάκοπη βελτίωση της τεχνολογίας που θα απενεργοποιεί τις
φθίνουσες αποδόσεις. Ωστόσο η τεχνολογία, καθώς και η πρόοδος της, είναι εξωγενής
παράµετρος του υποδείγµατος αφού στο υπόδειγµα δε γίνεται καµιά προσπάθεια
διερεύνησης των οικονοµικών µηχανισµών που οδηγούν σε αυτήν. Η τεχνολογική
πρόοδος πραγµατοποιείται και προσφέρεται χωρίς καµιά προσπάθεια, αντάλλαγµα ή
κόστος εκ µέρους, των χωρών που την απολαµβάνουν. Η παραγωγή της είναι σαν να
πραγµατοποιείται από κάποια ανώτερη αρχή, η οποία µοιράζει το προϊόν της
αφιλοκερδώς σε όλες τις χώρες και µάλιστα ισοµερώς. Εφόσον δε, η τεχνολογία είναι
κοινή για όλες τις οικονοµίες, προβλέπεται σταδιακή σύγκλιση των ρυθµών οικονοµικής
µεγέθυνσης µεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων οικονοµιών. Ωστόσο τα
εµπειρικά δεδοµένα αναιρούν την παραπάνω πρόβλεψη.
Η νεοκλασική θεώρηση αντιµετωπίζει τη γνώση, η οποία οδηγεί στην τεχνολογική
πρόοδο ως ταυτόσηµη µε την πληροφόρηση. Η γνώση είναι πλήρως κωδικοποιηµένη και
καταγεγραµµένη, και όλες οι επιχειρήσεις είχαν τέλεια γνώση και ελεύθερη πρόσβαση
σ’ αυτήν. Η άποψη αυτή περιορίζει την τεχνολογία και τη γνώση στο καταγεγραµµένο
µέρος της και αγνοεί τη συσσωρευµένη γνώση σε άτοµα., επιχειρήσεις και κοινωνίες, η
οποία δεν είναι κωδικοποιηµένη. Η γνώση όµως αυτή είναι κρίσιµη για την ικανότητα
των επιχειρήσεων και των κοινωνιών να εξελίσσονται και να καινοτοµούν.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, µια από τις παραλείψεις του υποδείγµατος Solow
αναφέρεται στο γεγονός ότι παραλείπει να συµπεριλάβει τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις
του ανθρώπινου δυναµικού. Ο συντελεστής της εργασίας δεν περιλαµβάνει µόνο το
µέγεθος του εργατικού δυναµικού αλλά και τις γνώσεις, τις δεξιότητες και άλλες
ενσωµατωµένες στα άτοµα ιδιότητες οι οποίες σχετίζονται µε την οικονοµική δράση, µε
λίγα λόγια αυτό που ονοµάζεται ανθρώπινο κεφάλαιο. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι
το υπόδειγµα του Robert Solow διευρύνθηκε µε την προσθήκη του ανθρώπινου
κεφαλαίου ως παραγωγικού συντελεστή10. Ωστόσο, η εισαγωγή του ανθρώπινου
κεφαλαίου αν και βελτίωσε προς τη σωστή κατεύθυνση τις προβλέψεις του
υποδείγµατος, δεν κατορθώνει να απενεργοποιήσει την ιδιότητα των φθινουσών
αποδοσών που οδηγεί στη µακροχρόνια ισορροπία οπού δεν υπάρχει οικονοµική
µεγέθυνση.

2.2. ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Τα προβλήµατα του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η τεχνολογία στο
νεοκλασικό υπόδειγµα, δηµιούργησαν την ανάγκη για την ανάπτυξη των νέων θεωριών
µεγέθυνσης. Οι νέες θεωρίες οικονοµικής µεγέθυνσης εισάγουν σηµαντικές µεταβολές
στον τρόπο που η νεοκλασική οικονοµική σκέψη αντιµετωπίζει την τεχνολογία. Σε
αντίθεση µε το νεοκλασικό υπόδειγµα ανάπτυξης όπου η τεχνολογική πρόοδος
αντιµετωπίζεται ως «µάνα εξ ουρανού», τα νέα υποδείγµατα µεγέθυνσης θεωρούν την
τεχνολογία ως µια ενδογενή µεταβλητή, ενώ η τεχνολογική πρόοδος και οι επιπτώσεις
της στην παραγωγικότητα και την οικονοµική µεγέθυνση εξετάζονται εντός των
10

βλ. Καλυβίτης, Σ.- Καλαϊτζιδάκης, Π. (2002), ο.π., κεφ. 7
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µοντέλων µεγέθυνσης. Η τεχνολογική αλλαγή ενδογενοποιείται καθώς οι οικονοµικοί
φορείς επιλέγουν να αφιερώσουν µέρος των πόρων για την ανάπτυξη της. Έτσι η
οικονοµική µεγέθυνση είναι ενδογενές αποτέλεσµα της λειτουργίας της οικονοµίας και
δεν οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες.
Η βιβλιογραφία των ενδογενών υποδειγµάτων οικονοµικής µεγέθυνσης είναι αρκετά
µεγάλη και αυξάνεται µε ταχύτατο ρυθµό τα τελευταία χρόνια. Τα διάφορα µοντέλα
δίνουν έµφαση σε διαφορετικές παραµέτρους, οι οποίες περιλαµβάνουν τη
συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου, τη «µάθηση στην πράξη» (learning by doing),
καθώς και την επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία. Φυσικά, είναι αδύνατο να
παρουσιάσουµε όλες αυτές τις παραµέτρους που οδηγούν στην ενδογενή ανάπτυξη.
Άλλωστε αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η κοινή διαπίστωση των υποδειγµάτων ότι η
πορεία µεγέθυνσης δεν οδηγεί απαραίτητα σε φθίνουσες αποδόσεις. Η διάχυση της
γνώσης ανάµεσα στους παραγωγούς και τα εξωτερικά κέρδη που επιφέρει για το
ανθρώπινο κεφάλαιο η αναπτυξιακή διαδικασία, βοηθούν έτσι ώστε να αποφεύγουµε τις
φθίνουσες αποδόσεις από τη συσσώρευση του κεφαλαίου.
Στην ανάλυση µας θα επικεντρωθούµε στις θεωρίες οικονοµικής µεγέθυνσης που
δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην επίδραση της τεχνολογικής προόδου που προέρχεται από
την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται άλλωστε για
τον κυρίαρχο τρόπο µε τον οποίο επιδιώκεται η πρόοδος της τεχνολογίας στις
ανεπτυγµένες χώρες. Το υπόδειγµα που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια αναφέρεται σε
αυτήν ακριβώς τη σκόπιµη προαγωγή της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις µέσα από τη
χρηµατοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας, για την ανακάλυψη νέων
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής µε σκοπό το κέρδος. Το βασικό σύγγραµµα του
P.M. Romer «Endogenous Technological Change” (1990) περιλαµβάνει ένα υπόδειγµα
µε τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε.

2.3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ TΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
Πριν προχωρήσουµε όµως στην ανάλυση του υποδείγµατος του Romer, θα ήταν
σκόπιµο και χρήσιµο να καταστήσουµε σαφέστερα τα βασικά χαρακτηριστικά της
τεχνολογίας, όπως αυτή τοποθετείται εντός του υποδείγµατος. Ανεξάρτητα από τις
διαφορετικές µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται το προϊόν µιας νέας τεχνολογίας, η
αρχική έκφραση είναι µία νέα ιδέα ή γνώση ή ένα νέο σχέδιο µε οδηγίες του τρόπου µε
τον οποίο πρέπει να συνδυαστούν οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ενός προϊόντος ή
µιας διαδικασίας. Ο Romer σε άρθρο του11 τονίζει ότι όλοι οι τύποι γνώσης έχουν ένα
σηµαντικό χαρακτηριστικό: είναι µη ανταγωνιστικοί (non – rival). ∆ηλαδή η χρήση ενός
στοιχείου γνώσης σε µια εφαρµογή , δεν εµποδίζει την εφαρµογή του από κάποιο άλλο
άτοµο. Αντίθετα, τα συµβατικά ιδιωτικά οικονοµικά αγαθά είναι ανταγωνιστικά: η
χρήση, ας πούµε ενός ρούχου από ένα άτοµο δεν επιτρέπει την άµεση χρήση του από
κάποιο άλλο. Μια άλλη ιδιότητα που χαρακτηρίζει τις ιδέες και τη γνώση ως προϊόν
είναι η αδυναµία εφαρµογής – µερικώς – της αρχής του αποκλεισµού (non –
excludability). Ένα αγαθό µας παρέχει δυνατότητα αποκλεισµού, εάν µπορούν να
εµποδιστούν άλλοι, µέσω επιβολής αντίστοιχης τιµής, να το χρησιµοποιήσουν. Βέβαια
παρόλο που σε γενικές γραµµές οι ιδέες και οι νέες γνώσεις δεν επιδέχονται την
εφαρµογή της αρχής του αποκλεισµού, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η δυνατότητα
11

Romer, P. (1993) Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas.
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αποκλεισµού εξαρτάται από την ίδια τη φύση της γνώσης, από τους οικονοµικούς
θεσµούς που ρυθµίζουν τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και φυσικά από τη δυνατότητα
εφαρµογής αυτών των θεσµών.
Για να κατανοήσουµε τα χαρακτηριστικά των δηµοσίων αγαθών12 θα
χρησιµοποιήσουµε τον πίνακα του Romer, όπου ο τελευταίος µέσω παραδειγµάτων
ανέλυσε τα χαρακτηριστικά της αποκλεισιµότητας και της ανταγωνιστικότητας των
αγαθών.

Οι δύο στήλες του πίνακα δείχνουν αν ένα αγαθό είναι ανταγωνιστικό ως προς τη
χρήση του ή όχι. Οι τρεις γραµµές του πίνακα δείχνουν το βαθµό στον οποίο σε ένα
αγαθό υπάρχει δυνατότητα αποκλεισµού.
Στον πίνακα βλέπουµε ότι τα µπισκότα είναι ένα ιδιωτικό αγαθό που έχει τα κλασικά
χαρακτηριστικά της µη ανταγωνιστικότητας και της µη αποκλεισιµότητας ως προς τη
χρήση. Η µη ανταγωνιστικότητα σηµαίνει ότι η κατανάλωση των µπισκότων από ένα
άτοµο δεν επιτρέπει την άµεση κατανάλωση τους από κάποιο άλλο. Η µη
αποκλεισιµότητα σηµαίνει ότι ο ιδιοκτήτης τους έχει τη δυνατότητα να εµποδίσει τους
άλλους να τα καταναλώσουν, επιβάλλοντας κάποιο τίµηµα.
Το ψάρεµα είναι αγαθό µη ανταγωνιστικό ως προς τη χρήση καθώς το να ψαρέψω
ένα ψάρι σηµαίνει αυτόµατα ότι κανένας άλλος δεν µπορεί να ψαρέψει το ίδιο ψάρι.
Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να εµποδίσεις κάποιον άλλον να προσπαθήσει να
ψαρέψει.
Τα προγράµµατα της συνδροµητικής τηλεόρασης είναι ένα αγαθό που σε αντίθεση
µε τα δύο προηγούµενα είναι µη ανταγωνιστικό ως προς τη χρήση. Πράγµατι, η
παρακολούθηση των συνδροµητικών προγραµµάτων από ένα άτοµο δεν εµποδίζει την
παρακολούθηση τους από άλλα άτοµα. Ωστόσο, η πρόσβαση των ατόµων στην
συνδροµητική τηλεόραση µπορεί να αποκλειστεί αν σταµατήσει να πληρώνεται η
συνδροµή. Έτσι η συνδροµητική τηλεόραση είναι ένα αγαθό στο οποίο επιτρέπεται σε
µεγάλο βαθµό η δυνατότητα αποκλεισµού.
Το πυθαγόρειο θεώρηµα είναι µη ανταγωνιστικό µε την έννοια ότι δεν µπορεί να
εµποδιστεί η ταυτόχρονη χρήση του θεωρήµατος από τα άτοµα. Επίσης, το θεώρηµα ως
κοµµάτι της βασικής επιστηµονικής γνώσης είναι µη αποκλειστικό ως προς τη χρήση
αφού κανένας δεν µπορεί να εµποδίσει κάποιον άλλον να το χρησιµοποιήσει.
Μεταξύ των δύο ακραίων περιπτώσεων σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποκλεισµού
βρίσκεται η περίπτωση τεχνολογικών αγαθών στα οποία υπάρχει η δυνατότητα µερικού
αποκλεισµού. Έτσι, σε ένα λογισµικό εφαρµόζεται η αρχή του µη ανταγωνισµού ως
12
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προς τη χρήση καθώς η χρησιµοποίηση του προγράµµατος από ένα άτοµο δεν εµποδίζει
τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του από ένα άλλο. Σε κάποιες περιπτώσεις, η
χρησιµοποίηση ενός προγράµµατος µπορεί να αποκλειστεί µε την επιβολή κάποιου
τιµήµατος. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις τα προγράµµατα παρέχονται χωρίς κάποιο
τίµηµα και συνεπώς δεν µπορεί να εφαρµοστεί η αρχή του αποκλεισµού. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο η χρήση των αγαθών αυτών µπορεί µερικώς να αποκλειστεί.
Έτσι, οι νέες γνώσεις ή ιδέες ή σχέδια, από τη στιγµή που θα παραχθούν και µπουν
στο χαρτί, η χρησιµοποίηση τους σε µια εφαρµογή δεν αποκλείει την ταυτόχρονη
χρησιµοποίηση τους σε κάποια άλλη ή άλλες εφαρµογές. Επιπλέον, η ίδια µονάδα
γνώσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολλούς άλλους ερευνητές ταυτόχρονα µε τη
δηµιουργία νέων γνώσεων. ∆ηλαδή, η ίδια µονάδα µπορεί να εξυπηρετεί συγχρόνως ή
επανειληµµένα πολλούς χρήστες χωρίς να χρειάζεται επιπλέον κόστος, πέραν του
αρχικού, ή µε ελάχιστο πρόσθετο κόστος. 13
Η ανάπτυξη λοιπόν και εφαρµογή νέων ιδεών ως οικονοµική διαδικασία,
χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από υψηλό σταθερό κόστος και σχετικά χαµηλό οριακό
κόστος παραγωγής. Για παράδεγιγµα, το κόστος ανάπτυξης ενός νέου λειτουργικού
συστήµατος είναι πολύ υψηλό. Μόλις όµως παραχθεί η πρώτη µονάδα, η παραγωγή
όλων των επόµενων περιλαµβάνει µια απλή αντιγραφή που έχει ελάχιστο κόστος. Αυτή
η διαπίστωση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή στην παραγωγή νέων ιδεών
που οδηγούν σε τεχνολογική πρόοδο είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε αύξουσες αποδόσεις
κλίµακας.
Η ύπαρξη των αύξουσων αποδόσεων κλίµακας στην παραγωγή, συνεπάγεται ατελή
ανταγωνισµό στην αγορά του προϊόντος. Ο λόγος είναι ότι σε αυτή την περίπτωση,
τιµολόγηση µε βάση το οριακό κόστος, που είναι βασικό χαρακτηριστικό του τέλειου
ανταγωνισµού, οδηγεί αναπόφευκτα σε ζηµία. Καµιά επιχείρηση δεν θα ήταν
διατεθειµένη να καταβάλει το σταθερό κόστος ανάπτυξης του προϊόντος, αν δεν θα
µπορούσε στη συνέχεια να εισπράξει µία τιµή υψηλότερη από το οριακό κόστος. Οι
επιχειρήσεις αποφασίζουν να προσφέρουν ένα προϊόν που παράγεται µε αύξουσες
αποδόσεις κλίµακας, µόνο εάν µπορούν να χρεώσουν µια τιµή υψηλότερη από το οριακό
κόστος παραγωγής, που θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν τουλάχιστον το συνολικό
κόστος ανάπτυξης και παραγωγής του προϊόντος. Για να είναι δυνατή µια τιµή πάνω από
το οριακό κόστος παραγωγής, θα πρέπει να αποµακρυνθούµε από τον τέλειο
ανταγωνισµό.
Η άλλη ιδιότητα των δηµοσίων αγαθών που ήδη αναφέραµε και που χαρακτηρίζει τις
ιδέες και τη γνώση ως προϊόν είναι η µέχρις σε κάποιο βαθµό αδυναµία εφαρµογής της
αρχής του αποκλεισµού. Υπάρχουν περιπτώσεις οπού δεν είναι δυνατό να εφαρµοστεί η
αρχή του αποκλεισµού και περιπτώσεις όπου ο αποκλεισµός στη χρήση εκείνων που δεν
πληρώνουν µπορεί να εφαρµοστεί σχετικά πιο εύκολα. Για παράδειγµα, στη βασική
επιστηµονική έρευνα, η ανάπτυξη της θεωρίας της σχετικότητας ή της αρχής
διατήρησης της ορµής δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί η επανειληµµένη χρήση και η
αναπαραγωγή τους από τη στιγµή που θα ανακαλυφθεί η νέα θεωρία.
Ο βαθµός δυνατότητας αποκλεισµού είναι ιδιαίτερα κρίσιµος στο κατά πόσο η
ανάπτυξη και η κατανοµή της γνώσης αποκλίνουν από τον τέλειο ανταγωνισµό. Είναι
φανερό ότι στην περίπτωση όπου δεν µπορεί να επιβληθεί η αρχή του αποκλεισµού, η
13
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ιδιωτική επιχείρηση θα αποφύγει να αναλάβει την παραγωγή νέων ιδεών και γνώσης.,
αφού δεν µπορεί να υπάρξει ατοµικό κέρδος από την ανάπτυξη της. Έτσι γίνεται
ολοφάνερο ότι ολόκληρη η ωφέλεια διαχέεται (spill over effect) προκαλώντας
εξωτερικές οικονοµίες σε ολόκληρη την κοινωνία. Στις περιπτώσεις αυτές η έρευνα και
η ανάπτυξη ιδεών και γνώσης αναλαµβάνονται από το κράτος ή από µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή µε την επιχορήγηση ερευνητών που εργάζονται σε
ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήµια κτλ.

2.4. Η TΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ
Όπως είπαµε και παραπάνω, ο βαθµός δυνατότητας
αποκλεισµού εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από τους
οικονοµικούς θεσµούς που ρυθµίζουν τα δικαιώµατα
ιδιοκτησίας και φυσικά τη δυνατότητα επιβολής τους. Οι
νόµοι για τις ευρεσιτεχνίες για παράδειγµα, δίνουν στους
εφευρέτες δικαιώµατα για τη χρήση των σχεδίων και των
εφευρέσεων τους. Κάτω από διαφορετικά θεσµικά
πλαίσια, η δυνατότητα των εφευρετών να απαγορεύουν
τη χρήση των εφευρέσεων τους από άλλους, ενδέχεται να
είναι µικρότερη. Έτσι η δηµόσια πολιτική µέσω της
νοµοθετικής εξουσίας που καθορίζει και προστατεύει τα
δικαιώµατα ιδιοκτησίας επηρεάζει έµµεσα το βαθµό στον
οποίον οι επιχειρήσεις ασχολούνται µε την έρευνα και
την ανάπτυξη. Η σηµαντικότερη παρέµβαση του κράτους γίνεται µέσω της προστασίας
της πατέντας.
Κύριος στόχος του συστήµατος πατέντας είναι η ανταµοιβή των καινοτόµων.
Ωστόσο επειδή οι πατέντες προσφέρουν µονοπωλιακά δικαιώµατα στους κατόχους τους
υποδηλώνουν ένα κόστος αποτελεσµατικότητας που προκύπτει από τη µονοπωλιακή
τιµολόγηση. Έτσι εδώ έχουµε ένα αντιστάθµισµα και ένα δίληµµα που αντιµετωπίζει ο
δηµιουργός της πολιτικής: η παραχώρηση πιο πολύτιµων πατεντών αυξάνει τα κίνητρα
έρευνας και ανάπτυξης, και αυτό µακροχρόνια καταλήγει σε υψηλότερο βαθµό
τεχνολογικής προόδου. Ταυτόχρονα όµως αυξάνεται και η δύναµη αγοράς µε
αποτέλεσµα η οικονοµία να έχει χαµηλότερο βαθµό οικονοµικής αποτελεσµατικότητας.
Ένα ζήτηµα επίσης που σχετίζεται εδώ είναι και ο προσδιορισµός του εύρους της
πατέντας, Έστω λοιπόν ότι µια πρωτεΐνη παράγεται µε ανασυνδυαζόµενο DNA. Η
νοµοθεσία θα πρέπει να προσδιορίσει αν η πρωτότυπη πατέντα καλύπτει την πρωτεΐνη
µόνο όταν παράγεται συνθετικά (µικρό εύρος) ή επεκτείνεται και σε άλλες παραγωγικές
δραστηριότητες (µεγάλο εύρος);
Οι έννοιες της προϋπόθεσης καινοτοµίας και του εύρους της προστασίας έχουν
επίσης µεγάλη σηµασία στο πλαίσιο της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων
(copyright). Τα πνευµατικά δικαιώµατα ισχύουν για καλλιτεχνικά και συγγραφικά έργα
σε αντίθεση µε τις πατέντες που αναφέρονται σε προϊόντα, διαδικασίες και σχέδια.
Tόσο η προστασία πατέντας όσο και η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων
εµφανίζονται σε διάφορους βαθµούς. Έτσι, η µεταβολή της ισχύος της προστασίας έχει
ως αποτέλεσµα την αύξηση ή τη µείωση της αξίας των πατεντών και των πνευµατικών
δικαιωµάτων. Έτσι όταν πρόκειται για την άριστη διάρκεια µίας πατέντας, το
αντιστάθµισµα είναι απλό: µία µεγαλύτερη σε διάρκεια πατέντα έχει µεγαλύτερη αξία
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και προσφέρει µεγαλύτερο κίνητρο καινοτοµίας. Ωστόσο, µία τέτοια πατέντα
υποδηλώνει επίσης µεγαλύτερη σε διάρκεια µονοπωλιακή δύναµη, η οποία µειώνει την
αποτελεσµατικότητα της αγοράς. Ένα παρόµοιο αντιστάθµισµα υπάρχει και για την
ισχύ της προστασίας της πατέντας: όσο πιο ισχυρή είναι η πατέντα, τόσο µεγαλύτερο
είναι το κίνητρο καινοτοµίας. Ωστόσο, µια ισχυρότερη πατέντα επίσης σηµαίνει ότι θα
υπάρχει λιγότερος ανταγωνισµός στην αγορά µετά την καινοτοµία, δηλαδή, µικρότερες
πιθανότητες εµφάνισης επιπλέον ανταγωνιστών.14
Εφόσον λοιπόν όµως υπάρχουν δύο εργαλεία (διάρκεια και ισχύς της πατέντας),
έχουµε να κάνουµε µε το εξής ερώτηµα: µε δεδοµένο το συγκεκριµένο επιθυµητό
επίπεδο προστασίας της πατέντας, αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω πατεντών µε
µεγαλύτερη ισχύ ή µε µεγαλύτερη διάρκεια. Η απάντηση είναι ότι ως προς την αξία
µετά την καινοτοµία, η κοινωνία έχει περισσότερα να κερδίσει από την εξασθένιση της
πατέντας από ότι έχει να χάσει ο µονοπωλητής. Σε σχέση µε τη µεταβολή της διάρκειας
της πατέντας, αυτό που έχει να κερδίσει ο µονοπωλητής είναι αναλογικό µε αυτό που
έχει να χάσει η κοινωνία. Έτσι αν συνδυάσουµε όλα αυτά τα στοιχεία, θα
διαπιστώσουµε ότι ένα άριστο σύστηµα πατέντας θα πρέπει να αυξήσει τη διάρκεια της
πατέντας και να µειώσει την ισχύ της.
Ωστόσο τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι η πατέντα εκτός από το να δώσει κίνητρα
καινοτοµίες πρέπει να δηµοσιοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες σχετικά µε το
εκάστοτε προϊόν ή διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο, η πληροφορία που κατέχει ένας
είναι διαθέσιµη σε όλους, και έτσι επιτυγχάνεται ο συνολικός ρυθµός καινοτοµίας.
Η προϋπόθεση ωστόσο της δηµοσιοποίησης των σχετικών πληροφοριών µπορεί να
δηµιουργήσει λάθος κίνητρα για τους επενδυτές έρευνας και ανάπτυξης. Ας
υποθέσουµε ότι ένα εργαστήριο έχει κάνει µια βασική καινοτοµία που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως βάση για πολλές άλλες καινοτοµίες. Για παράδειγµα, µια τεχνική για
τον εντοπισµό και τη διάκριση ανθρώπινων γονιδίων (βασική καινοτοµία) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη µιας σειράς ιατρικών φαρµάκων (απορρέουσα
καινοτοµία). Αν η προστασία της πατέντας είναι πολύ ανίσχυρη ο εφευρέτης θα έχει
ελάχιστα κίνητρα να κατοχυρώσει την πατέντα. Αντίθετα, θα επιδιώξει να κρατήσει την
εφεύρεση του κρυφή καθώς έτσι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον
αγώνα της ανάπτυξης των απορρεουσών καινοτοµιών που προκύπτουν από τη βασική
καινοτοµία. Από κοινωνικής σκοπιάς όµως, γίνεται αντιληπτό ότι µια τέτοια
καθυστέρηση της δηµοσιοποίησης πληροφοριών µπορεί να είναι δαπανηρή.
Έτσι η δηµόσια πολιτική οφείλει να δηµιουργήσει ένα σύστηµα πατέντας το οποίο
θα έχει την «χρυσή» ισορροπία ανάµεσα στα οφέλη των ισχυρότερων κινήτρων έρευνας
και ανάπτυξης έναντι του κόστους της αυξηµένης δύναµης αγοράς που υποδηλώνουν τα
δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας.

2.5. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ TΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε ότι η δηµόσια πολιτική αντιµετωπίζει ένα σαφές
δίληµµα. Από τη µια οφείλει να χορηγεί διπλώµατα ευρεσιτεχνίες που προστατεύουν τα
δικαιώµατα των καινοτόµων παρέχοντας τους κίντρα, και από την άλλη θα πρέπει να
διαφυλάξει τους κανόνες του ανταγωνισµού µη επιτρέποντας την απόλυτη
«στεγανοποίηση» των καινοτοµιών και των εφευρέσεων.
14

Cabral, L. (2003), ο.π., Κριτική, σελ.359-362
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Παρουσιάζει λοιπόν αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον να αναφερθούµε στην ευρωπαϊκή
πολιτική που ακολουθείτε γι’ αυτό το ζήτηµα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία
µέσω του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας διασφαλίζεται επί του παρόντος µε δύο συστήµατα,
εκ των οποίων κανένα δεν βασίζεται σε κοινοτική νοµική πράξη: τα εθνικά συστήµατα
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και το ευρωπαϊκό σύστηµα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Το
ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεστιτεχνίας δεν είναι ένα ενιαίο δίπλωµα για όλες τις χώρες,
αλλά αντίθετα πρόκειται για µία «δέσµη» διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, ένα για κάθε χώρα
που έχει αιτηθεί ο εφευρέτης. Έτσι καθίσταται απαραίτητη η δηµιουργία ενός κοινοτικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας προκειµένου οι εφευρέτες να διαθέτουν ενιαίο δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας µε νοµική ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενιαίος χαρακτήρας του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας αναµένεται να συµβάλει σηµαντικά στη µείωση
του φόρτου των επιχειρήσεων και του κόστους απόκτησης ενός διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας. Ωστόσο, το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν θα πρέπει να έχει ως
σκοπό να αντικαταστήσει τα υφιστάµενα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήµατα, αλλά να
συνυπάρξει µε αυτά.
Ωστόσο, παρά το γεγονός της αναγκαιότητας δηµιουργίας του
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η σχετική συζήτηση σε
πολιτικό επίπεδο κινδυνεύει να οδηγήσει το όλο εγχείρηµα σε
τέλµα. Το κύριο σηµείο διαφωνίας έγκειται στο ζήτηµα της
µετάφρασης των διεκδικήσεων του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Όντως, το κείµενο προβλέπει ότι οι διεκδικήσεις του διπλώµατος
ευρεσιτεχνίας -που στην πράξη αποτελεί το βραδύτερο αλλά και
το σηµαντικότερο µέρος, καθόσον θέτει τα όρια της προστασίαςπρέπει να µεταφράζονται σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ.15 Στο παρόν στάδιο,
όµως, οι Ευρωπαίοι υπουργοί δεν κατορθώνουν να επιτύχουν συµβιβασµό ως προς το
ζήτηµα του ποιος θα αποφασίσει για τη νοµική εγκυρότητα της µετάφρασης και του πώς
θα αντιµετωπίζονται οι επιπτώσεις µιας εσφαλµένης µετάφρασης. Το δεύτερο σηµείο
ασυµφωνίας σχετίζεται µε τον καθορισµό της προθεσµίας κατάθεσης των µεταφράσεων.
Το ζήτηµα αυτό είναι ουσιώδες, διότι, ανάλογα µε το προτεινόµενο σύστηµα, εάν οι
µεταφράσεις δεν κατατεθούν εντός των καθορισµένων προθεσµιών, θα θεωρείται ότι το
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δεν ισχύει. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί αν και πότε τελικά θα είναι διαθέσιµο το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.
Γεγονός πάντως είναι ότι οι όροι χορήγησης του διπλώµατος, τα δικαιώµατα που
απορρέουν, το γλωσσικό καθεστώς, το καθεστώς διαιτησίας, ο χρόνος εκπνοής του
διπλώµατος και γενικότερα η όλη διαδικασία θα πρέπει να ορίζονται ρητώς και κατά
τρόπο που να µην οδηγήσει σε αλόγιστη παροχή διπλωµάτων που συνιστά
υπερπροστασία και µη διαµοιρασµό των κοινωνικών οφελειών από µία κατοχυρωµένη
εφεύρεση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των. διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που
περιλαµβάνουν λογισµικό ως ένα σηµαντικό ή κατ΄ ελάχιστο απαραίτητο µέρος της
υλοποίησης τους. Στην περίπτωση αυτή, λόγω της ιδαιτερότητας του λογισµικού, είναι
πολύ πιθανόν ένας ανεξάρτητος εφευρέτης του ιδίου λογισµικού, να φτάσει στο ίδιο
αποτέλεσµα µε τον κάτοχο διπλώµατος ευρεσιτεχνίας χωρίς να γνωρίζει ή να
χρησιµοποιεί την ιδέα του άλλου, και κατά συνέπεια να παραβιάζει την ευρεσιτεχνία.
∆εν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν µάλιστα ότι οι πατέντες στο λογισµικό αποτρέπουν
την καινοτοµία ενώ δεν µπορεί να παραγνωρίσει το κόστος ευκαιρίας των χρηµατικών
ποσών που πηγαίνουν στο δικονοµικό σύστηµα για την κατοχύρωση µιας πατέντας.
15

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM(2000), 200/0177, Πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
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2.6. ΤΟ ΥΠΟTΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝTΟΓΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (ROMER, 1990)
2.5.1 Το πλαίσιο και οι υποθέσεις
Είµαστε λοιπόν σε θέση, αφού
παρουσιάσαµε τα χαρακτηριστικά της
τεχνολογίας και της γνώσης, να
προχωρήσουµε στην ανάλυση ενός εκ των
βασικών
υποδειγµάτων
ενδογενούς
µεγέθυνσης, του υποδείγµατος µε
ενδογενή µεταβλητή την τεχνολογία
(R&D).
Από την ανάλυση που
προηγήθηκε διαπιστώθηκε ότι για την
ένταξη της τεχνολογίας ως ενδογενούς
µεταβλητής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι η τεχνολογία λόγω της φύσης της γνώσης, ως προϊόν, έχει σε µεγάλη ή µικρή
έκταση τα χαρακτηριστικά του δηµοσίου αγαθού µε µεγάλες εξωτερικές οικονοµίες,
που κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορεί να αναιρούν τις φθίνουσες αποδόσεις. Το
υπόδειγµα του Romer αναφέρεται στην περίπτωση όπου η επίδραση της τεχνολογικής
προόδου προέρχεται από την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, στη σκόπιµη παραγωγή της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις
µέσα από τη χρηµατοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας, για την
ανακάλυψη νέων προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής µε σκοπό το κέρδος. Στο
υπόδειγµα του Romer16 είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις εκείνες που ασχολούνται µε
R&D και µε την παραγωγή νέων τεχνολογιών, αναγνωρίζουν και εκµεταλλεύονται τις
οικονοµίες κλίµακας που κυριαρχούν στην έρευνα και παραγωγή γνώσης. Η υπόθεση
λοιπόν του τέλειου ανταγωνισµού, σε αντίθεση µε τα υποδείγµατα εξωγενούς
µεγέθυνσης, δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις παραγωγής νέων τεχνολογιών. Ακριβώς γι’
αυτό, ο Romer διακρίνει και ξεχωρίζει την παραγωγική διαδικασία και την αγορά των
τελικών αγαθών από την παραγωγική διαδικασία και την αγορά των νέων τεχνολογιών
και των προηγµένων αγαθών που τις ενσωµατώνουν.
Έτσι, στο υπόδειγµα ενδογενούς τεχνολογικής εξέλιξης του Romer η πλευρά της
παραγωγής αποτελείται από δύο τοµείς:
Ο πρώτος τοµέας είναι η παραγωγή (συµβατικών) τελικών αγαθών.
Ο δεύτερος τοµέας είναι ο κλάδος που εξειδικεύεται στην επιστηµονική και
τεχνολογική έρευνα, R&D, και στις εφαρµογές των νέων γνώσεων.
Βέβαια στο άρθρο του ο Romer υπέθεσε ότι υφίσταται και ένας τρίτος ενδιάµεσος
τοµέας που είναι ο κλάδος παραγωγής ενδιάµεσων διαρκών ή κεφαλαιουχικών αγαθών,
η αγορά των οποίων είναι ατελώς ή µονοπωλιακά ανταγωνιστική. Παρ’ όλα αυτά, στην
ανάλυση µας θα τον παραλείψουµε για να απλοποιηθεί η κατανόηση του
υποδείγµατος.17

16

Romer, P.M. (1990), Endogenous Technological Change, Jouranl of Political Economy, vol.98, no 5,
part 2, σελ. S71-S102
17
Θεοχαράκης, Ν. (2006), Θεωρία Οικονοµικής Μεγέθυνσης, σελ. 12 – 15, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµοι Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, τοµέας Πολιτικής Οικονοµίας

- 31 -

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των αγορών, η αγορά των τελικών αγαθών είναι τέλεια
ανταγωνιστική ενώ η αγορά των νέων γνώσεων και των τεχνολογιών είναι αυστηρά
µονοπωλιακή.
Το υπόδειγµα διακρίνει δύο µέρη του εργατικού δυναµικού που προσφέρουν τις
υπηρεσίες εργασίας τους στους δύο τοµείς παραγωγής που προαναφέραµε, Έτσι, ένα
µέρος του εργατικού δυναµικού, το LY , απασχολείται στον τοµέα παραγωγής τελικών
αγαθών και το υπόλοιπο LR στον τοµέα παραγωγής τεχνολογίας, Άρα για το σύνολο του
εργατικού δυναµικού ισχύουν οι σχέσεις:
LY + LR = L

ή

εΥ L + εR L = L και εΥ + εR = 1 (1)

Όπου εΥ και εR το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που απασχολείται στον τοµέα
τελικών προϊόντων και τον τοµέα παραγωγής γνώσεων και τεχνολογίας αντίστοιχα.
Η αρχική συνάρτηση παραγωγής έχει τη µορφή
Υ = (HYA)α (LA)β (K/n)1-α-β

(2)

όπου ΗΥ το ανθρώπινο κεφάλαιο, που διατίθεται στην παραγωγή τελικών προϊόντων
(Υ), Α το απόθεµα της γνώσης, που υπάρχει σε δεδοµένο χρόνο, L η ποσότητα του
εργατικού δυναµικού, K το κεφάλαιο και n οι µονάδες κατανάλωσης που
εγκαταλείπονται για τη δηµιουργία µίας µονάδας κεφαλαίου (το Κ/n θα µπορούσε να
θεωρηθεί ως οι ποσότητες των εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή κεφαλαίου).
Επειδή η µορφή αυτή της συνάρτησης παραγωγής δεν διευκολύνει την κατανόηση,
θα κάνουµε ορισµένες υποθέσεις για να απλοποιηθεί. Συγκεκριµένα η παραπάνω
συνάρτηση µπορεί να γραφτεί ως εξής:
Υ = (ΗΥ)α Lβ (Α)α+β (K/n)1 – α – β

(3)

Υποθέτοντας ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο (ΗΥ) και οι φυσικές µονάδες εργασίας (L)
εφαρµόζονται συνδυασµένες στην παραγωγή και όχι ξεχωριστά, εποµένως µπορούν να
εκφραστούν ως µία αντί για δύο µεταβλητές, ∆ηλαδή, θα µπορούσε να αντικατασταθεί
το (ΗΥ)α Lβ µε τη µεταβλητή (LY)α + β , όπου LY το ποσοστό του εργατικού δυναµικού
που απασχολείται στην παραγωγή τελικών προϊόντων και (LY)α + β το εργατικό
δυναµικό που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τελικών προϊόντων χρησιµοποιώντας
το απόθεµα γνώσεων Α. Αντικαθιστώντας τις µεταβλητές του εργατικού δυναµικού, το
Κ/n µε Κ, και απλοποιώντας τους εκθέτες, η συνάρτηση παραγωγής µπορούµε την
ακόλουθη µορφή:
Υ = (LY A)1-α Κα

(4)

Και για να εκφραστεί η συνάρτηση παραγωγής σε όρους συνολικού εργατικού
δυναµικού αφού LY = L,
Y = (εΥ LA)1-α Κα

(5)

Σύµφωνα µε την παραπάνω συνάρτηση παραγωγής το προϊόν (Υ) είναι συνάρτηση
του φυσικού κεφαλαίου (Κ), της εργασίας (εΥ L) που απασχολείται στην παραγωγή
τελικών προϊόντων και του αποθέµατος γνώσης (Α), το οποίο όπως θα δούµε στη
συνέχεια εξαρτάται από το εργατικό δυναµικό που απασχολείται στην έρευνα και
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η µορφή της συναρτησιακής σχέσης µπορεί να γραφεί σε

- 32 -

µονάδες αποτελεσµατικής εργασίας, αν διαιρεθεί µε το ΑL και αντικατασταθούν το
Υ/ΑL = ỹ και το Κ/ΑL = k*. Τότε η συνάρτηση γράφεται:
ỹ = k*α (εΥ) 1-α

(6)

Η παραπάνω µορφή της συνάρτησης παραγωγής είναι παρόµοια µε τη συνάρτηση
του νεοκλασικού υποδείγµατος του Solow, δεδοµένου ότι το εΥ είναι µία σταθερά
δοσµένη εξωγενώς. Η συνάρτηση αυτή επίσης εµφανίζει σταθερές αποδόσεις στην
κλίµακα και φθίνουσες αποδόσεις των συντελεστών παραγωγής, αφού α < 1.
Με βάση αυτή τη συνάρτηση, ο ρυθµός µεταβολής του λόγου ỹ = Y/AL εξαρτάται
από το ρυθµό µεταβολής του λόγου k* = K/AL, δηλαδή

gỹ = ag k*

(7)

Αφού ỹ = Y/AL, η λογαριθµική µορφή του θα είναι log(ỹ) = log (Y) – log(L) –
log(A). Παραγωγίζοντας ως προς το χρόνο παίρνουµε: 1/ ỹ (dỹ/dt) = 1/Y (Dy/dt) – 1/L
(dL/dt ) – 1/A (dA/dt) και εποµένως gỹ = gK - gL - gA
(8)
Στην περίπτωση αυτή η µακροχρόνια κατάσταση ισορροπίας επιτυγχάνεται, δηλαδή
ο λόγος Υ/ΑL δεν µεταβάλλεται, όταν gỹ = 0. ∆ηλαδή όταν

gỹ = gK - gL - gA = 0 και gy – gL = gA

(9)

Αυτό λοιπόν σηµαίνει ότι για να παραµείνει σταθερό το εισόδηµα ανά µονάδα
αποτελεσµατικής εργασίας (ỹ = Y/AL), θα πρέπει και ο ρυθµός µεταβολής του κατά
κεφαλήν εισοδήµατος (Υ/L) να είναι ίσος µε το ρυθµό µεταβολής του αποθέµατος των
γνώσεων.
Από τη σχέση (7) συνεπάγεται ότι η πραγµατοποίηση της συνθήκης (9) απαιτεί και ο
λόγος K/AL να παραµείνει διαχρονικά σταθερός, δηλαδή ο ρυθµός µεταβολής του να
είναι ίσος µε το µηδέν. Κατά συνέπεια για τη µακροχρόνια ισορροπία θα πρέπει να
ισχύει και η συνθήκη:

gK* = gk – gL – gA = 0

(10)

Επίσης η διαχρονική µεταβολή του αποθέµατος κεφαλαίου ως προς το χρόνο , Κ,
καθορίζεται από την εξίσωση για το κεφάλαιο:
dK/dt = sΥ – δΚ

(11)

Επίσης, το συνολικό εργατικό δυναµικό µεγεθύνεται µε ρυθµό g L = n
Εποµένως, για να διερευνηθεί από τι εξαρτάται η µακροχρόνια ισορροπία του κατά
µονάδα αποτελεσµατικής εργασίας προϊόντος (Υ/ΑL), θα πρέπει να οριστεί από τι
εξαρτάται το απόθεµα της τεχνολογίας (Α) και ο ρυθµός µεταβολής του (gA)
2.6.2.

Η τεχνολογία ως ενδογενής µεταβλητή

Εδώ είναι και η βασική διαφορά του υποδείγµατος του Romer και των άλλων
υποδειγµάτων ενδογενούς µεγέθυνσης από το υπόδειγµα του Solow. Στο υπόδειγµα µας,
οι γνώσεις (Α) δεν είναι µια δοσµένη εξωγενώς σταθερά όπως στο νεοκλασικό
υπόδειγµα, αλλά µια από τις ανεξάρτητες µεταβλητές της συνάρτησης παραγωγής και
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εκ των ενδογενών µεταβλητών του υποδείγµατος. Για να θεωρηθεί το απόθεµα των
γνώσεων ως ενδογενής µεταβλητή, θα πρέπει η διαχρονική µεταβολή του υποδείγµατος,
θα πρέπει η διαχρονική µεταβολή του να προσδιορίζεται ενδογενώς και όχι από έναν
εξωγενώς σταθερό ρυθµό. Σύµφωνα µε τον Romer η παραγωγή γνώσεων και η
διαχρονική µεταβολή τους εξαρτάται από το υπάρχον απόθεµα γνώσεων (Α) και από το
ανθρώπινο κεφάλαιο που ασχολείται στην έρευνα (ΗΑ), των οποίων ο συνδυασµός
παράγει ένα ποσοστό (γ) νέας γνώσης.
Εφαρµόζουµε και εδώ την προηγούµενη απλοποίηση και αντικαθιστούµε το ΗΑ µε
το εΑL (ή το LA), δηλαδή τους εργαζοµένους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Έτσι, η
διαχρονική µεταβολή των γνώσεων θα µπορούσε να εκφραστεί µε την ακόλουθη
µορφή:
dA / dt = γ εR LR

και gA = γ εR L

(12)

Η παραγωγή γνώσης βέβαια λαµβάνει µια πιο γενική µορφή που εξαρτάται από το
υπάρχον απόθεµα ιδεών και από τον αριθµό των ερευνητών.
dA / dt = γΑφ LR

(13)

Η συνάρτηση αυτή µας λέει ότι η παραγωγή νέων καινοτοµιών είναι ανάλογη του
αριθµού των «ερευνητών», δηλ. Των εργαζοµένων στην έρευνα και ανάπτυξη, και
σχετίζεται µε το απόθεµα των ιδεών. Η κρίσιµη παράµετρος σε αυτήν την εξίσωση είναι
το φ, το οποίο αντανακλά την επίδραση του υπάρχοντος αποθέµατος γνώσης από την
έκβαση της R&D. ∆ιακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις:
1.

φ<0

Αν το φ είναι αρνητικό αυτό σηµαίνει ότι το απόθεµα των ιδεών επιδρά αρνητικά
στις νέες καινοτοµίες, ως εάν υπάρχει ένας δεδοµένος αριθµός καινοτοµιών που είναι να
ανακαλυφθούν και έχουµε «ψαρέψει» τις περισσότερες. Είναι σαν να υπάρχουν 100
ψάρια στη λίµνη και όσα περισσότερα έχουµε ψαρέψει τόσα λιγότερα µας µένει να
πιάσουµε. Φαίνεται όµως παράξενο και µη ρεαλιστικό, ειδικά στην παραγωγή των
ιδεών, ότι όσα περισσότερα ξέρουµε, τόσα λιγότερα ανακαλύπτουµε.
2.

φ=0

Σε αυτήν την περίπτωση το υπάρχον απόθεµα ιδεών αφήνει ανεπηρέαστη την
παραγωγή ιδεών. Οι νέες ιδέες απλώς παράγονται από τον αριθµό των «ερευνητών»,
δηλαδή Α = γ LR
3.

φ>0

Εάν το φ είναι θετικό σηµαίνει ότι προγενέστερες ανακαλύψεις µπορούν να
προσφέρουν ιδέες και εργαλεία που θα κάνουν ευκολότερες τις µελλοντικές
ανακαλύψεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η παραγωγή νέας γνώσης έχει φθίνουσες,
σταθερές και αύξουσες αποδόσεις κλίµακας.
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4.

0<φ<1

Εδώ έχουµε την περίπτωση στην οποία η γνώση µπορεί να είναι χρήσιµη στη
δηµιουργία νέας γνώσης, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιµη ώστε η δηµιουργία νέας γνώσης
να αυξάνεται περισσότερο σε σχέση µε το υπάρχον απόθεµα.
5.

φ=1

Αυτή ήταν η παραδοχή που έκανε ο Romer. Στην περίπτωση αυτή έχουµε σταθερές
αποδόσεις κλίµακας στην παραγωγή νέων ιδεών και αυτό αποτελεί παράγοντα
ενδογενούς µεγέθυνσης.
6.

φ>1

Στην περίπτωση αυτή έχουµε αύξουσες αποδόσεις στη γνώση. Αυτό σηµαίνει ότι η
παραγωγή νέας γνώσης αυξάνεται µε µεγαλύτερη αναλογία σε σχέση µε το υπάρχον
υπόθεµα. Υποτίθεται ότι υπάρχει µια επιταχυνόµενη αύξηση στις καινοτοµίες, κάτι που
είναι µάλλον υπερβολικό.
Για να δώσουµε πιο παραστατικά την σηµασία της τιµής του φ, υποθέτουµε ότι η
οικονοµία κινείται σε κάποια πορεία, και υποθέτουµε ότι υπάρχει µια εξωγενής αύξηση
στο Α κατά µια εκατοστιαία µονάδα. Εάν το φ είναι ακριβώς ίσο µε το 1, το Α
αυξάνεται επίσης κατά ένα τοις εκατό. Η γνώση είναι απλώς αρκετά παραγωγική στην
παραγωγή της νέας γνώσης έτσι ώστε η αύξηση στο Α να είναι αυτοτροφοδοτουµένη.
Έτσι, η αύξηση στο Α δεν έχει κανένα αποτέλεσµα στο ρυθµό αύξησης του. Εάν το φ
είναι µεγαλύτερο του 1, η αύξηση του Α κατά 1 τοις εκατό δηµιουργεί µεγαλύτερη
εκατοστιαία αύξηση στο Α. Τέλος, εάν το φ είναι µικρότερο από το 1, η αύξηση του Α
κατά 1 τοις εκατό, έχει αποτέλεσµα τη µικρότερη εκατοστιαία αύξηση του Α, και άρα
µειώνεται ο ρυθµός αύξησης της γνώσης.
Όπως είπαµε παραπάνω, ο Romer υπέθεσε ότι φ = 1. Σε αυτήν την περίπτωση η γνώση
είναι απλώς αρκετά χρήσιµη στην παραγωγή καινούργιας γνώσης έτσι ώστε το επίπεδο του
Α να µην έχει καµία επίδραση στο ρυθµό αύξησης του. Έτσι, η εξίσωση παραγωγής
καινοτοµιών γίνεται:
Α = γΑLR

gA = Å/A = γLR

Έτσι από την παραπάνω εξίσωση βλέπουµε ότι ο ρυθµός µεγέθυνσης της τεχνικής
προόδου εξαρτάται από τον αριθµό των «ερευνητών»: όσο αυξάνουν οι εργαζόµενοι
στην Έρευνα & Ανάπτυξη τόσο αυξάνει και ο ρυθµός µεγέθυνσης της τεχνικής προόδου.
Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι το εάν υπάρχουν αύξουσες, σταθερές, ή φθίνουσες
αποδόσεις της γνώσης σε αυτή την οικονοµία, προσδιορίζεται από τις αποδόσεις
κλίµακας στη γνώση για την παραγωγή νέας γνώσης – και αυτό σηµαίνει ότι
προσδιορίζονται από το φ.
Σύµφωνα µε όλες τις υποθέσεις που έχουµε κάνει παραπάνω, η µεταβολή του
αποθέµατος της γνώσης και γενικά της τεχνολογίας έχει διπλό χαρακτήρα. Από την µία
πλευρά εµφανίζεται ως προϊόν ή διαδικασία παραγωγής και από την άλλη ως νέα
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γνώση18. Για την πρώτη περίπτωση, το σχέδιο παραγωγής νέου προϊόντος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο από εκείνον που έχει αγοράσει τα δικαιώµατα χρήσης της νέας
εφεύρεσης (πατέντας). Αυτός που έχει τα δικαιώµατα είναι και ο µόνος ο οποίος µπορεί
να προβεί σε νέες επενδύσεις, αυξάνοντας έτσι το κεφάλαιο της οικονοµίας, δηλαδή το
Κ στη συνάρτηση παραγωγής.
Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη της νέας τεχνολογίας ως νέα γνώση, δεν εµποδίζει
άλλους ερευνητές να χρησιµοποιήσουν τη γνώση που έχει ενσωµατωθεί στη νέα
τεχνολογία. Έτσι οποιοσδήποτε µπορεί να χρησιµοποιήσει τις γνώσεις που υπάρχουν
στα σχέδια ή το νέο προϊόν για την παραγωγή νέας γνώσης, χωρίς να καταβάλει
αντίτιµο, αυξάνοντας έτσι το απόθεµα των γνώσεων. Η αύξηση, όµως, του αποθέµατος
των γνώσεων (Α) επίσης µπαίνει στη συνάρτηση παραγωγής, αυξάνοντας έτσι την
παραγωγή τελικών προϊόντων (Υ). Εποµένως, στο παρόν υπόδειγµα η παραγωγή
γνώσης γίνεται κίνητρο για νέες επενδύσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους και σε συνδυασµό
µε το απόθεµα γνώσης λειτουργούν κατά τρόπο που να αυξάνουν την παραγωγή
προϊόντων και την οικονοµική µεγέθυνση γενικότερα.
2.6.3. Η κατάσταση µακροχρόνιας ισορροπίας
Αποµένει να εξετάσουµε ποια σχέση υπάρχει µεταξύ παραγωγής γνώσης και της
µακροχρόνιας ισορροπίας του υποδείγµατος. Από την ανάπτυξη του υποδείγµατος
συνάγεται ότι προϋπόθεση για τη µακροχρόνια ισορροπία του εισοδήµατος ανά µονάδα
αποτελεσµατικής εργασίας (Y/AL) είναι το κατά κεφαλήν εισόδηµα Υ/L να είναι ίσο
µε:
(Υ/L)* = (s / δ + gΑ + n) α/1-α ΑεΥ
Σύµφωνα µε την παραπάνω εξίσωση, το κατά κεφαλήν προϊόν είναι ανάλογο µε το
απόθεµα των γνώσεων που συσσωρεύονται (Α), οι οποίες δεν µένουν σταθερές αλλά
όπως είπαµε παραπάνω µεταβάλλονται ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων στον
τοµέα R&D. Με διαδοχικούς τρόπους αποδεικνύεται ότι για να µη µεταβάλλεται
διαχρονικά ο ρυθµός των γνώσεων (dgA/DT = 0), θα πρέπει η ποσότητα του εργατικού
δυναµικού που απασχολείται στον ερευνητικό τοµέα να παραµένει σταθερή (dLR / dt =
0). Μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουµε µηδενικό ρυθµό µεταβολής του Υ/ΑL και ο
ρυθµός µεταβολής του κατά κεφαλήν εισοδήµατος (Y/L) είναι ίσος µε το ρυθµό
µεταβολής του αποθέµατος των γνώσεων.
Οι ανεπτυγµένες όµως χώρες αποτελούν την κύρια πηγή δηµιουργίας της γνώσης
καθώς µεγαλύτερο και γρηγορότερα αναπτυσσόµενο τοµέα παραγωγής γνώσεων και
φυσικά µεγαλύτερους πόρους. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν την αρχή
του αποκλεισµού, χρησιµοποιώντας πρώτες αυτή τη γνώση για την παραγωγή
καινοτοµιών αλλά και την παραγωγή νέας γνώσης. Χωρίς την άσκηση των
δικαιωµάτων αποκλεισµού, οι υπόλοιπες χώρες αδυνατούν να επωφεληθούν άµεσα από
τις νέες τεχνολογίες, λόγω έλλειψης υποδοµών και ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και
οικονοµικών πόρων να αγοράσουν τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Συνεπώς, οι
ανεπτυγµένες χώρες θα παρουσιάζουν ταχύτερη µεγέθυνση απ’ ότι οι φτωχές χώρες.
Στο υπόδειγµα του Solow, η τεχνολογία υποδηλώνονταν έµµεσα και ως εξωγενής
παρέµβαση, η οποία είναι κοινή για όλες τις χώρες. Έτσι οι ρυθµοί οικονοµικής
µεγέθυνσης µεταξύ των φτωχότερων και των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων
χωρών συγκλίνουν. Αντίθετα στο ενδογενές υπόδειγµα που εξετάσαµε, η πρόοδος της
18

Ρέππας, Π. (2002), ο.π., σελ. 484-485
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τεχνολογίας τοποθετείται ενδογενώς και είναι ικανή να ερµηνεύσει µέχρι ενός σηµείου,
την οικονοµική υπεροχή των ανεπτυγµένων χωρών σε σύγκριση µε τις µη αναπτυγµένες..
2.6.4. Γενικές παρατηρήσεις και συµπεράσµατα
Το υπόδειγµα της ενδογενούς τεχνολογικής εξέλιξης του Romer είναι το πρώτο
υπόδειγµα που διαφοροποιείται από το υπόδειγµα Solow που λαµβάνει την
τεχνολογική πρόοδο ως εξωγενή. Αντίθετα υποθέτει ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι
αποτέλεσµα της κατανοµής των πόρων για τη δηµιουργία νέων τεχνολογιών. Ο Romer
όπως και οι οικονοµολόγοι που µετέπειτα προχώρησαν στη διατύπωση νέων θεωριών
ενδογενούς µεγέθυνσης, µελέτησε την αύξηση του αποθέµατος των γνώσεων και της
τεχνολογίας, όπως αυτοί παριστάνεται από τη µεταβλητή Α χωρίς να την εκλαµβάνει ως
δεδοµένη. Για το σκοπό αυτό στο υπόδειγµα συστήνεται ένας σαφής τοµέας έρευνας και
ανάπτυξης (R&D) καθώς και ένα υπόδειγµα κατανοµής πόρων µεταξύ παραγωγής
συµβατικών αγαθών και της R&D. Κατασκευάζοντας τη συνάρτηση παραγωγής,
είδαµε ότι παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις στην κλίµακα, αφού µε δεδοµένη την
τεχνολογία, αν διπλασιάσουµε τις εισροές, διπλασιάζεται και η ποσότητα του
προϊόντος που µπορεί να παραχθεί. Οι δύο τοµείς της παραγωγής, ο κλάδος της
παραγωγής αγαθών και ο κλάδος της έρευνας και της ανάπτυξης χρησιµοποιούν
ολόκληρο το απόθεµα της γνώσης, Α και η χρησιµοποίηση µιας ιδέας ή µιας γνώσης σε
έναν τοµέα δεν εµποδίζει τη χρήση της σε οποιονδήποτε άλλον.
Όπως είδαµε παραπάνω, παρά το γεγονός ότι η συνολική γνώση είναι µη
ανταγωνιστική, ο Romer τόνισε ότι η γνώση επιτρέπει τη δυνατότητα µερικού
αποκλεισµού, υποστηρίζοντας ότι η δυνατότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων να
εµπλακούν στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτοµιών εξαρτάται από τη δυνατότητα τους
να προστατεύσουν τις νέες γνώσεις που δηµιουργούν, αποκλείοντας από τη χρήση τους
όσους δεν προτίθενται να πληρώσουν. Εποµένως, όποιος αναπτύσσει µια νέα ιδέα έχει
δύναµη αγοράς ως ένα βαθµό. Τυπικά, αυτός που αναπτύσσει την ιδέα έχει τον
αποκλειστικό έλεγχο της χρήσης της ιδέας και δίνει την άδεια χρήσης της στους
παραγωγούς των τελικών αγαθών. Η τιµή που θα χρεώσει ο εφευρέτης εξαρτάται από
τη χρησιµότητα της καινοτοµίας στην παραγωγή και συγκεκριµένα από τα
αναµενόµενα κέρδη. Επίσης, η τιµή επηρεάζεται και από την επιθυµία των άλλων
επιχειρήσεων να χρηµατοδοτήσουν έρευνα για την ανακάλυψη παρόµοιας καινοτοµίας,
παρακινούµενες και αυτές απότ τα αναµενόµενα κέρδη της καινοτοµίας.
Οι καινοτοµίες όµως αυτής της µορφής, παράλληλα µε το ιδιωτικό όφελος, για τον
εφευρέτη, προκαλούν και ανάλογες εξωτερικές οικονοµίες. Συγκεκριµένα, από τη στιγµή
που έχει γίνει γνωστή µια νέα καινοτοµική ιδέα, τίποτα δεν µπορεί να εµποδίσει
άλλους ερευνητές να αναπτύξουν άλλες ιδέες, παρόµοιες ή και τελείως διαφορετικές,
και να κερδίσουν από αυτές. Με άλλα λόγια υποτίθεται ότι ο εφευρέτης µιας νέας ιδέας
µπορεί µεν να κερδίσει κάποια αµοιβή από την παραγωγική χρήση της ιδέας του,
αλλάδ δεν µπορεί να κερδίσει από τη χρησιµοποίηση της για την ανάπτυξη άλλων
ιδεών και γενικά νέας γνώσης. Οι εξωτερικές αυτές οικονοµικές επιπτώσεις ανατρέπουν
τις φθίνουσες αποδόσεις των συντελεστών παραγωγής και έτσι οδηγούν σε οικονοµική
µεγέθυνση.
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2.7. ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Romer, η τεχνολογική πρόοδος προκύπτει σαν
αποτέλεσµα συνειδητής και στοχευµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα,
το µεγαλύτερο µέρος των καινοτοµιών σε νέα προϊόντα είναι αποτέλεσµα της έρευνας
και ανάπτυξης που πραγµατοποιείται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις , οι οποίες
λαµβάνουν µικρή ή µηδενική εξωτερική στήριξη και παρακινούνται ολοκληρωτικά από
την επιθυµία για ιδιωτικό κέρδος. Σηµαντικά παραδείγµατα, εκτός από το υπόδειγµα του
Romer, δίνουν επίσης οι εργασίες των Grossman και Helpman (1991a), Aghion και
Ηowitt (1992), και Jones (1995).
Γενικά ωστόσο, στην πράξη, υπάρχουν κι άλλες τρόποι, διαδικασίες ή πηγές µέσα
από τις οποίες µπορεί να δηµιουργηθεί η νέα γνώση, η οποία οδηγεί σε ενδογενή
µεγέθυνση. Συγκεκριµένα, γνώση µπορεί να παραχθεί, εκτός από την έρευνα και
ανάπτυξη που πραγµατοποιούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, µέσα από τη βασική
επιστηµονική έρευνα, από τη γνώση που δηµιουργείται µέσω της εµπειρίας και της
µάθησης στην πράξη (learning -by- doing) και τέλος από τη στροφή προικισµένων
ατόµων στην έρευνα.
a)

Η βασική ε̟ιστηµονική έρευνα

Η διενέργεια ενός µεγάλου µέρους της βασικής επιστηµονικής έρευνας δεν
παρακινείται από την επιθυµία ιδιωτικού χρηµατικού οφέλους στην αγορά αλλά από το
κίνητρο της απόκτησης φήµης και αναγνώρισης. Αυτού του είδους η γνώση είναι µία
από τις πιο καθαρές µορφές δηµοσίου αγαθού, διότι παρουσιάζει µεγάλη αδιαιρετότητα
στην κατανάλωση του (µη ανταγωνιστικότητα ως προς τη χρήση) και ο παραγωγός της
γνώσης είναι σχεδόν αδύνατο να αποκλείσει από τη «χρήση» της γνώσης όσους δεν
πληρώνουν το αντίστοιχο τίµηµα.
Εφόσον λοιπόν η γνώση παρέχεται µε µηδενικό κόστος και είναι χρήσιµη στην
παραγωγή, έχει θετική εξωτερική επίδραση . Έτσι η παραγωγή της γνώσης αυτής θα
πρέπει να επιδοτείται από µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, όπως τα πανεπιστήµια, τα
δηµόσια ερευνητικά κέντρα και όχι από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Παραδείγµατα αυτού
του τύπου ανάλυσης παρέχουν οι Phelps (1966b), Nordhaus (1967) και Shell
(1966,1967).
b)

Η γνώση ̟ου δηµιουργείται µέσα α̟ό την εµ̟ειρία (learning – by – doing)

Μια δεύτερη πηγή νέας γνώσης, η οποία είναι αποτέλεσµα της παραγωγικής
διαδικασίας, αναφέρεται σε όλες εκείνες τις µικρές ή και µεγάλες βελτιώσεις που
προκύπτουν ως συνέπεια µιας παραγωγικής διαδικασίας. Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται
ότι τα άτοµα αποκτούν εµπειρία και εξειδίκευση µέσα από την απασχόληση στην
παραγωγική διαδικασία κάποιου προϊόντος. Τα άτοµα σκέφτονται τρόπους µε τους
οποίους θα µπορούσε να βελτιωθεί η διαδικασία παραγωγής, π.χ. να γίνονται λιγότερες
κινήσεις από το χειριστή ενός µηχανήµατος, η ποιότητα ή η εµφάνιση του προϊόντος
που παράγεται κ.λ.π.
Φυσικά αυτή η διαδικασία σκέψης και τα αποτελέσµατα της δεν προκύπτουν από
µια σκόπιµη ή προµελετηµένη ενέργεια, αλλά είναι αποτέλεσµα της επανάληψης και
της καθηµερινής ενασχόλησης. Για παράδειγµα, ο Kenneth Arrow στο άρθρο του «The
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Economic Implication of Learning by Doing»19 (1962), για το οποίο τιµήθηκε µε το
βραβείο Νόµπελ, παρατηρεί εµπειρικά την κανονικότητα από την εισαγωγή ενός
σχεδίου αεροσκάφους και βρίσκει ότι ο χρόνος απαιτείται για την κατασκευή του
πλαισίου του οριακού αεροσκάφους είναι ανάλογος µε την κυβική ρίζα του αριθµού
των αεροσκαφών αυτού του µοντέλου που έχει ήδη κατασκευαστεί. Ο Arrow
υποστήριξε ότι αυτή η βελτίωση της παραγωγικότητας προκύπτει χωρίς εµφανείς
καινοτοµίες . Άλλα υποδείγµατα, πέραν του Arrow, που βασίζονται σε αυτού του
είδους τη συσσώρευση γνώσεων παρουσιάζουν οι Lucas (1988), Young (1993) και
Greiner (2001).
c)

Η στροφή ̟ροικισµένων ατόµων στην έρευνα

Τέλος, η ανάπτυξη της γνώσης, ανεξάρτητα σε ποια από τις παραπάνω πηγές θα
αναφερθεί κανείς, προέρχεται από τα άτοµα που ασχολούνται µε την παραγωγή της. Οι
Baumol (1990) και Murphy, o Shleifer και ο Vishny (1991), υποστηρίζουν ότι οι
µεγάλες εφευρέσεις και πρόοδοι στη γνώση είναι συνήθως αποτέλεσµα ικανών και
προικισµένων ατόµων. Τα άτοµα, όµως, που διαθέτουν µεγάλο ταλέντο, έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικές απασχολήσεις οι οποίες έχουν υψηλότερο
κύρος και γόητρο, ή µεγαλύτερη εξουσία (στρατιωτική, πολιτική, θρησκευτική) κλπ.
Έτσι, υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της συσσώρευσης γνώσεων, νέων τεχνολογιών
και της συνακόλουθης οικονοµικής προόδου µε την ιδεολογία και το αξιακό σύστηµα
που επικρατεί σε µια χώρα και του τρόπου µε τον οποίο οι κοινωνίες κατευθύνουν τα
πιο ικανά από τα µέλη τους, και ιδιαίτερα τους νέους τους, στην επιλογή της
απασχόλησης τους

Σε κάθε µια α̟ό τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις ωστόσο, υ̟άρχει ένα θεµλιώδες
δίληµµα στην άσκηση οικονοµικής ̟ολιτικής. Α̟ό τη µια ̟λευρά, το υψηλό σταθερό
κόστους ανά̟τυξης της τεχνολογίας και οι αύξουσες α̟οδόσεις κλίµακας ̟ου αυτή
συνε̟άγεται, καθιστούν αναγκαία την ύ̟αρξη ατελούς ανταγωνισµού για τις
ε̟ιχειρήσεις ̟αραγωγής νέων τεχνολογιών. Για να υ̟άρχουν ε̟αρκείς για την
οικονοµική ανά̟τυξη ε̟ενδύσεις στη δηµιουργία νέας γνώσης (τεχνολογικής
̟ροόδου) ̟ρέ̟ει οι ιδιωτικοί φορείς να έχουν εξασφαλίσει ικανές α̟οδόσεις αυτών
των ε̟ενδύσεων. Είδαµε ότι αυτό είναι δυνατό µόνο σε µια ατελώς ανταγωνιστική
αγορά.
Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η ύ̟αρξη ατελούς ανταγωνισµού οδηγεί σε υ̟οδεέστερα
α̟οτελέσµατα σε όρους οικονοµικής ευηµερίας και α̟οτελεσµατικότητας. Έτσι, η
οικονοµική ̟ολιτική χρειάζεται αφενός να δώσει αρκετά κίνητρα για την ανά̟τυξη
της τεχνολογίας ̟ου θα οδηγήσει σε οικονοµική µεγέθυνς, και αφετέρου, µε
δεδοµένο το ε̟ί̟εδο της τεχνολογίας, να ̟ροωθήσει τον ανταγωνισµό και την
ευρύτερη δυνατή χρήση των ωφελειών ̟ου δηµιουργούνται α̟ό την τεχνολογική
̟ρόοδο. Γι’ αυτό λοι̟όν και στο ε̟όµενο µας κεφάλαια θα ̟ροχωρήσουµε στην
̟αρουσιάση τόσο του γενικού ̟λαισίου της ευρω̟αϊκής ̟ολιτικής έρευνας και
ανά̟τυξης και καινοτοµίας όσο και στα ειδικά ̟ρογράµµατα ̟ου καθορίζουν και
ενισχύουν τις ερευνητικές ̟ροσ̟άθειες της Ευρώ̟ης.

19

Arrow, Kenneth J. (1962), The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic
Studies, σελ. 155-173
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΑΝΑΠ Τ ΥΞ Η Σ
3.1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο προηγούµενο κεφάλαιο της εργασίας µας αναλύσαµε την τεχνολογική πρόοδο µε
βάση τις θεωρίες της οικονοµικής µεγέθυνσης. Είδαµε ότι η επένδυση σε έρευνα και
ανάπτυξη όπως παρουσιάζεται ιδιαίτερα στις νέες θεωρίες µεγέθυνσης, οδηγεί σε
σταθερούς µακροχρόνιους ρυθµούς µεγέθυνσης. Οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη
από πλευράς των ιδιωτικών επιχειρήσεων µέσω της παροχής κινήτρων κέρδους
παρέχουν σηµαντικά κοινωνικά οφέλη που διαχέονται στο κοινωνικό σύνολο.
Όµως η αγορά από µόνη της είναι αδύνατο να καθορίσει το µέγιστο επιθυµητό
επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης. Ο Kenneth Arrow έθεσε τριών ειδών οικονοµικά
προβλήµατα20, τα οποία συνιστούν την κρατική παρέµβαση στη διάθεση των πόρων για
έρευνα και ανάπτυξη:
-

Αβεβαιότητα (uncertainty)

Υποστηρίζεται ότι το αποτέλεσµα της
διάθεσης πόρων για έρευνα και ανάπτυξη είναι
συχνά αβέβαιο. Πράγµατι οι επιχειρήσεις
συχνά διστάζουν να προβούν στις αναγκαίες
επενδύσεις, οι οποίες αποφέρουν κέρδη µόνο
σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Οι επιχειρήσεις
δηλαδή, επιλέγουν να ακολουθήσουν µια
µυωπική πολιτική που δεν τους επιτρέπει να
κάνουν επενδύσεις, γνωρίζοντας ότι αυτές θα
αποσβεσθούν µακροχρόνια.
- Μη διαιρεσιµότητα
(indivisibility)

των

αγαθών

Η κλίµακα παραγωγής για έρευνα και ανάπτυξη είναι συχνά πολύ µεγάλη (για
παράδειγµα τα προγράµµατα έρευνας για την υγεία στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα) και
απαιτείται η αποτύπωση της ζήτησης και η εξασφάλιση της πληρωµής σε κρατικό
επίπεδο. Τα µεµονωµένα άτοµα ή επιχειρήσεις δηλαδή θα επιλέξουν να µην
καταβάλλουν το κόστος αυτών των προγραµµάτων.
-

Μη δυνατότητα εξασφάλισης ιδιοκτησίας (innapropriability)

Τα αποτελέσµατα της έρευνας και ανάπτυξης συχνά αφορούν ιδέες, εφευρέσεις κλπ.
για τις οποίες είναι δυσχερής η εξασφάλιση της εκµετάλλευσης από τον ‘παραγωγό’
τους. Έτσι, µια επιχείρηση δεν έχει κίνητρο να παράγει νέα γνώση, εφόσον δεν µπορεί
20

Αrrow, Kenneth J. (1974), Limited Knowledge and Economic Analysis, Allocation of Economic
Resources.
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να επιβάλει την αρχή του αποκλεισµού και να ορίσει κάποιο τίµηµα για τη χρήση της
γνώσης από το κοινωνικό σύνολο.
Η ανάγκη για µια κοινή πολιτική έρευνας κρίνεται επιτακτική αφού για τη διάδοση
των γνώσεων δεν αρκεί απλά ένα πλήθος γνώσεων συγκεντρωµένων σε έγγραφά και
πρότυπα και µια βιοµηχανία ικανή να τις εκµεταλλευτεί. Για να εφαρµοστούν οι
γνώσεις στο στάδιο της παραγωγής απαιτείται µια ευρεία διάδοση τους σε όλα τα
πρόσωπα που µπορούν να τις εκµεταλλευτούν σε όλα τα κράτη µέλη, µε άλλα λόγια
χρειάζεται συντονισµός των εθνικών πολιτικών έρευνας και κοινές ενέργειες. Επιπλέον,
ενώπιον του πολλαπλασιασµού και του όγκου των γνώσεων, δεν αρκεί πλέον η
χρησιµοποίηση των παραδοσιακών µεθόδων απογραφής και ταξινόµησης των
επιστηµονικών πληροφοριών. Χρειάζεται όλο και µεγαλύτερη προσφυγή στην
πληροφορική και σε διεθνείς τράπεζες δεδοµένων.
Οι αλλεπάλληλοι κλυδωνισµοί ανακινούν
τις παραδοσιακές βιοµηχανικές διαρθρώσεις
δηµιουργούν έναν ακόµη παράγοντα που
καθιστά αναγκαία την ευρωπαϊκή πολιτική
έρευνας. Τα προβλήµατα που παρατηρούνται
στους
παραδοσιακούς
ευρωπαϊκούς
βιοµηχανικούς
κλάδους,
όπως
της
κλωστοϋφαντουργίας, της ναυπηγικής και της
σιδηρουργικής βιοµηχανίας, είναι αποτέλεσµα
µιας µετακίνησης της παραγωγής προς χώρες
µε χαµηλό επίπεδο µισθών χάρη στη
διεθνοποίηση των αγορών. Η ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών και η συστηµατική επιστηµονική
έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουν να καλύψουν την µετατόπιση της παραδοσιακής
βιοµηχανικής παραγωγής προς νέες αναπτυσσόµενες χώρες.
Ωστόσο, κάποιες βέβαια από τις αναπτυσσόµενες χώρες έχουν ενταχθεί ήδη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
(ΧΚΑΕ), οι οποίες βρίσκονται αντιµέτωπες µε την ανάγκη ταχείας προσαρµογής στους
κανόνες της οικονοµίας της αγοράς. Στην προσπάθεια των χωρών αυτών να συγκλίνουν
µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας παίζει
καθοριστικό ρόλο, τόσο όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή γνώσης και καινοτοµίας
σε µια χώρα όσο επίσης και την ικανότητα αφοµοίωσης γνώσης και τεχνογνωσίας από
άλλες, πιο ανεπτυγµένες τεχνολογικά, οικονοµίες.21 Έτσι προκύπτει µία νέα πρόκληση
και ανάγκη για την ευρωπαϊκή έρευνα.
Η επιστηµονική έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος είναι απαραίτητες για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και για την ανταγωνιστικότητα των κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνές επίπεδο. Λόγω του υψηλού κόστους της έρευνας,
µια ευρωπαϊκή πολιτική επιβάλλεται για τον ορισµό των οικονοµικών, κοινωνικών,
πολιτικών και ακόµη και στρατηγικών στόχων της έρευνας, για την απογραφή των

21

Bell, M. and Pavitt, K. (1993), Technological Accumulation and Industrial Growth: Contracts between
Developed and Developing Countries, Industrial and Corporate Change, σελ. 157-210
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διαθέσιµων πόρων σε ανθρώπους, εργαστήρια και χρήµα, και για τον καθορισµό των
προτεραιοτήτων και της κατανοµής της εργασίας22.
Τέλος, η κοινή πολιτική έρευνας προκύπτει ως ανάγκη να συντονιστούν οι εθνικές
πολιτικές της έρευνας ώστε η ένταση της παραγωγής καινοτοµίας να µην εστιάζεται σε ένα
συγκεκριµένο αριθµό χωρών και να µην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ των
ερευνητικών προγραµµάτων.

3.2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.2.1. Οι βασικές Ευρωπαϊκές Συνθήκες
Η ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και η υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών
προγραµµάτων είναι πλέον µια από τις πιο σηµαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Ενώ όµως
τώρα φαίνονται καθαρά οι λόγοι και οι στόχοι της κοινοτικής πολιτικής της έρευνας,
όπως τις παρουσιάσαµε παραπάνω, αυτό δεν συνέβαινε την εποχή της συγγραφής της
συνθήκης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ). Έτσι, η Συνθήκη της ΕΟΚ
εκτός από µιαν αρκετά αόριστη αναφορά στον συντονισµό και την εκλαΐκευση της
αγρονοµικής έρευνας (Άρθ. 41 ΕΟΚ, Άρθ. 35 ΣΕΚ), δεν έδινε καµία αρµοδιότητα
στους κοινοτικούς θεσµούς για να χρηµατοδοτούν ή ακόµη και για να συντονίζουν τις
έρευνες των κρατών µελών στους άλλους τοµείς της οικονοµίας.
Σήµερα βέβαια η απουσία προσανατολισµού στον τοµέα της έρευνας, όπως αυτή
καταγράφεται στην αρχική συνθήκη της ΕΟΚ, έχει αλλάξει Στο κεφάλαιο XVIII της
Συνθήκης Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες στον
τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), καθορίζονται δε οι στόχοι
καθώς και οι κανόνες και οι διαδικασίες της ενηµέρωσης των δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Στο
άρθρο 163 της Συνθήκης ΕΚ υπογραµµίζεται ότι «Στόχος της Κοινότητας είναι η
ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της βιοµηχανίας της
Κοινότητας και η διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητα της,
καθώς και η προώθηση των ερευνητικών δράσεων που κρίνονται αναγκαίες...» Στα
άρθρα 164 έως 173 προσδιορίζονται οι δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν για τον λόγο
αυτόν, καθώς και το πεδίο εφαρµογής τους. Πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι και πριν
από την υπογραφή της Συνθ. ΕΚ, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που υπογράφτηκε το
1986, καθιστούσε την επιστήµη αντικείµενο κοινοτικής ευθύνης και αρµοδιότητας.
Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), πιο γνωστή
σαν Ευρατόµ, δίνει επίσης µεγάλη θέση στην ανάπτυξη της (πυρηνικής) έρευνας. Το
άρθρο 4 της συνθήκης αναθέτει στην Επιτροπή την προώθηση και τη διευκόλυνση των
πυρηνικών ερευνών στα κράτη µέλη καθώς και τη συµπλήρωση τους µε την εφαρµογή
ενός προγράµµατος έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής
Ενέργειας. Για να προωθήσει τον συντονισµό των ερευνών που εκτελούνται στα κράτη
µέλη και για να µπορεί να τις συµπληρώνει, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη, τα άτοµα
και τις επιχειρήσεις να της κοινοποιούν τα προγράµµατα τους σχετικά µε τις έρευνες τις
οποίες προσδιορίζει στην πρόσκληση της.

22
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3.2.2. Η στρατηγική της Λισαβόνας και οι στόχοι της Βαρκελώνης
Η έρευνα και η τεχνολογία έφτασαν σε κατάσταση ωριµότερης κοινοτικής πολιτικής
µε τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου της Έρευνας (European Research Area). Οι
επικεφαλής των κρατών και των κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής που
συνήλθε στη Λισαβόνα το Μάρτιο του 2000, καθόρισαν τον εξής φιλόδοξο στόχο για
την Ένωση: να καταστεί «η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη γνωσιοκεντρική
οικονοµία στον κόσµο, η οποία πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της
αειφόρου οικονοµικής µεγέθυνσης δηµιουργώντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και παγιώνοντας σε µεγαλύτερο βαθµό την κοινωνική συνοχή, έως το 2010».
Με αυτόν το στρατηγικό στόχο που τέθηκε,
αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της έρευνας
και της ανάπτυξης στην Ευρώπη προκειµένου η
Ευρωπαϊκή Ένωση να παραµείνει ανταγωνιστική σε µια
διαρκώς παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.
Για να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή, η
Ευρωπαϊκή Σύνοδος, τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η επιστηµονική κοινότητα και βιοµηχανία
δεσµεύθηκαν να συνεργαστούν µε γνώµονα τη
δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας». Ο
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, ως κεντρική συνισταµένη
για το χτίσιµο µιας ευρωπαϊκής οικονοµίας της γνώσης, αποτελεί µια πλατφόρµα για τη
συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ε.Ε., και το
συντονισµό τους µε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες. Ο ΕΧΕ έχει ως στόχο να
καθοδηγήσει τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτοµίας σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Στο ιδρυτικό του έγγραφο, “Για έναν ευρωπαϊκό χώρο στον
τοµέα της έρευνας”23, απαριθµεί αρκετές σαφείς προκλήσεις που έχει ως στόχο να
αντιµετωπίσει.
Οι σηµαντικότερες εξ’ αυτών των προκλήσεων24 αφορούν την κοινή προσέγγιση των
αναγκών και των µέσων χρηµατοδότησης των ερευνητικών υποδοµών, τη δηµιουργία
ενός κοινού συστήµατος επιστηµονικής και τεχνολογικής αναφοράς για την εφαρµογή
πολιτικών και τη χρησιµοποίηση περισσοτέρου και κινητικοτέρου ανθρώπινου
δυναµικού.∆ίνεται επίσης έµφαση στην ενίσχυση της ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής
επικράτειας για τους ερευνητές από τον υπόλοιπο κόσµο καθώς και της θέσης και του
ρόλου των γυναικών στην έρευνα.
∆ύο χρόνια µετά τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας , εντός του
πλαισίου του Ευρωπαϊκού Γνωσιοκεντρικού Χώρου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες της Ε.Ε.
διαπίστωσαν ότι πρέπει να δοθεί ιδιάζουσα προσοχή στο φαινόµενο της υποεπένδυσης
στις ενέργειες Ε&Α στην Ευρώπη και ιδίως στο τεράστιο και αυξανόµενο χάσµα που
εµφανίζεται ανάµεσα στις επενδύσεις Ε&Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κυριότερων ανταγωνιστών της, κατά πρώτο και κύριο λόγο σε σύγκριση µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Η ανάλυση αυτή αποτέλεσε αποτέλεσε την αφορµή που εξώθησε
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το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, το Μάρτιο του 2002, να καθορίσει το νέο
στόχο, κύρια επιδίωξη του οποίου είναι να υποβοηθηθεί η επίτευξη των στόχων της
Λισαββώνας. Βασιζόµενοι στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής25, οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων προχώρησαν ένα βήµα παραπάνω σε σχέση µε το στόχο της
Λισαβόνας: συµφώνησαν να αυξηθούν οι επενδύσεις Ε & Α στην Ε.Ε., επιδιώκοντας να
προσεγγιστεί ο στόχος διάθεσης ποσοστού 3% του Α.Εγχ.Π έως το 2010, από ποσοστό
1,9% το 2000. Απευθύνθηκε επίσης η έκκληση να αυξηθεί το επίπεδο των
χρηµατοδοτικών πόρων που διατίθεται από τις επιχειρήσεις, το οποίο θα πρέπει να
αυξηθεί από το επίπεδο του 56% που βρίσκονταν το 2002 στα δύο τρίτα των συνολικών
επενδύσεων Ε&Α.
Η προσέγγιση του στόχου διάθεσης 3% του Α.Εγχ.Π για τις δαπάνες Ε&Α αποτελεί
τον στόχο που καθορίζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Το καθήκον των
κρατών µελών έγκειται στο συντονισµό των προσπαθειών τους µε στόχο τη δηµιουργία
της κοινής δυναµικής στην πορεία για την αύξηση των επενδύσεων Ε&Α σε όλη την
Ένωση. Επίσης, µε βάση την αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας το 2005, τα
κράτη – µέλη είναι υποχρεωµένα να ορίσουν καθ’ ένα τους εθνικούς τους στόχους. Σε
περίπτωση που αυτοί οι στόχοι επιτευχθούν, οι δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ
θα φτάσουν στο 2,6 %.το 2010.
3.2.3. Καινοτοµία και πολιτική της Λισαβόνας
Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή. Ορισµένες από τις αδυναµίες της Ευρώπης σε θέµατα
καινοτοµίας οφείλονται πράγµατι στις χαµηλές δαπάνες της Ένωσης στον τοµέα της
Ε&Α, θέµα που εξετάστηκε άλλωστε τόσο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Κορυφής της
Λισαβόνας, το 2000, όσο και σε αυτό της Βαρκελώνης, το 2002.
Παρόλο που η έρευνα είναι σηµαντική ως πηγή εφευρέσεων, η καινοτοµία δεν
ταυτίζεται µόνο µε την επιτυχή εφαρµογή των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Η εξέλιξη
της έννοιας της καινοτοµίας όπως την περιγράψαµε στο 1ο κεφάλαιο – από το γραµµικό
πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο η έρευνα οδηγεί απευθείας στην καινοτοµία, έως το
συστηµικό πρότυπο στο οποίο η καινοτοµία προκύπτει από σύνθετες αλληλεπιδράσεις
µεταξύ ατόµων, οργανισµών και του λειτουργικού περιβάλλοντος τους- καταδεικνύει
ότι οι πολιτικές της καινοτοµίας πρέπει να επεκτείνουν το σηµείο εστίασης τους πέραν
της απλής σύνδεσης µε την έρευνα.
Ανταποκρινόµενη σε αυτήν την πρόκληση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε έγγραφό της 26
περιγράφει τους διάφορους δρόµους που οδηγούν στην καινοτοµία και να αναλύσει τον
αντίκτυπο τους στη χάραξη πολιτικής. Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η έρευνα ναι µεν
συµβάλλει σηµαντικά στην καινοτοµία, αλλά χωρίς την επιχειρηµατική δραστηριότητα
δεν παράγεται αξία. Αναγνώρισε έτσι ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της
διαδικασίας της καινοτοµίας και εποµένως η χρηµατοδότηση για την τόνωση των
δραστηριοτήτων τους αφορούν την καινοτοµία, την προετοιµασία της ανάληψης της
25
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από την αγορά, καθώς και την προώθηση της διαχείρισης της. Για τις επιχειρήσεις, η
καινοτοµία αποτελεί ουσιαστικό µέσο δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και
µεγαλύτερης αξίας για τον καταναλωτή. Η έµφαση εποµένως δεν δίνεται µόνο στις
τεχνολογικές πτυχές της ανάπτυξης νέων προϊόντων, αλλά στην εξεύρεση καινοτόµων
τρόπων για τη βελτίωση της θέσης του στην αγορά.
3.2.4. Η στρατηγική i2010 για την Κοινωνία της Πληροφορίας
Προσδοκώντας να δώσουν µια νέα δυναµική και κινητικότητα στη διαδικασία της
ευρωπαϊκής οικονοµικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης, οι ηγέτες των κρατών µελών της
Ε.Ε. εξέφρασαν ρητά, στη Λισαβόνα, την πρόθεση τους να καταστήσουν την Ε.Ε. µέχρι
το 2010, την πλέον ανταγωνιστική και βιώσιµη οικονοµία της γνώσης στον κόσµο. Στις
σύγχρονες όµως οικονοµίες, όπως είναι η οικονοµία της Ε.Ε., η γνώση δεν
περιλαµβάνει µόνο την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία όπως τις αναλύσαµε
παραπάνω.
Η παραγωγή και η χρήση της τεχνολογίας των
επικοινωνιών (ΤΠΕ - Information and Communication
Technologies - ICT) και της πληροφορίας αποτελεί την
κινητήρια
δύναµη
για
την
αύξηση
της
παραγωγικότητας. Η αξία των νέων αυτών
τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου έγκειται στη
δυνατότητα του να παράσχει άµεση πρόσβαση σε
πληροφορίες.
Η
βελτιωµένη
υποδοµή
της
πληροφορικής έχει αυξήσει τροµερά την ικανότητα
των επιχειρήσεων να αποθηκεύουν, να ανακτούν, να
ταξινοµούν, να φιλτράρουν και να διανέµουν
πληροφορίες και γνώσεις. Οι παραπάνω τεχνολογικές
πρόοδοι, σε συνδυασµό µε τη συνεχή µείωση του
κόστους προϊόντων και εφαρµογών, θα προσφέρουν
σύντοµα οικονοµικά αποδεκτές τεχνολογικές λύσεις
ενισχύοντας και αναδιαµορφώνοντας τον τοµέα των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό
επιχειρείν, προώθηση on – line δηµοσίων υπηρεσιών, εκπαίδευση εξ αποστάσεως,
ψηφιακές συναλλαγές, υγεία on – line κλπ.).
Πέραν του γεγονότος ότι αυτή η διείσδυση οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας και της
λειτουργικότητας των παρερχοµένων προϊόντων υπηρεσιών, οι τεχνολογίες της
πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών έχουν µια εξίσου πολύ σηµαντική επίδραση. Η
διάδοση και διάχυση τους σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας καθορίζει τις
δυνατότητες εισαγωγής καινοτοµιών στους κλάδους αυτούς και αξιοποίηση της
εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης. Η ώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης περνά
µέσα από την Κοινωνία της Πληροφορίας και τους κλάδους των νέων τεχνολογιών. Οι
επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτοµία είναι καθοριστικής σηµασίας ώστε ο τοµέας
των ΤΠΕ να συνεχίσει να παρέχει απασχόληση και ανάπτυξη βραχυµακροπρόθεσµα.
Σύµφωνα µάλιστα µε ορισµένες έρευνες οι αποκλίσεις της Ε.Ε. απέναντι στις ΗΠΑ
οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη δυσκολία της να µετατρέψει και να προσανατολίσει
την οικονοµία της προς κλάδους υψηλής παραγωγικότητας, όπως αυτοί που αφορούν τις
νέες τεχνολογίες αυτές.
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Ενώ η κύρια ευθύνη παραµένει στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα των κρατών
µελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 ανέλαβε πρωτοβουλίες υιοθετώντας ένα νέο
στρατηγικό πλαίσιο i2010 – Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας 2010, καθορίζοντας
τους γενικούς προσανατολισµούς πολιτικής.27 Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής,
προωθείται η ανοικτή και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονοµία και υπογραµµίζονται οι
ΤΠΕ ως κινητήρες κοινωνικής ένταξης και ποιότητας ζωής. Η στρατηγική i2010
βασίζεται σε σφαιρική ανάλυση των προκλήσεων που συνιστά η Κοινωνία της
Πληροφορίας, επικεντρώνεται σε τρεις προτεραιότητες για τις πολιτικές της Ευρώπης:
α) την ολοκλήρωση του ενιαίου χώρου πληροφοριάς µέσω της ψηφιακής σύγκλισης,
β) την ενίσχυση της καινοτοµίας και επενδύσεων στην έρευνα ΤΠΕ και
γ) την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής µέσω της
δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας µε βάση την ένταξη
Με τη στρατηγική i2010, η Επιτροπή δροµολογεί µια νέα, ολοκληρωµένη
προσέγγιση πολιτικής στην κοινωνία της πληροφορίας. Πλήρως ευθυγραµµισµένη µε
τον νέο κύκλο διακυβέρνησης της επαναδροµολογηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας,
η στρατηγική i2010 θα συµβάλει καταλυτικά στους κεντρικούς στόχους της Λισαβόνας.
3.2.5. Η Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Η αναβάθµιση των σχέσεων και των συνεργιών µεταξύ καινοτοµίας, έρευνας και
εκπαίδευσης, δηλαδή των βασικών µοχλών της παγκόσµιας οικονοµίας της γνώσης,
είναι ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας
και της Βαρκελώνης. Ωστόσο η Ευρώπη αδυνατεί να καλύψει το κενό της καινοτοµίας
και να αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή εκπαίδευσης,
έρευνας και καινοτοµίας. Έτσι, το Φεβρουάριο του 2005 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Jose Manuel Barroso προέβαλε την ιδέα της ίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ - European Institute of Technology). Η Επιτροπή
δροµολόγησε µια διαδικασία προβληµατισµού και διεξήγαγε ευρείες διαβουλεύσεις οι
οποίες κατέληξαν στη σύσταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να
ιδρύσει ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας το οποίο θα είναι ένας νέος πόλος
αριστείας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτοµίας.
Στην ανακοίνωση28 της Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου, επισηµαίνονταν ότι η
«Αριστεία χρειάζεται µια ναυαρχίδα» και γι’ αυτό το λόγο η Ευρώπη θα πρέπει να
διαθέτει ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας που θα συνενώσει τις
προσπάθειες των καλυτέρων εγκεφάλων και εταιρειών και θα είναι σε θέση να διαδώσει
τα αποτελέσµατα σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, προσδιορίστηκαν οι βασικές
συνιστώσες της πρότασης, τις φιλοδοξίες και την πιθανή εµβέλεια της δραστηριότητας
του ιδρύµατος, στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την
οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση.

27

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2005), Η Στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της
πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
Περιφερειών
28
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2006), Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας
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Η πρόθεση της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας
είναι η πλέον πρόσφατη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
εντείνει τις πρωτοβουλίες της για την εκπλήρωση των στόχων της
Λισαβόνας. Βασικός στόχος του ΕΙΤ θα είναι να επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη και των τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης:
Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτοµία, έχοντας µια κατάλληλη δοµή
και σύνθεση εταίρων που θα επιτρέψουν να ενσωµατώσει και να
συνδέσει αυτές τις τρεις πτυχές.
Η δοµή του EIT θα βασίζεται σε δύο άξονες: σε ένα διοικητικό συµβούλιο που θα
καθορίζει τη συνολική πολιτική και τη στρατηγική ατζέντα του ΕΙΤ, και στις γνωστικές
κοινότητες, διεσπαρµένες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες θα καλύπτουν διεπιστηµονικά
πεδία. Το EIT αναµένεται να λάβει χρηµατοδότηση από πολλές πηγές
συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕ, των κρατών µελών και της επιχειρηµατικής κοινότητας.
Tο EIT θα επιδιώξει να προσελκύσει τους καλύτερους σπουδαστές, ερευνητές και
διδάσκοντες από όλο τον κόσµο. Έργο τους θα είναι να εργαστούν µαζί µε τις
κορυφαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης της γνώσης και της έρευνας σε τοµείς αιχµής,
ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό τις δεξιότητες διαχείρισης της έρευνας και της
καινοτοµίας. Η συµµετοχή οµάδων από πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες
θα δώσει στο ΕΙΤ ένα πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα παραδοσιακά πανεπιστήµια ή
δίκτυα. Επιπλέον, το νέο µοντέλο του ΕΙΤ θα λειτουργήσει καταλυτικά για
µεταρρυθµίσεις και στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα. 29
Με δεδοµένη την προσπάθεια της Ε.Ε. να κατορθώσει να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και
την Ιαπωνία στο χώρο της τεχνολογίας και της γνώσης, ως ευρωπαϊκός οργανισµός
ικανός να προωθήσει την αριστεία, να προσελκύσει ταλέντα σε παγκόσµιο επίπεδο και
να παράσχει ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας στους σπουδαστές, τους ερευνητές
και τους διαχειριστές της καινοτοµίας, το ΕΙΤ θα αποτελέσει ευρωπαϊκό σύµβολο µιας
ανανεωµένης προσπάθειας µε στόχο τη δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής κοινωνίας που
θα βασίζεται στη γνώση.

3.3. ΟΙ TΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Αφού έχουµε παρουσιάσει στις δύο προηγούµενες ενότητες του κεφαλαίου την
ανάγκη µιας κοινής προσέγγισης των προβληµάτων της έρευνας και τις βάσεις αυτής
της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής, είµαστε σε θέση να αναλύσουµε τα
προγράµµατα και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής πολιτικής της έρευνας και της
τεχνολογίας ανάπτυξης (ΕΤΑ), τα µέσα δηλαδή µε τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουν τεθεί.
3.3.1. Το 7ο Πρόγραµµα – Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική
Ανάπτυξη
Τα πολυετή προγράµµατα – πλαίσια για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
αποτελούν το κύριο µέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηµατοδότηση της έρευνας
στην Ευρώπη. Κάθε πέντε συνήθως χρόνια, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, µετά από
29

Watt, N. (22.02.2006) European Institute ‘to rival MIT’, The Guardian
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διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζουν µε τη διαδικασία
της συναπόφασης, ένα πολυετές πρόγραµµα πλαίσιο, το οποίο καθορίζει τους µεγάλους
επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους της Κοινότητας, υποδεικνύει τις γενικές
γραµµές των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση τους και
προσδιορίζει το µέγιστο συνολικό ποσό για τη συµµετοχή της Κοινότητας στο
πρόγραµµα – πλαίσιο και την κατανοµή του στις διάφορες δράσεις. Καθορίζοντας τους
στόχους, τις προτεραιότητες, το γενικό κόστος των ερευνητικών δραστηριοτήτων της
Κοινότητας και την κατανοµή του σε γενικές γραµµές, αποτελεί έναν «οδηγό» για τ
θέσπιση ειδικών προγραµµάτων κατά τη διάρκεια των ετών που καλύπτει. Επιπλέον
προσφέρει σαφείς ενδείξεις ως προς τις ειδικές δράσεις τις οποίες υπολογίζει να
αναλάβει η Κοινότητα, επιτρέποντας στους ευρωπαίους ερευνητές να προγραµµατίσουν
τις δικές τους προσπάθειες και στην κοινοτική έρευνα να πάρει την πραγµατική της
θέση µέσα στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή έρευνα.
Το πρόγραµµα – πλαίσιο τίθεται σε εφαρµογή µέσω ειδικών προγραµµάτων, τα
οποία αποφασίζονται από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία, µετά από διαβούλευση
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Από την
έναρξη τους το 1984, τα προγράµµατα - πλαίσιο έχουν διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο
στην πολυεπιστηµονική έρευνα και τις συνεργατικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Το
έβδοµο πρόγραµµα - πλαίσιο για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο
ΠΠ – Seventh Framework Program)
αποτελεί το κύριο µέσο της Ε.Ε. για την
έρευνα και θα διαρκέσει για τη χρονική
περίοδο από το 2007 µέχρι το 201330.
Ο προϋπολογισµός του 7ο ΠΠ για τα
επόµενα επτά χρόνια είναι 50,5 δισ.EUR,
ο µεγαλύτερος που έχει διατεθεί σήµερα
για
παρόµοια
προγράµµατα,
αντιπροσωπεύοντας αύξηση 63 % από το
6ο ΠΠ σε τρέχουσες τιµές, πράγµα το
οποίο σηµαίνει επιπρόσθετους πόρους για
την ευρωπαϊκή έρευνα. Το γεγονός αυτό
αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό µήνυµα
προς τα κράτη µέλη της Ε.Ε., τα οποία
έχουν δεσµευτεί να αυξήσουν τις δαπάνες
για την έρευνα στο 3 % του ΑΕΠ το
2010. Η διαχρονική εξέλιξη των προϋπολογισµών των προγραµµάτων – πλαίσιο
απεικονίζεται στη διπλανή γραφική παράσταση:
Οι στόχοι του έβδοµου (7ο ΠΠ) προγράµµατος-πλαισίου θα πρέπει να επιλεγούν
προς αξιοποίηση των επιτευγµάτων του έκτου προγράµµατος – πλαισίου, δηλαδή προς
την οικοδόµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, αλλά και προς την ανάπτυξη µιας
γνωσιοκεντρικής οικονοµίας και κοινωνίας στην Ευρώπη η οποία θα τηρεί τους
στόχους της στρατηγικής της Λισαβονας για τις κοινοτικές πολιτικές.

30

Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης
∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε το έβδοµο πρόγραµµα – πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2007-2013
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Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι απαραίτητο να προωθηθούν τέσσερις
τύποι δραστηριοτήτων: η διακρατική συνεργασία επί θεµατικών τοµέων που έχουν
καθορισθεί µε γνώµονα τις πολιτικές ανάγκες (Πρόγραµµα «Συνεργασία»), η έρευνα
που αναπτύσσεται κατ' έµπνευση των ίδιων των ερευνητών και µε πρωτοβουλία της
ερευνητικής κοινότητας (Πρόγραµµα «Ιδέες»), η υποστήριξη των µεµονωµένων
ερευνητών (Πρόγραµµα «Άνθρωποι»), και η υποστήριξη των ικανοτήτων έρευνας
(Πρόγραµµα «Ικανότητες»). Εκτός από αυτά τα τέσσερα αυτά ειδικά προγράµµατα,
διαµορφώνεται επιπλέον και ένα ειδικό πρόγραµµα για την πυρηνική έρευνα, το οποίο
αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος εστιάζει στην πυρηνική σύντηξη ενώ το
δεύτερο µέρος ασχολείται µε την πυρηνική ασφάλεια και τις δραστηριότητες του
Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre).
Στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας µπορούµε να παρατηρήσουµε την την
κατανοµή των πόρων στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο :
.

I. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Το πρόγραµµα « Συνεργασία» αποτελεί την καρδιά του 7ο ΠΠ καθώς είναι µακράν ο
µεγαλύτερος τοµέας του µε προϋπολογισµό 32 δις. EUR. Ο ρόλος αυτού του
προγράµµατος είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων διεθνούς συνεργασίας σε
ολόκληρη την Ευρώπη και σε άλλα κράτη – µέλη, σύµφωνα µε κάποιους βασικούς
θεµατικούς τοµείς. Οι εν λόγω θεµατικοί τοµείς είναι31:
Υγεία
Τρόφιµα. Γεωργία και βιοτεχνολογία
Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής.
Ενέργεια
Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής µεταβολής)
31

Για την πληρέστερη ανάλυση των θεµατικών τοµέων βλ. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (2007), 7ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Συνοπτικός Οδηγός,
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Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)
Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
∆ιάστηµα
Ασφάλεια
Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει επίσης τις νέες Κοινές Τεχνολογικές
Πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι πολλαπλώς χρηµατοδοτούµενες δράσεις µεγάλης
κλίµακας που απευθύνονται στις επιχειρήσεις και υποστηρίζονται σε ορισµένες
περιπτώσεις από συνδυασµό δηµοσίων και ιδιωτικών πόρων. Οι Κοινές Τεχνολογικές
Πρωτοβουλίες είναι ένας νέος τύπος έργου που προστίθεται στο 7ο πρόγραµµα –
πλαίσιο για την υλοποίηση των οποίων απαιτείται υποδοµή πολύ µεγαλύτερη από αυτή
που απαιτείται στους υπάρχοντες τύπους έργων. Οι 6 Κοινές Τεχνολογικές
Πρωτοβουλίες που θα υποστηρίξει η ΕΕ είναι οι εξής:
Υδρογόνο και κελιά καυσίµων για αειφόρο ενέργεια
Αεροναυπηγική και εναέριες µεταφορές
Παγκόσµια παρακολούθηση για το περιβάλλον και την ασφάλεια
Καινοτόµα φάρµακα για τους πολίτες της Ευρώπης,
Ενσωµατωµένα συστήµατα
Νέες προσεγγίσεις στην νανοηλεκτρονική
ενώ η Επιτροπή αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο δηµιουργίας και άλλων τεχνολογικών
πρωτοβουλιών.
Άλλα σηµαντικά στοιχεία αυτού του προγράµµατος είναι ο συντονισµός µη
κοινοτικών ερευνητικών προγραµµάτων, που αποσκοπεί στην προσέγγιση ευρωπαϊκών
εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών προγραµµάτων (π.χ. η δράση ERA – NET, το
πρόγραµµα Eureka κλπ32.), όπως και η χρηµατοδοτική διευκόλυνση καταµερισµού του
επενδυτικού κινδύνου.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στην πολυεπιστηµονική και διαθεµατική έρευνα,
συµπεριλαµβανοµένων των κοινών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων ανάµεσα σε
διαφορετικούς θεµατικούς τοµείς. Τέλος το παρόν τµήµα του προγράµµατος – πλαισίου
στοχεύει στην υποστήριξη διεθνούς πολιτικής σε θέµατα επιστηµών και τεχνολογιών
µέσω δράσεων διεθνούς συνεργασίας, όπως στρατηγικές ερευνητικές συνεργασίες µε
τρίτες χώρες ή ακόµη η επίλυση προβληµάτων σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας
συµφερόντων και ωφελειών.
Το διάγραµµα που ακολουθεί στην επόµενη σελίδα παρουσιάζει την κατανοµή των
πόρων στα πλαίσια του προγράµµατος «Συνεργασία»:

32

Για το περιεχόµενο των δράσεων ERA – NET και Eureka του 7ου ΠΠ, βλ. European Commission
(2004), ERA – NET, Networking the European Research Area, Project Synopsis και
www.eureka.be/about.do
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II. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ι∆ΕΕΣ»

Το πρόγραµµα «Ιδέες» σηµατοδοτεί την πρώτη φορά που ερευνητικό πρόγραµµα
πλαίσιο της Ε.Ε. θα χρηµατοδοτήσει, µε συνολικό ποσό 7,4 δισ. EUR, καθαρή,
διερευνητική έρευνα αιχµής, στα όρια της επιστήµης και της τεχνολογίας, ανεξάρτητα από
θεµατικές προτεραιότητες.
Το πρόγραµµα «Ιδέες», υλοποιείται από το νέο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ - European Research Councıl), το
οποίο αποτελείται από ένα επιστηµονικό συµβούλιο
(υπεύθυνο για τη χάραξη της επιστηµονικής στρατηγικής, την
κατάρτιση του προγράµµατος εργασίας, τον έλεγχο ποιότητας
και τις δραστηριότητες πληροφόρησης) και µια ειδική
εκτελεστική δοµή (διοίκηση, υποστήριξη υποψηφίων,
επιλεξιµότητα προτάσεων, διαχείριση επιχορηγήσεων και
πρακτική οργάνωση).
Το παρόν πρόγραµµα θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης,
προσεκλκύοντας την αριστεία στην έρευνα αιχµής και υψηλού αντίκτυπου, και
προβάλλοντας την επιστηµονική έρευνα παγκόσµιας εµβέλειας σε νέους, ταχέως
αναδυόµενους τοµείς. Για το σκοπό αυτόν, υποστηρίζονται εν προκειµένω ερευνητικά
έργα που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία ερευνητών, σε οποιοδήποτε επιστηµονικό
και τεχνολογικό πεδίο, και υλοποιούνται από µεµονωµένες οµάδες, ανταγωνιζόµενες
µεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηµατοδότηση έργων θα βασίζεται σε προτάσεις
ερευνητών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα επί ερευνητικών
αντικειµένων της επιλογής τους, οι οποίες θα επιλέγονται αποκλειστικά και µόνο µε
βάση την επιστηµονική τους ποιότητα («αριστεία») όπως αυτή θα αξιολογείται από
οµότιµους κριτές. Η δηµοσιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσµάτων των ερευνών
αποτελεί σηµαντική πτυχή του προγράµµατος αυτού.
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III. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»

Το πρόγραµµα «Άνθρωποι» κινητοποιεί σηµαντικό όγκο χρηµατοοικονοµικών
πόρων µε σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των
ερευνητών στην Ευρώπη και την προσέλκυση περισσοτέρων νέων ερευνητών υψηλού
επιπέδου.
Για να είναι η Ευρώπη ανταγωνιστική παγκοσµίως, χρειάζεται ικανό αριθµό ατόµων
µε επαγγελµατική σταδιοδροµία στην έρευνα, στους οποίους πρέπει να παρέχουµε τις
βάσεις για µια ανοικτή αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του 7ου ΠΠ, µια
σειρά ερευνητικών δράσεων χρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε., θα στηρίξει την
κατάρτιση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, την έρευνα και την κινητικότητα υψηλά
εξειδικευµένων ερευνητών στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο.
Το παρόν πρόγραµµα υλοποιείται βασιζόµενο στις θετικές εµπειρίες των δράσεων
Marie Curie. Οι δράσεις "Marie Curie", συνιστούν ευρωπαϊκές υποτροφίες οι οποίες
δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε
ερευνητικό κέντρο ή βιοµηχανική µονάδα άλλου κράτους µέλους από αυτό που
κατοικούν. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης δραστηριότητες όπως η δια βίου
επιµόρφωση και επαγγελµατική εξέλιξη, οι διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού και
εσωτερικού και η άρση των φραγµών που παρακωλύουν την κινητικότητα και την
επαγγελµατική σταδιοδροµία των ερευνητών.
IV. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ»

Το πρόγραµµα «Ικανότητες» καταρτίστηκε για να βοηθήσει στην ενίσχυση και
βελτιστοποίηση των γνωστικών ικανοτήτων που η Ευρώπη χρειάζεται για να γίνει µια
ακµάζουσα οικονοµία που θα βασίζεται στη γνώση. Ενισχύοντας τις ερευνητικές
δυνατότητες, την ικανότητα για καινοτοµία και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, το
πρόγραµµα τονώνει το συνολικό δυναµικό και τους γνωστικούς πόρους της Ευρώπης.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει έξι ειδικούς τοµείς γνώσης, στους οποίους
συγκαταλέγονται οι ερευνητικές υποδοµές, η έρευνα προς όφελος των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, οι περιφέρειες της γνώσης, το ερευνητικό δυναµικό των περιφερειών
σύγκλισης, η επιστήµη στην κοινωνία, η υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των
πολιτικών έρευνας και οι δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας.
3.3.2. Το 7ο Πρόγραµµα – Πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια (ΕΥΡΑΤΩΜ)
Μέχρι τώρα είδαµε τις τέσσερις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που
διαµορφώνουν τέσσερα ειδικά προγράµµατα για την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζει το έβδοµο πρόγραµµα
– πλαίσιο συµπληρώνονται από το παράλληλο πρόγραµµα – πλαίσιο έρευνας της
«Ευρατόµ» για την πυρηνική ενέργεια33.

33

Απόφαση του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για το έβδοµο πρόγραµµα - πλαίσιο
δραστηριοτήτων πυρηνικής ενέργειας και κατάρτισης (2007 εώς 2011) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)
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Η πυρηνική ενέργεια µπορεί να αποτελέσει για την Ευρώπη µια πηγή ασφαλούς
εφοδιασµού σε ηλεκτρική ενέργεια, σε τιµές µάλιστα ανταγωνιστικές. Οι προσπάθειες
για την ανάπτυξη της ασφάλειας των συστηµάτων πυρηνικής ενέργειας µπορούν να
ενισχύσουν
τη
βιοµηχανική
ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας, µέσω
της εκµετάλλευσης του τεχνολογικού
προβαδίσµατος της Ευρώπης. Μπορούν
επίσης να βελτιώσουν την αποδοχή από το
κοινό
της
πυρηνικής
ενέργειας.
Η
ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ακτινοβολίες
από όλες τις πηγές, περιλαµβανοµένης της
ιατρικής έκθεσης και φυσικών πηγών
ακτινοβολίας, µπορεί να βελτιώσει την
ποιότητα της ζωής και θα βοηθήσει στην
αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν την
υγεία. Παράλληλα, η πυρηνική ενέργεια, ως καθαρή ενέργεια, διαδραµατίζει
ουσιαστικό ρόλο για το περιβάλλον (µείωση των εκποµπών αερίων του φαινόµενου του
θερµοκηπίου), ενώ συµβάλλει ταυτόχρονα στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της
ασφάλειας και της ποικιλοµορφίας του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το ειδικό αυτό πρόγραµµα το οποίο διαρκεί µέχρι το 2011, αποτελείται από δύο
µέρη: το πρώτο µέρος καλύπτει την έρευνα µε αντικείµενο την ̟υρηνική σύντηξη, την
̟υρηνική ενέργεια σχάσης και την ακτινο̟ροστασία. Το δεύτερο αφορά τις
δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) στον τοµέα της ̟υρηνικής
ενέργειας.

Κατά το πρώτο µέρος του προγράµµατος, υποστηρίζεται η έρευνα για την ενέργεια
σύντηξης, µε στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας που εγγυάται µια πηγή ενέργειας,
αειφόρο, φιλική στο περιβάλλον και οικονοµικά βιώσιµη ενώ οι βασικοί άξονες του
προγράµµατος αναφέρονται στην κατασκευή του διεθνή θερµοπυρηνικού αντιδραστήρα
ITER.
Το δεύτερο µέρος του προγράµµατος ασχολείται µε την πυρηνική ασφάλεια και
καλύπτει τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ στον τοµέα της
πυρηνικής ενέργειας.
Το ΚΚΕρ υποστηρίζει τους στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον ενεργειακό
εφοδιασµό, και ιδίως την επίτευξη των στόχων του Κιότο. Οι δραστηριότητες του ΚΚΕρ
στον πυρηνικό τοµέα έχουν στόχο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες Ε&Α τόσο της
Επιτροπής όσο και των κρατών µελών. Στόχος του παρόντος προγράµµατος είναι η
ανάπτυξη και η συγκέντρωση γνώσεων, αναγκαίων και χρήσιµων για το διάλογο επί
των ζητηµάτων που αφορούν την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, και ιδίως ζητηµάτων
σχετικών µε την ασφάλεια και την αξιοπιστία, την αειφορία και τον έλεγχο, τους
κινδύνους και τις προκλήσεις της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, όπου
περιλαµβάνεται και η εκτίµηση καινοτόµων ή µελλοντικών συστηµάτων
Το συνολικό ποσό για την εφαρµογή του έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου για την
περίοδο 2007 έως 2011 ανέρχεται σε 2 751 εκατοµµύρια ευρώ.
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3.3.3. 7ο Πρόγραµµα – Πλαίσιο: Μη πυρηνικές δράσεις του Κοινού Κέντρου
Ερευνών (JRC)
Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε τις δράσεις της ΚΚΕρ ως µέρους του
προγράµµατος έρευνας της Ευρατώµ. Ωστόσο, το εύρος των δραστηριοτήτων του
ΚΚΕρ είναι πολύ µεγαλύτερο.
Το ΚΚΕρ είναι µια αυτόνοµη Γενική ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει το
ρόλο του κέντρου αναφοράς σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών διεξάγει βασική έρευνα και προσφέρει τεχνογνωσία
και επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.E.). Ένας από τους κύριους ρόλους του συνίσταται στην προώθηση των τεχνολογιών
που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα της έρευνας, ώστε να παραχθεί βιοµηχανική
προστιθέµενη αξία και να προαχθούν οι κοινοτικές πολιτικές στον τοµέα της
καινοτοµίας34
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ε.Ε., για το οποίο διατίθεται από το 7ο ΠΠ το ποσό
των 1.751 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση του στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας. ∆ιευκολύνοντας την πρόσβαση Ευρωπαίων και µη Ευρωπαίων ερευνητών
στις εγκαταστάσεις του, θα αναβαθµίσει τη συνεργασία του µε άλλους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισµούς, θα βελτιώνει συνεχώς την επιστηµονική
ποιότητα των δραστηριοτήτων του και θα συµβάλλει µε µεγαλύτερη επιστηµονικότητα
στην κατάρτιση, που θα παραµείνει κορυφαία δραστηριότητα του Κέντρου. Οι
δραστηριότητες του, θα αφορούν κατά προτεραιότητα τοµείς που έχουν στρατηγική
σηµασία για την Ένωση και στους οποίους η παρέµβασή του προσδίδει υψηλή
προστιθέµενη αξία. Το Κέντρο θα εξακολουθήσει να προσφέρει επιστηµονική και
τεχνική υποστήριξη στις κοινοτικές πολιτικές που αφορούν καίριους τοµείς, όπως η
αειφόρος ανάπτυξη, η αλλαγή του κλίµατος, τα τρόφιµα, η ενέργεια, οι µεταφορές, τα
χηµικά προϊόντα, οι εναλλακτικές µέθοδοι δοκιµών, η έρευνα, οι τεχνολογίες της
πληροφορίας, οι µέθοδοι και τα υλικά αναφοράς, η βιοτεχνολογία, οι παράγοντες
επικινδυνότητας, οι κίνδυνοι και οι κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες.
3.3.4. Πρόγραµµα – Πλαίσιο για την Aνταγωνιστικότητα και την Kαινοτοµία
Όπως είπαµε και παραπάνω, η βελτίωση της καινοτοµίας αποτελεί έναν από τους
ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου που έθεσε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000 να καταστεί η Ένωση, εντός
της επόµενης δεκαετίας, η πιο ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία της γνώσης. Στο
Συµβούλιο επίσης τονίστηκε η σπουδαιότητα της δηµιουργίας ευνοϊκού κλίµατος για τις
µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες και εκτιµήθηκαν ως
ιδιαίτερα σηµαντικές τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και την εξασφάλιση
µεγαλύτερης σύγκλισης µεταξύ των κρατών µελών.

34

Για τις δράσεις και την αποστολή του ΚΚΕρ βλέπε Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001),
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ολοκλήρωση της
αποστολής του ΚΚΕρ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

- 54 -

Ο παραπάνω στόχος είναι σύµφωνος µε την ανακοίνωση της Επιτροπής35 στις 2
Φεβρουαρίου 2005 στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Στο έγγραφο αυτό ζητείται
δράση µε σκοπό την προώθηση της µεγέθυνσης και της ανταγωνιστικότητας και για να
γίνει η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος για επενδύσεις και εργασία, υπενθυµίζοντας ότι
πρέπει να τονωθεί η επιχειρηµατική πρωτοβουλία, να προσελκυσθούν επαρκή κεφάλαια
επιχειρηµατικού κινδύνου για να δηµιουργηθούν επιχειρήσεις, και να διατηρηθεί µια
ισχυρή ευρωπαϊκή βιοµηχανική βάση, ενώ παράλληλα θα πρέπει να προωθούνται η
καινοτοµία, και κυρίως η «οίκο-καινοτοµία», η υιοθέτηση των τεχνολογιών
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΕΠΕ) και η βιώσιµη χρήση των πόρων.
Έτσι, αποφασίστηκε, παράλληλα µε το πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη, να θεσπιστεί µε αφετηρία την περίοδο 2007-2013 ένα
Πρόγραµµα-πλαίσιο για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα (Competıtıveness and
Innovatıon Programme – CIP)36. Το πρόγραµµα πλαίσιο θα πρέπει να είναι
συµπληρωµατικό προς το έβδοµο κοινοτικό πρόγραµµα πλαίσιο Ε&ΤΑ, καλύπτοντας
την καινοτοµία, τόσο τη µη τεχνολογική όσο και την τεχνολογική, που έχει προχωρήσει
πέραν του τελικού σταδίου επίδειξης και είναι έτοιµη για εµπορική αξιοποίηση.
Συµβάλλει δηλαδή στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ έρευνας και καινοτοµίας και
προάγει κάθε µορφή καινοτοµίας.
Το νέο Πρόγραµµα αποτελεί στην ουσία "οµπρέλα" για
µια σειρά από ήδη υπάρχουσες ή σχεδιαζόµενες δράσεις,
κρίσιµης
σηµασίας
για
την
υποστήριξη
της
παραγωγικότητας και βιώσιµης ανάπτυξης της Ευρώπης.
Για να ληφθεί υπόψη η ποικιλοµορφία των στόχων του
και για να διασφαλισθεί η προβολή τους, το CIP
αποτελείται από τρία συγκεκριµένα υποπρογράµµατα:
Το πρόγραµµα για την καινοτοµία και το επιχειρηµατικό πνεύµα, το οποίο
περιλαµβάνει τις ενέργειες που στοχεύουν στην προώθηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος, της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας και
ειδικότερα τις ΜΜΕ.
Το στρατηγικό πρόγραµµα στήριξης σε θέµατα τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας, το οποίο έχει στόχο την προώθηση της χρήσης και της αξιοποίησης
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), ενός ακρογωνιαίου
λίθου της οικονοµίας της γνώσης.
Το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη», το οποίο συµβάλλει στη µεγαλύτερη
διείσδυση των νέων των πηγών ενέργειας στην αγορά, τη διαφοροποίηση της
ενέργειας και των καυσίµων, την αύξηση του µεριδίου της ανανεώσιµης ενέργειας
(σύµφωνα µε το στόχο που έχει καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το µερίδιο
των πηγών ενέργειας στην εσωτερική µεικτή κατανάλωση θα πρέπει να φθάσει το
12% µέχρι το 2010) και τη µείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης.
35

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2003), Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή
Περιφερειών, Πολτική για την καινοτοµία: επικαιροποίηση της προσέγγισης της Ένωσης µε βάση τη
στρατηγική της Λισαβόνας
36
Decision No 1639/2006/EC of the European Parliament and the Council (24.10.06), establishing a
Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013)
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Το πρόγραµµα πλαίσιο έχει προϋπολογισµό 3,621 δισ. ευρώ για όλη τη διάρκειά του.
ενδεικτικής κατανοµής, το 60% του συνολικού προϋπολογισµού (2,170 δισ. ευρώ)
χορηγούνται στο πρόγραµµα για την καινοτοµία και το επιχειρηµατικό πνεύµα. Το ένα
πέµπτο του ποσού αυτού (430 εκατ. ευρώ) στοχεύει στην προώθηση της οικολογικής
καινοτοµίας. Το 20% (730 εκατ. ευρώ) του συνολικού προϋπολογισµού προορίζεται για
το στρατηγικό πρόγραµµα υποστήριξης των ΤΠΕ και το τελευταίο 20% (730 εκατ.
ευρώ) για το πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη».
3.3.5. Η Έρευνα και Ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισµού
Οι δραστηριότητες που είδαµε ως τώρα είχαν ως σαφή και άµεση στόχευση στους
τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης και της καινοτοµίας. Η προώθηση των
καινοτοµιών και της συντονισµένης έρευνας και ανάπτυξης επιτυγχάνεται µέσω των
οριζόντιων προγραµµάτων που αναλύσαµε. Ωστόσο, η ενθάρρυνση της έρευνας και
ανάπτυξης και των καινοτοµικών δραστηριοτήτων δεν προκύπτει µόνο από τα
παραπάνω αλλά µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω άλλων κοινών πολιτικών. Έτσι
στη συγκεκριµένη περίπτωση θα εξετάσουµε την προώθηση της Ε&Α και της
καινοτοµίας υπό το πρίσµα των κανόνων ανταγωνισµού που διέπουν την ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά37.
Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 81 Συνθ. ΕΚ συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων που
έχουν σκοπό ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού απαγορεύονται. Το
άρθρο αφορά τις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις καταστρατηγούν τους κανόνες του
ανταγωνισµού επιβάλλοντας ίδιες τιµές, στα προϊόντα τους, µειώνοντας την παραγωγή
τους, συµφωνώντας µεταξύ τους στη διανοµή της αγοράς. Το άρθρο 82 απαγορεύει την
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από µια ή περισσότερες επιχειρήσεις. Ως παραδείγµατα
αναφέρει τη µείωση της παραγωγής, µε σκοπό να αυξηθούν τεχνητά οι τιµές, την
επιβολή στους αγοραστές ιδιαιτέρως επαχθών όρων και την αυθαίρετη διάκριση µεταξύ
καταναλωτών. τον προληπτικό έλεγχο των σχεδίων συγκεντρώσεων που παρουσιάζουν
ευρωπαϊκή διάσταση, έτσι ώστε να εξετασθεί εάν περιορίζουν τον ανταγωνισµό.
Η Επιτροπή ασκεί επίσης τον έλεγχο, βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης ΕΚ, των
ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη µέλη οι οποίες απειλούν να νοθεύσουν τον
ανταγωνισµό µε την ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων
κλάδων παραγωγής. Τέλος, η πολιτική ανταγωνισµού περιλαµβάνει τον έλεγχο των
ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη µέλη οι οποίες απειλούν να νοθεύσουν τον
ανταγωνισµό µε την ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων
κλάδων παραγωγής.
Το ζήτηµα εδώ είναι το κατά πόσον η Επιτροπή εφαρµόζει µια κοινοτική πλαισίωση
των κανόνων ανταγωνισµού - και ιδιαίτερα αυτών που αναφέρονται στον έλεγχο των
συµπράξεων και των κρατικών ενισχύσεων - , σχετικά µε την έρευνα και την ανάπτυξη.
Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία δηλαδή πρέπει να εξυπηρετεί έναν διττό στόχο: αφενός να
ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης και,
αφετέρου, να µην επιτρέψει τη νόθευση του ανταγωνισµού στο εσωτερικό της κοινής
αγοράς.

37

Καρύδης Γ. (2004), Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισµού – Θεµελιώδεις Ελευθερίες –
Ανταγωνισµός – Κρατικές Ενισχύσεις, Σάκουλα, σελ 116,260
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Έτσι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 2659/2000, εξαιρούνται από την
εφαρµογή του άρθρου 81 Συνθ.ΕΚ οι συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ δύο ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων οι οποίες κατέχουν από κοινού συνολικά τµήµα της αγοράς
κάτω του 25% της εκάστοτε αγοράς και έχουν ως στόχο να προωθήσουν:
•
•
•

την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών ώστε να
εκµεταλλευθούν από κοινού τα αποτελέσµατα,
την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων που έχουν προκύψει από προηγουµένως
πραγµατοποιηθείσα από τα συµβαλλόµενα µέρη έρευνα,
την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων ή διαδικασιών χωρίς τούτο να
συνεπάγεται την από κοινού εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων

Το σκεπτικό των παραπάνω απαλλαγών είναι ότι οι καταναλωτές ωφελούνται κατά
κανόνα από την αύξηση της σπουδαιότητας και της αποτελεσµατικότητας της έρευνας
και ανάπτυξης, µέσω της εισαγωγής στην αγορά νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή
υπηρεσιών και µέσω της µείωσης των τιµών ή βελτιωµένων διαδικασιών.
Στα θέµατα των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή µπορεί, µέσω κανονισµών (ΕΚ
994/98. ΕΚ 70/2001), να δηλώνει ότι οι ενισχύσεις για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, για την έρευνα και την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κατάρτιση
είναι συµβατές µε την κοινή αγορά. Ανταποκρινόµενη έτσι στις προκλήσεις, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι’ αυτού του είδους τις ενισχύσεις ευνοεί τα σχέδια προς όφελος
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και τα σχέδια που σχετίζονται µε το πρόγραµµα –
πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τις συγκεκριµένες προτεραιότητες
του.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η σηµερινή κοινοτική πλαισίωση των
συµπράξεων και των κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι το
κατάλληλο µέσο που οδηγεί έµµεσα στη βελτίωση της καινοτοµίας στην οικονοµία της
γνώσης, όσον αφορά ιδιαιτέρως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4
Τ Α ΑΠ Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ ΑΤ Α Τ Η Σ Ε ΥΡ ΩΠ ΑΪ Κ Η Σ
ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΗΣ
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας µας εξηγήσαµε µε
βάση το θεωρητικό πλαίσιο της οικονοµικής θεωρίας,
την σηµασία της έρευνας, της τεχνολογίας και της
καινοτοµίας για την οικονοµική ανάπτυξη. Ακολούθως
επιχειρήσαµε να αναλύσουµε όσο το δυνατόν
πληρέστερα τις πτυχές της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής
της έρευνας καθώς και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα αυτόν. Αυτό που µένει λοιπόν να
κάνουµε είναι να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα της
ευρωπαϊκής πολιτικής, να δούµε δηλαδή σε ποιο σηµείο
βρίσκεται η Ένωση τόσο σε σχέση µε τους στόχους που
η ίδια έχει θέση, όσο και σε σχέση µε τις επιδόσεις των
βασικών ανταγωνιστών της. Στην προσπάθεια µας αυτή,
θα χρησιµοποιήσουµε µια σειρά τεχνολογικών δεικτών και δεικτών µέτρησης
καινοτοµίας. Οι δείκτες αυτοί που θα παρουσιάσουµε, χρησιµοποιούνται ολοένα και
περισσότερο στον αποτίµηση, την τεκµηρίωση αλλά και στον σχεδιασµό της
ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής ενώ η διαµόρφωση τους πραγµατοποιείται µε
βάση τη διεθνή µεθοδολογία που προέρχεται από τον ΟΟΣΑ και την Eurostat.

4.1. Η προσέγγιση των στόχων της Λισαβόνας και της Βαρκελώνης
4.1.1. Πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου του 3%
Ωστόσο, ακόµα και τη στιγµή της υιοθέτησης αυτών των στόχων, πολλοί θεώρησαν
τους στόχους αυτούς αρκετά αισιόδοξους. Πράγµατι, τα αριθµητικά στοιχεία των
τελευταίων ετών, επαληθεύουν την παραπάνω διαπίστωση.
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, το 2002, το οποίο ανασκόπησε την
πρόοδο που είχε επιτευχθεί στην πορεία για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας,
συµφωνήθηκε όπως έχουµε πει ότι θα έπρεπε να αυξηθούν στην ΕΕ οι επενδύσεις που
διατίθενται για τους σκοπούς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&Α) µε
απώτερο σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος προσέγγισης ποσοστού 3% του Α.Εγχ.Π έως το
2010. Απευθύνθηκε επίσης η έκκληση να αυξηθεί το επίπεδο των χρηµατοδοτικών
πόρων που διατίθεται από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
υιοθέτησε τον ποσοτικό στόχο της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην Ακαθάριστη
Εγχώρια ∆απάνη για ΕΤΑ σε ποσοστό 65%.
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Το 2005 η ΕΕ δαπάνησε πάνω απο
200 χιλιάδες ευρώ για Ε&Α και ανήλθε
σε 201.020 €38. (βλ. το διπλανό
διάγραµµα) Με βάση τα επίσηµα
στοιχεία λοιπόν προκύπτει ότι η ένταση
Ε&Α (R&D intensity), δηλαδή οι
δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ,
στην Ευρώπη έχει παραµείνει στάσιµη.
Έτσι, για το πρώτο εξάµηνο του 2005, ο
σχετικός δείκτης ανήλθε στο 1,84%,
παραµένοντας αµετάβλητος σε σχέση
µε το προηγούµενο έτος. Στο
διάγραµµα της επόµενης σελίδας
παρουσιάζεται η ένταση Ε&Α των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι η
ένταση Ε&Α αποτελεί βασικό δείκτη
δηµιουργίας
νέας
γνώσης
γιατί
ποσοτικοποιεί
την
έρευνα
που
πραγµατοποιείται σε µια περιοχή και
µετρά την εφευρετική ικανότητα που
αναπτύσσεται.
Από το διάγραµµα, φαίνεται ότι
καταγράφεται µεγάλη ανισοκατανοµή
µεταξύ των κρατών µελών ως προς την
ένταση
έρευνας
και
ανάπτυξης.
Συγκεκριµένα,
µπορούµε
να
διακρίνουµε µεταξύ τριών οµάδων
χωρών:39
- Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει χώρες
µε ένταση Ε&Α άνω του 2,4% του
εγχώριου ΑΕγχΠ (Σουηδία, Φινλανδία,
∆ανία, Γερµανία και Αυστρία), οι
οποίες έχουν ήδη πραγµατοποιήσει
σηµαντικά βήµατα προόδου προς την
κατεύθυνση της µετατροπής τους σε
οικονοµίες της γνώσης.
- Η δεύτερη οµάδα απαρτίζεται από χώρες που εµφανίζουν ένταση κοντά στον µέσο
όρο της ΕΕ µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 1,5 και 2,1% του ΑΕγχΠ (Γαλλία, Βέλγιο,
Κάτω Χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο, Λουξεµβούργο), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι
οικονοµίες των χωρών αυτών µεταβάλλονται, αλλά ότι οι ρυθµοί αύξησης πρέπει να
38

Eurostat news release (6/2007), In relation to GDP, EU27 R&D expenditure stable at 1,84% in 2005
European Commision, DG Research (2007), Key Figures 2007 – Towards a European Research Area
Science, Technology and Innovation, σελ. 31
39
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επιταχυνθούν. Παρ’ όλα αυτά, η Γαλλία είναι η µόνη µεταξύ αυτών των χωρών που
σηµειώνει επίδοση µεγαλύτερη του ευρωπαϊκού µέσου όρου.

- Η τρίτη και µεγαλύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις χώρες µε ένταση Ε&Α κάτω του
1,5% του ΑεγχΠ (παρότι οι διαφορές εντός της οµάδας αυτής είναι µεγάλες),
καθιστώντας προφανές ότι οι χώρες αυτές πρέπει να καλύψουν την υστέρησή τους
όσον αφορά τη µετατόπιση προς την εντατικοποίηση της γνώσης. Η ανισότητα εντός
της οµάδας είναι µεγάλη: για παράδειγµα χώρες όπως η Τσεχία και η Σλοβενία
εµφανίζουν ένταση αρκετά πάνω από το 1 % και χωρίς να απέχουν πολύ από το µέσο
όρο, ενώ από την άλλη υπάρχουν κράτη όπως η Ρουµανία µε ένταση κάτω από 0,4%.
Το διάγραµµα της επόµενης σελίδας προβαίνει στη σύγκριση µεταξύ του σηµερινού
επιπέδου της έντασης Ε&Α (για το 2005), και στο µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης του την
πενταετία 2000 – 2005. Η ένταση Ε&Α της Ε.Ε. µετά από µια µικρή αύξηση από το
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1,80 % το 1998 στο 1,88 το 2001, εµφανίστηκε να παραµένει στάσιµη την περίοδο 2001
– 2002 για να µειωθεί και πάλι στα επίπεδα πριν από το 1999.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιδόσεις των κρατών µελών κατά τα έτη 2000 - 2005,
είµαστε σε θέση αυτή τη φορά να διακρίνουµε τέσσερις κατηγορίες κρατώ µελών40:
- Η πρώτη, αφορά τις χώρες µε υψηλή ένταση Ε&Α, οι οποίες, µε εξαίρεση την
Σουηδία, κατάφεραν να έχουν αυξηµένες δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑεγχΠ για
αυτή την πενταετία.
- Στη δεύτερη οµάδα βρίσκονται χώρες µε µέσο επίπεδο έντασης Ε&Α (Γαλλία, Μ.
Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεµβούργο). Στις χώρες αυτές, ο ετήσιος ρυθµός
µεταβολής της έντασης Ε&Α που έχει παρατηρηθεί κατά τα έτη 2000 – 2005 είναι
αρνητικός.
- Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τα κράτη µε χαµηλή ένταση Ε&Α (κάτω από 1,5%), τα
οποία την περίοδο 2000 - 2005 βρίσκονται σε τροχιά κάλυψης της διαφοράς από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο έντασης Ε&Α.
- Τέλος, υπάρχει και µια τελευταία οµάδα έξι χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία,
Μάλτα, Σλοβακία, Σλοβακία), οι οποίες εµφανίζουν χαµηλή ένταση Ε&Α, µειούµενη σε
µέση ετήσια βάση κατά την περίοδο 2000 – 2005.
Λαµβάνοντας υπόψη τους εθνικούς στόχους που έθεσαν τα 26 κράτη µέλη της
Ένωσης (εκτός της Βουλγαρίας) για το επίπεδο της έντασης Ε&Α τα επόµενα χρόνια
µπορούµε να σχεδιάσουµε το παρακάτω διάγραµµα.
40

European Commision, DG Research (2007), Key Figures 2007 – Towards a European Research Area
Science, Technology and Innovation, σελ. 62
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Στον κάθετο άξονα τοποθετείται η µέση ετήσια αύξηση της ένταση Ε&Α την
περίοδο 2000-2005, ενώ στον οριζόντιο άξονα τοποθετείται η µέση ετήσια αύξηση που
απαιτείται προκειµένου το κάθε κράτος – µέλος να επιτύχει τον καθορισµένο του
στόχο για τα επόµενα χρόνια.

Με το διάγραµµα αυτό ουσιαστικά µπορούµε να εκτιµήσουµε πόσο φιλόδοξοι είναι οι
στόχοι που έχουν θέσει τα κράτη – µέλη. Φαίνεται λοιπόν ότι µόνο περιορισµένος
αριθµός χωρών (τα κράτη που βρίσκονται κοντά στη διαγώνια διχοτόµο γραµµή Αυστρία, ∆ανία, Ιρλανδία, Γερµανία, Φινλανδία -) εµφάνισαν πρόσφατα ρυθµούς
αύξησης που είναι επαρκείς ώστε να µπορέσουν οι χώρες αυτές να κάνουν σηµαντικά
βήµατα προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εν λόγω στόχων. Μια δεύτερη
µεγάλη οµάδα χωρών εµφανίζει θετικό µέσο ρυθµό αύξησης, ωστόσο τα κράτη µέλη
πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους σηµαντικά, για να µπορέσουν να
ανταποκριθούν στο επίπεδο φιλοδοξίας που απηχούν οι στόχοι τους. Τέλος, υπάρχει και
µια οµάδα χωρών που εµφάνισε πρόσφατα αρνητικό µέσο ρυθµό αύξησης θα πρέπει να
αναστρέψει πρώτα την πτωτική τάση, πράγµα που σηµαίνει ότι οι τεθέντες στόχοι είναι
εξαιρετικά φιλόδοξοι και ότι η πρόοδος προς την επίτευξή τους θα απαιτήσει
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σηµαντικές δέσµες µέτρων µεταρρύθµισης της πολιτικής Ε&Α ανάλογων προς τους
στόχους τους.41
4.1.2. Πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου της αύξησης των δαπανών των
επιχειρήσεων για Ε&Α
Ο δεύτερος στόχος που έθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Συµβούλιο της Βαρκελώνης
ήταν η αύξηση του επίπεδου επενδύσεων σε Ε&Α από τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 65
% του συνολικού ποσού επενδύσεων σε Ε&Α. Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α
αποτελούν βασικό δείκτη δηµιουργίας νέας γνώσης γιατί ποσοτικοποιεί την έρευνα που
πραγµατοποιείται στις επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, η οποία
εστιάζεται κυρίως σε εφαρµοσµένη έρευνα και µετρά την εφευρετική δραστηριότητα που
αναπτύσσεται σε αυτές. Καταγράφει την δηµιουργία νέας γνώσης τεχνικού χαρακτήρα
από τις επιχειρήσεις και είναι σηµαντικός για ορισµένους τοµείς (φαρµακευτικά
προϊόντα, χηµικά προϊόντα, ηλεκτρονικά προϊόντα), όπου το µεγαλύτερο µέρος της νέας
γνώσης δηµιουργείται σε εργαστήρια Επιστηµονικής & Τεχνολογικής Έρευνας. 42
Το 2005, καθώς βλέπουµε στον παρακάτω πίνακα, το ύψος της χρηµατοδότησης της
Ε&Α από τις επιχειρήσεις (R&D expenditure financed by business enterprise sector BERD) ανήλθε σε ποσοστό 54,5% για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών – µελών.
Οι ερευνητικές δαπάνες του δηµοσίου τοµέα ανέρχονται σε ποσοστό 34,5% των
συνολικών δαπανών Ε&Α. Τέλος, ένα ποσοστό 8,5% των συνολικών δαπανών Ε&Α
χρηµατοδοτείται από το εξωτερικό και ποσοστό 2,2% χρηµατοδοτείται από άλλες
πηγές. Σε επίπεδο κρατών µελών, στις χώρες µε υψηλή ένταση Ε&Α (Γερµανία,
Σουηδία, Φινλανδία, ∆ανία) η συνεισφορά των επιχειρήσεων στις συνολικές
ερευνητικές δαπάνες είναι µεγάλη. Αντίθετα, στα κράτη της Νότιας Ευρώπης καθώς και
στα νέα – κράτη µέλη των τελευταίων διευρύνσεων, η δηµόσια χρηµατοδότηση της
Ε&Α είναι µεγάλη. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι σε χώρες όπως η Κύπρος, η
Πολωνία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία, το ύψος της δηµόσιας χρηµατοδότησης της
Ε&Α ξεπερνά το 60% των συνολικών ερευνητικών δαπανών.
Πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι τα ποσοστά της χρηµατοδότησης της Ε&Α από τις
επιχειρήσεις στην πραγµατικότητα είναι µεγαλύτερα, Αυτό συµβαίνει γιατί ένα
σηµαντικό ποσοστό που χρηµατοδοτείται από το εξωτερικό και που περιλαµβάνεται στο
αντίστοιχο ποσοστό, διεξάγεται από επιχειρήσεις. Έτσι εκτιµάται ότι το ποσοστό των
δαπανών Ε&Α στην Ε.Ε. που χρηµατοδοτούνται από τις επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερο
από 54,5%.

41

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007), Ετήσια Έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2006
42
Οsorio, B.B. (2002), Public Investment in R&D: Does public investment in R&D in lagging if the
European Union have an impact on Innovation and GDP growth? If so, is it the most efficient
mechanism to foster economic growth in these regions?, London School of Economics
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Στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας προβαίνει στη σύγκριση µεταξύ της έντασης
Ε&Α που χρηµατοδοτείται από τις επιχειρήσεις για το 2005 και στο µέσο ετήσιο ρυθµό
αύξησης του την πενταετία 2000 – 2005. Το 2005 λοιπόν, οι επιχειρηµατικές δαπάνες
για Ε&Α στην ΕΕ-27 είναι µόλις 1,17% του ΑΕΠ, παραµένοντας στα ίδια επίπεδα µε το
2004. Το ανησυχητικό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι ο δείκτης αυτός έχει σηµειώσει
µείωση κατά 0, % κατά την πενταετία, παρά την αναγνωρισµένη σηµασία της
επιχειρησιακής Ε&Α για τη µελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας
Τέσσερις οµάδες χωρών µπορούν να διακριθούν στις χώρες στο σχήµα:
- Στο άνω δεξιό τµήµα είναι οι χώρες που σήµερα έχουν υψηλή ένταση
επιχειρησιακής Ε&Α, αποτέλεσµα της διαρκής ανόδου την τελευταία πενταετία. Οι
χώρες αυτές είναι η Γερµανία, η ∆ανία, η Αυστρία και η Φινλανδία.
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- Μια άλλη οµάδα χωρών, - στο κάτω δεξιά τµήµα του διαγράµµατος αποτελούµενη από το Βέλγιο, τη Γαλλία. Το Λουξεµβούργο, παρουσιάζουν ένταση
επιχειρησιακής Ε&Α πάνω από το µέσο ευρωπαϊκό όρο το 2005. Όµως στις χώρες
αυτές έχει παρατηρηθεί τάση µείωσης της έντασης επιχειρησιακής Ε&Α από το 2000
και έπειτα. Η τάση αυτή αν συνεχιστεί είναι πιθανό να επηρεάσει σύντοµα το επίπεδο
τόσο της έντασης επιχειρηµατικής Ε&Α όσο και συνολικά της έντασης Ε&Α Η Σουηδία
έχει επίσης εµφανίσει αντίστοιχη τάση µείωσης της έντασης επιχειρησιακής Ε&Α.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε ότι η τρέχουσα ένταση της επιχειρησιακής
Ε&Α είναι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανερχόµενη στο 2,92%
- Η τρίτη οµάδα κρατών – µελών παρατηρείται στο κάτω αριστερό τµήµα του
σχήµατος, Πρόκειται για κράτη στα οποία η ένταση επιχειρησιακής Ε&Α εµφάνισε
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µειούµενο ρυθµό µεταξύ 2000 και 2005, ενώ και το 2005 εµφανίζει ένταση
επιχειρησιακής Ε&Α κάτω από το µέσο όρο της Ε.Ε. Στην περίπτωση του Ηνωµένου
Βασιλείου η ένταση επιχειρησιακής Ε&Α βρίσκεται από το 2000 σταθερά κάτω από τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο43. Η Ολλανδία, µε ένταση επιχειρησιακής Ε&Α 1,02 % είναι
κοντά στο µέσο όρο της ΕΕ, µε µείωση, κατά τη διάρκεια των προηγούµενων ετών, που
είναι παρόµοια µε αυτήν της ΕΕ. Η κατάσταση ωστόσο είναι ανησυχητική για ορισµένα
από τα νέα κράτη – µέλη (Σλοβακία, Πολωνία, Μάλτα, Βουλγαρία και Ρουµανία) τα
οποία έχουν εξαιρετικά χαµηλή επιχειρηµατική Ε&Α (λιγότερο από 0,45 % για το
2005). Η διαρκής µείωση αυτού του δείκτη από το 2000 είναι, µε εξαίρεση την
περίπτωση της Βουλγαρίας, χαρακτηριστική.
- Η κατάσταση είναι διαφορετική για τα άλλα νέα κράτη µέλη, τα οποία συγκροτούν
µεταξύ άλλων την τέταρτη οµάδα χωρών. Τα κράτη αυτά βρίσκονται σε διαδικασία
µείωσης του χάσµατος µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, αφού έχουν σηµειώσει διαρκή
αύξηση της έντασης επιχειρηµατικής Ε&Α µεταξύ 2000 και 2005. Η Κύπρος για
παράδειγµα και η Εσθονία προχωρούν µε γρήγορους ρυθµούς στην κάλυψη αυτής της
διαφοράς (ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η Εσθονία έχει µέση ετήσια αύξηση της έντασης
επιχειρηµατικής Ε&Α 25,5 %). Η Τσεχία προηγείται αυτής της οµάδας µε ένταση
επιχειρησιακής Ε&Α 0,92%. Τέλος, πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες
της νότιας Ευρώπης. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία, παρόλο που έχουν αυξήσει τις
προσπάθειες αύξησης της έντασης επιχειρηµατικής Ε&Α,, έχουν ήδη προσπεραστεί από
αρκετά από τα νέα κράτη µέλη. Η Ιταλία µε τη σειρά της, έχει χαµηλότερη ένταση
επιχειρηµατικής Ε&Α από την Τσεχία και τη Σλοβενία και χαµηλότερη µέση ετήσια
αύξηση της έντασης επιχειρηµατικής Ε&Α από όλες τις χώρες σε αυτή την οµάδα εκτός
από την Ιρλανδία. Η Ισπανία βρίσκεται στην ίδια κατάσταση µε τα κράτη που
αναφέραµε ότι καλύπτουν τη διαφορά µε τον ευρωπαϊκό µέσο ορό σε ό,τι αφορά την
ένταση επιχειρηµατικής Ε&Α.
4.1.3. Γενικά συµπεράσµατα
Παρότι τα περισσότερα κράτη µέλη επέδειξαν πραγµατική δέσµευση υλοποίησης
των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεών τους και η πλειονότητα των κρατών
µελών έχει επιπλέον θεσπίσει συνεκτικές στρατηγικές στον τοµέα της πολιτικής για την
Ε&Α, η ένταση Ε&Α στην Ευρώπη έχει παραµείνει όπως είδαµε στάσιµη από τα µέσα της
δεκαετίας του ’90. Ο στόχος του 3% φαντάζει λοιπόν ιδαίτερα αισιόδοξος και για
πολλούς ανέφικτους. Αλλά και ο δεύτερος στόχος που τέθηκε απέχει σηµαντικά από το
να επιτευχθεί. Το επίπεδο των επενδύσεων σε Ε&Α από τις επιχειρήσεις είναι χαµηλό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµφίβολα έκανε βήµατα προόδου στον τοµέα της θέσπισης
ενιαίου πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Ε&Α ενώ στα θετικά εγγράφεται η
επιτυχηµένη ενσωµάτωση της κοινής πολιτικής της έρευνας στα περισσότερα κράτη –
µέλη των πρόσφατων διευρύνσεων. Ωστόσο, η κοινή πολιτική έρευνας έχει να διανύσει
αρκετό δρόµο ακόµη. Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τελευταίες διαθέσιµες
πληροφορίες είναι προγενέστερες τόσο των ανανεωµένων δεσµεύσεων των κρατών
µελών στο πλαίσιο της επαναδροµολόγησης της στρατηγικής της Λισαβόνας όσο και

43

Πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι η χαµηλή ένταση Ε&Α στο Ηνωµένο Βασίλειο οφείλεται στους
υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης τα τελευταία χρόνια και στους αναλογικά χαµηλούς
ρυθµούς αύξηση της έντασης επιχειρηµατικής Ε&Α
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της διαµόρφωσης και πολύ περισσότερο της υλοποίησης του 7ου Προγράµµατος
Πλαισίου.

4.2. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των ανταγωνιστών
Η επιστηµονική έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος είναι απαραίτητες για την
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Όµως η έρευνα και η τεχνολογία δεν αποτελούν
απλά µια εσωτερική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή έρευνα δρα σε
ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και έτσι είµαστε υποχρεωµένοι να
συγκρίνουµε τις επιδόσεις της ΕΕ σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της.
Ο παρακάτω πίνακας44 απεικονίζει τις δαπάνες Ε&Α (σε χιλιάδες ευρώ), την ένταση
Ε&Α (δαπάνες Ε&Α. ως ποσοστό % του ΑΕΠ), τις επιχειρηµατικές δαπάνες Ε&Α (σε
χιλιάδες ευρώ) και την ένταση επιχειρηµατικών δαπανών (επιχειρηµατικές δαπάνες
Ε&Α ως ποσοστό % του ΑΕΠ) για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους βασικούς
ανταγωνιστές της (Ηνωµένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα)

Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι η ένταση Ε&Α που παρατηρείται για το έτος 2005
στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι 1,84 %, έχοντας υποστεί µικρή µείωση από το
2002. Το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο από εκείνο των ΗΠΑ (2,68
%) και της Ιαπωνίας (3,18%). Ακόµα και οι νέες αναδυόµενες οικονοµίες, όπως η Κίνα,
καλύπτουν τη διαφορά µε ταχύ ρυθµό. Εάν συνεχιστεί η σηµερινή τάση, η Κίνα θα έχει
το 2009 υπερκαλύψει τη διαφορά έντασης Ε&Α. Στο διάγραµµα που ακολουθεί στην
επόµενη σελίδα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της έντασης Ε&Α για την Ε.Ε. και
τους ανταγωνιστές της.

44

Eurostat, Statistics in focus, Science and Technology (23/2007), R&D expenditure and personnel –
R&D intensity in the EU-25 unchanged at 1,85% in 2005 compared to 2004, but China making radid
progress
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Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες Ε&Α που πραγµατοποιούνται από τις νέες αναδυόµενες
οικονοµίες θα πρέπει να εξετάσουµε τη θέση τους σε ό,τι αφορά τις δαπάνες Ε&Α
παγκοσµίως. Οι δαπάνες Ε&Α στις ανεπτυγµένες οικονοµίες (ΕΕ, Ιαπωνία και
Ηνωµένες Πολιτείες), όπως φαίνεται στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας, έχουν
µειωθεί σηµαντικά από το 1995 έως το 2005 ως ποσοστό των συνολικών παγκόσµιων
δαπανών Ε&Α. Συγκεκριµένα, το σχετικό ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
µειωθεί από το 29,1% το 1995 στο 25% το 2005. Επίσης, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η
Ιαπωνία απώλεσαν 4 και 3 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα σε σχέση µε το 1995.
Αντίθετα µε αυτή την τάση, οι αναδυόµενες οικονοµίες τα τελευταία χρόνια
πραγµατοποίησαν συντονισµένες προσπάθειες αύξησης των δαπανών Ε&Α, κάτι που
αποτυπώνεται στα αυξηµένα ποσοστά των δαπανών Ε&Α ως προς τις παγκόσµιες
δαπάνες Ε&Α. Η αύξηση αυτή που συντελέστηκε σε χώρες όπως η Κίνα, και σε
µικρότερο βαθµό η Νότια Κορέα και οι άλλες ασιατικές οικονοµίες όπως η Σιγκαπούρη
και η Ταιβάν, λειτούργησε έτσι ώστε η Ασία να καταλάβει τη δεύτερη θέση της
Ευρώπης, σε ό,τι αφορά την γεωγραφική κατανοµή των δαπανών Ε&Α. Έτσι οι
αναδυόµενες οικονοµίες συνιστούν µια εν δυνάµει – αν όχι ήδη υπάρχουσα – απειλή για
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διάγραµµα αυτό ουσιαστικά αποτυπώνει σε ένα βαθµό την
ελκυστικότητα του «Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας» ως χώρου για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης. Πράγµατι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία
χρόνια αντιµετωπίζει πολλά εµπόδια στην προσπάθεια της να καταστεί ελκυστική και
ισχυρή στο διεθνή ανταγωνισµό για την προσέλκυση επενδύσεων Ε&Α.
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Ο προηγούµενος πίνακας ουσιαστικά αποτυπώνει σε ένα βαθµό την ελκυστικότητα
του «Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας» ως χώρου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
έρευνας και ανάπτυξης. Πράγµατι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια
αντιµετωπίζει πολλά εµπόδια στην προσπάθεια της να καταστεί ελκυστική και ισχυρή
στο διεθνή ανταγωνισµό για την προσέλκυση επενδύσεων Ε&Α.
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Ο πίνακας της προηγούµενης σελίδας είναι χαρακτηριστικός. Πρόκειται για την
έρευνα του Economist Intelligence Unit 45. Η έρευνα αφορούσε, µεταξύ των άλλων, τις
απαντήσεις των επιχειρήσεων µε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην ερώτηση
σχετικά µε τη χώρα στην οποία σχεδιάζουν να επενδύσουν. Παρατηρούµε ότι η Κίνα
συγκεντρώνει το 39% των απαντήσεων, ακολουθούµενη από τις ΗΠΑ και την Ινδία που
συγκεντρώνουν το 29% και 28% των απαντήσεων αντίστοιχα46. Ανάµεσα στα κράτη µε
τις περισσότερες απαντήσεις συµπεριλαµβάνονται το Ηνωµένο Βασίλειο (24% των
απαντήσεων), Γερµανία (19%), Γαλλία και Ιταλία (9%) και Τσεχία (8%). Ο πίνακας
αποτελεί ένδειξη ότι οι αναδυόµενες ασιατικές οικονοµίες (Κίνα, Ινδία) αποτελούν
ισχυρούς παίκτες στην ανταγωνιστική αγορά έρευνας και τεχνολογίας.

Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε τις ροές των δαπανών Ε&Α µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 και των ΗΠΑ. Το 1997 οι δαπάνες για Ε&Α που
διεξάγονταν στις ΗΠΑ εκ µέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες
δαπάνες που διεξάγονταν σε ευρωπαϊκό έδαφος από αµερικανικές επιχειρήσεις ήταν
σχεδόν ισορροπηµένες. Μετά την πάροδο έξι ετών ωστόσο, η κατάσταση έχει αλλάξει.
Τα στοιχεία δείχνουν αυξανόµενη συγκέντρωση διεθνικών δαπανών στον τοµέα της
έρευνας και ανάπτυξης εκ µέρους εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ. Η
αύξηση αυτή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών Ε&Α σε
ευρωπαϊκό έδαφος από τις αµερικανικές επιχειρήσεις, δηµιουργώντας έτσι έλλειµµα 4,4
δισ. δολαρίων.
45

Economist Intelligence Unit (September 2004), Scattering the seeds of innovation – The globalization
of research and development – White Paper
46
Το άθροισµα των ποσοστών δεν ανέρχεται σε 100 καθώς στην έρευνα υπήρχε η δυνατότητα
πολλαπλών απαντήσεων
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Από τα βασικά αριθµητικά δεδοµένα προκύπτει ότι περισσότερο από το 85 % της
υστέρησης του ποσοστού έντασης Ε&Α της ΕΕ έναντι των κυρίων ανταγωνιστών της
οφείλεται σε διαφορές του ύψους χρηµατοδότησης Ε&Α από τις επιχειρήσεις. Τα δύο
διαγράµµατα της επόµενης σελίδας καθιστούν µε έντονο τρόπο την υστέρηση της ΕΕ
έναντι των ανταγωνιστών της. Το πρώτο διάγραµµα παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη
της έντασης επιχειρηµατικής Ε&Α της ΕΕ και των κύριων ανταγωνιστών.
Παρατηρούµε ότι το επίπεδο των επιχειρηµατικών δαπανών για Ε&Α (ως ποσοστό του
ΑΕΠ) παρουσιάζεται στάσιµη εµφανίζοντας ίσως µια τάση µικρής µείωσης. Αντιθέτως,
οι κύριοι ανταγωνιστές της Ευρώπης εµφανίζουν διαφορετικά αποτελέσµατα. Οι
επιχειρηµατικές δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σαφώς µεγαλύτερες και,
µε εξαίρεση τη Ρωσία και την Ιαπωνία, εµφανίζουν αυξητική τάση. Χαρακτηριστικό
είναι το γεγονός ότι διατηρούµενης της υπάρχουσας θετικής τάσης, η Κίνα αναµένεται
να προσεγγίσει τα επίπεδα της ΕΕ εντός του 2008.

Το δεύτερο διάγραµµα δείχνει το χάσµα µεταξύ της ΕΕ και του βασικότερου ίσως
ανταγωνιστή της, των ΗΠΑ, σε ό,τι αφορά τις επιχειρηµατικές δαπάνες για Ε&Α ως
ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι φανερό ότι τα τελευταία έτη παρέµεινε σταθερή η υστέρηση
των επιχειρηµατικών επενδύσεων σε Ε&Α της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ. Εκτιµάται ότι
το χαµηλό ποσοστό ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α στην Ευρώπη σε σύγκριση προς τις
ΗΠΑ οφείλεται κυρίως στη διαφορετική βιοµηχανική διάρθρωση και στο µικρότερο
µέγεθος της βιοµηχανίας υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ.
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Η υστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους ανταγωνιστές της γίνεται
επίσης φανερή αν κοιτάξουµε τον πίνακα των επιχειρήσεων µε τις µεγαλύτερες σε ύψος
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δαπάνες για Ε&Α παγκοσµίως47. Όπως βλέπουµε στον προηγούµενο πίνακα, µόλις 9
από τις 25 πρώτες επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους σε έδαφος της Ε.Ε. ενώ ανάµεσα
στις πρώτες δέκα επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανέρχονται σε τρεις.

Όσον αφορά, την αριστεία στην έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως βλέπουµε στο
παραπάνω διάγραµµα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός
επιστηµονικής γνώσης σε παγκόσµια κλίµακα. Το 2004, οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν το 38,1% της παγκόσµιας αγοράς ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ ανέρχεται στο 32,8%. Από το 2000 και µετά, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ είδαν τα ποσοστά τους να συρρικνώνονται ελαφρώς, αν
και τα απόλυτα µεγέθη των δηµοσιεύσεων εξακολούθησαν να αυξάνονται. Οι νέες
αναδυόµενες οικονοµίες όπως η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ινδία έχουν καταφέρει να
αυξήσουν τα αντίστοιχα ποσοστά. Ο συνολικός αριθµός των επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων στις αναδυόµενες οικονοµίες αυξήθηκε από το 1997 µέχρι το 2004 µε
ετήσιο ρυθµό 40%, τη στιγµή που ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των δηµοσιεύσεων για την
ίδια περίοδο ήταν 6% για την ΕΕ και 7% για τις ΗΠΑ.

47

United Nations Conferece on Trade and Development, World Investment Report – Transational
Corporations and the Interationalization of R&D, Chapter IV
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Ωστόσο, αν προσπαθήσουµε να εξετάσουµε το σύνδεσµο µεταξύ τεχνολογίας και
επιστηµονικής βάσης, θα διαπιστώσουµε ότι ο τελευταίος είναι πολύ ασθενέστερος
στην ΕΕ απ’ ότι στις ΗΠΑ. Η διαπίστωση προκύπτει από τις µετρήσεις που αφορούν
τις εφευρέσεις κατοχυρωµένες µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίες (patent). Τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας που λαµβάνουµε συνήθως υπόψη είναι εκείνα που χορηγούνται από τα
τρία µεγαλύτερα Γραφεία ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Γραφείο
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (European Office Patent – EPO), το Γραφείο ∆ιπλωµάτων
Ευρεσιτεχνίας και Εµπορικών Σηµάτων των ΗΠΑ (US Patent and Trademark Office USPTO) και το Ιαπωνικό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (Japan Patent Office –
JPO). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα διπλώµατα ευρεσιτενίας που έχουν
χορηγηθεί από τα τρία παραπάνω γραφεία (γι’ αυτό και τα διπλώµατα αυτά λέγονται
τριαδικά) κατά τα έτη 1990, 1995, 2000 και 2003. Παρατηρούµε ότι οι Ηνωµένες
Πολιτείες προηγούνται στον αριθµό των χορηγηθέντων διπλωµάτων, ακολουθούµενες
από την ΕΕ και την Ιαπωνία. Με βάση επίσης αυτό τον πίνακα, φαίνεται για µία ακόµη
φορά η πολύ µεγάλη άνοδος των αναδυόµενων οικονοµιών της Κίνας και σε µικρότερο
βαθµό της Ινδίας και της Σιγκαπούρης.
Είναι σηµαντικό βέβαια να εξετάσουµε τα κατά κεφαλήν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας,
δηλαδή τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανά εκατοµµύριο πληθυσµού µιας περιοχής. Όπως
βλέπουµε στο δεύτερο διάγραµµα, η ΕΕ υποσκελίζεται από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.
Συγκεκριµένα, στην ΕΕ αντιστοιχούν 34 πατέντες ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, ενώ
στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία αντιστοιχούν 68 και 106 πατέντες αντίστοιχα.
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4.3. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που αφορούν την καινοτοµία
Όπως έχουµε πει και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η καινοτοµία αποτελεί τον
ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Λισαβόνας που δροµολογήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2002. Η Ε&Α αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και ευηµερία. Παρόλο όµως που η έρευνα είναι
σηµαντική ως πηγή εφευρέσεων, η καινοτοµία δεν ταυτίζεται µόνο µε την επιτυχή
εφαρµογή των ερευνητικών αποτελεσµάτων.48 Η καινοτοµία µπορεί να είναι το
αποτέλεσµα της µεταφοράς τεχνολογίας ή της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών
εννοιών, µπορεί να είναι τεχνολογική, οργανωτική ή να συνδέεται µε την παρουσίαση
των προϊόντων.
Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να µελετήσουµε τις επιδόσεις των κρατών µελών στον
τοµέα της καινοτοµίας. Οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τοµέα αυτό, µετρώνται στον
πίνακα αποτελεσµάτων καινοτοµίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση του
κάθε κράτους – µέλους βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Συνοπτικό ∆είκτη Καινοτοµίας
(European Summary Innovation Index – SII). Ο δείκτης καινοτοµίας µετρά τη µεταβολή
στην ανάπτυξη των κλάδων της λεγόµενης «νέας οικονοµίας». Ο δείκτης αυτός
προκύπτει από 17 επιµέρους δείκτες και είναι ιδιαίτερα σηµαντικός γιατί αναδεικνύει
κατά πόσο οι οικονοµίες των χωρών της ΕΕ αναπροσανατολίζονται χρησιµοποιώντας
την τεχνολογία στο σχεδιασµό, στην παραγωγή και στη διακίνηση προϊόντων και
υπηρεσιών. Ο συγκεκριµένος δείκτης αξιολογεί πέντε βασικές διαστάσεις της
καινοτοµίας: παράγοντες καινοτοµίας, δηµιουργία γνώσης, καινοτοµία και
επιχειρηµατικό πνεύµα, εφαρµογές και πνευµατική ιδιοκτησία. Επιπλέον, προτείνει µια
νέα αξιολόγηση της αποδοτικότητας της καινοτοµίας και αναπτύσσει µια συγκεκριµένη
τοµεακή προσέγγιση.
Ο πίνακας αποτελεσµάτων για το 2006 απεικονίζεται στο διάγραµµα της επόµενης
σελίδας49. Περιλαµβάνει τους δείκτες καινοτοµίας και ανάλυση των τάσεων για την ΕΕ48

Commission of the European Communities (2006), Putting knowledge into practice: A broad-based
innovation strategy for the EU, Communication from the commission to the council, the European
Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions,
49

Pro Inno Europe, Enometrics (2007), European Innovation Scoreboard 2006 Comperative Analysis of
Innovation Performance & Parvan, S.V., Statistics in focus / Science and technology (81/2007),
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27, καθώς επίσης και για την Τουρκία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις
Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Σηµειώνουµε ότι ο δείκτης καινοτοµίας λαµβάνει
τιµές από το 0 εώς το 1 εκφράζοντας την αυξητικά την ένταση της καινοτοµικής
δραστηριότητας.

Παρατηρώντας λοιπόν το διάγραµµα, βλέπουµε ότι ο ευρωπαϊκός πίνακας
αποτελεσµάτων στον τοµέα της καινοτοµίας υπογραµµίζει τις σηµαντικές εθνικές
διαφορές. Με µια πρώτη µατιά, βλέπουµε ότι οι Σκανδιναβικές χώρες και η Γερµανία
είναι οι ηγέτες στην καινοτοµία στην ΕΕ. Τα νέα κράτη µέλη είτε συνεχίζουν τη
προσπάθεια κάλυψης της διαφοράς είτε χάνουν έδαφος ενώ τα περισσότερα από τα
"παλαιά" κράτη µέλη κατατάσσονται σε µια ευρύτερη οµάδα χωρών µέτριας απόδοσης.
Για να κατανοήσουµε ευκολότερα τις διαφορές µεταξύ των κρατών – µελών, θα
χρειαστεί να µελετήσουµε στο διάγραµµα της επόµενης σελίδας. Το διάγραµµα αυτό
παρουσιάζει το συνοπτικό δείκτη καινοτοµίας (Σ∆Κ) στον κάθετο άξονα και το µέσο
ποσοστό αύξησης του Σ∆Κ κατά την τελευταία πενταετία στον οριζόντιο άξονα. Οι
χώρες επάνω από την οριζόντια διακεκοµµένη γραµµή παρουσιάζουν αυτήν την
περίοδο µια απόδοση καινοτοµίας υψηλότερη από αυτή της ΕΕ27. Οι χώρες δεξιά της
κάθετης διακεκοµµένης γραµµής είχαν θετική µέση µεταβολή του Σ∆Κ.
Ο πίνακας των αποτελεσµάτων λοιπόν κατατάσσει τις ευρωπαϊκές χώρες στις εξής
τέσσερις οµάδες, ανάλογα µε την απόδοση της καινοτοµίας τους:
- Η πρώτη οµάδα, αφορά τις «Πρωτοπόρες χώρες» (Innovation Leaders) (Φινλανδία,
Σουηδία, Γερµανία, ∆ανία) που έχουν τις υψηλότερες τιµές στο Συνοπτικό ∆είκτη
Καινοτοµίας. Ωστόσο, µόνο η ∆ανία σηµειώνει θετικό ρυθµό µεταβολής του δείκτη
καινοτοµίας κατά την τελευταία πενταετία. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνεται και η
Ιαπωνία.
- Τη δεύτερη οµάδα χωρών συνθέτουν η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο,
η Αυστία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Οι χώρες αυτές ακολουθούν τις
Community Innovation Statistics – Fourth Community Innovation Survey (CIS 4) and European
Innovation Scorebard (EIS) 2006
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πρωτοπόρες χώρες (Innovation Followers), διατηρώντας το δείκτη καινοτοµίας τους
µεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ο
δείκτης εµφανίζει τάσεις µείωσης. Στην οµάδα αυτή βρίσκονται και οι Ηνωµένες
Πολιτείες.
- Η τρίτη οµάδα χωρών αποτελείται από τη Σλοβενία, την Τσεχία, την Πορτογαλία,
τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Αυτή η οµάδα
χωρών έχει χαµηλότερο δείκτη καινοτοµίας από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, εµφανίζουν πορεία σύγκλισης (Catching – up) προς τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο καινοτοµικής δραστηριότητας.
Η τέταρτη οµάδα χωρών, αναφέρεται στις χώρες µέλη που παρουσιάζουν
σηµαντική ύστερηση (Trailing) από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο τόσο σε σχέση µε την
τιµή του συνοπτικού δείκτη καινοτοµίας όσο και σε σχέση µε το ρυθµό µεταβολής του
τα τελευταία χρόνια, ο οποίος στις περισσότερες χώρες είναι αρνητικός. Στην οµάδα
αυτή περιλαµβάνονται η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Εσθονία, η Ιταλία, η Μάλτα και η
Ισπανία.
Τέλος, η Κύπρος και η Ρουµανία αποτελούν µια πέµπτη χωριστή κατηγορία ταχέως
αναπτυσσόµενων χωρών οι οποίες καλύπτουν το χάσµα. ∆εν θεωρείται πραγµατική
κατηγορία δεδοµένου ότι η Κύπρος είναι µία από τις µικρότερες χώρες της ΕΕ και η
Ρουµανία αρχίζει από ένα πολύ χαµηλό επίπεδο επιδόσεων καινοτοµίας. Το
Λουξεµβούργο, η Νορβηγία και η Τουρκία δεν εντάσσονται σε καµία από τις οµάδες
αυτές.

Παρατηρώντας τα στοιχεία που προκύπτουν, διαπιστώνουµε ότι εξελίσσεται µια
διαδικασία σύγκλισης. Πολλά κράτη µε δείκτη καινοτοµίας υψηλότερο από το µέσο
ευρωπαϊκό, έχουν αρνητικούς µέσους ρυθµούς αύξησης του δείκτη καινοτοµίας κατά
την τελευταία πενταετία. Από την άλλη, παραπάνω από τα µισά κράτη καταγράφουν
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δείκτη καινοτοµίας χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ27 εµφανίζουν θετικούς
ρυθµούς αύξησης του δείκτη.
Η εικόνα που προκύπτει για την καινοτοµία σε ευρωπαϊκό επίπεδο µας κάνει κάπως
περισσότερο αισιόδοξους σε σχέση µε τα στοιχεία για έρευνα και ανάπτυξη. Οι
επιδόσεις της Ένωσης σε θέµατα καινοτοµίας παραµένουν χαµηλές σε σύγκριση µε
εκείνες των Ηνωµένων Πολιτείων και της Ιαπωνίας. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωςη µπορεί να βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αλλά χώρες
της Ε.Ε. κατά εξειδικευµένο δείκτη είναι πρώτες παγκοσµίως. Επίσης, τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται µείωση του χάσµατος ιδιαίτερα σε σχέση µε τις Η.Π.Α.
Συγκεκριµένα από τις 0,014 µονάδες το 2002 διαµορφώθηκε στο 0,08 το 200650. Το
χάσµα ανάµεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία είναι µεγαλύτερο και µειώνεται µε µικρούς
ρυθµούς. Για το 2006 το καινοτοµικό χάσµα ανέρχεται στις 0,16 µονάδες από 0,17
µονάδες που βρίσκονταν το 2002.

Τέλος, από τους δείκτες που αφορούν την καινοτοµία, αξίζει να αναφερθούµε στον
αριθµό των καινοτόµων επιχειρήσεων ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των
επιχειρήσεων. Αποτελεί βασικό δείκτη ανάπτυξης της καινοτοµίας από τις επιχειρήσεις
µιας περιοχής καθώς περιλαµβάνει εταιρίες που εισήγαγαν νέο ή βελτιωµένο προϊόν
στην αγορά και εταιρίες που εισήγαγαν νέα ή βελτιωµένη διαδικασία στην παραγωγή.
Στην επόµενη σελίδα παρουσιάζεται ο αριθµός των καινοτόµων επιχειρήσεων στους
τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τοµείς51. Το 2004 το ποσοστό
των επιχειρήσεων µε καινοτοµική δραστηριότητα κυµαίνονταν από το 72,8 % της
γερµανικής βιοµηχανίας στο 12,7 % στον τοµέα των υπηρεσιών στη Βουλγαρία.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι καινοτόµες επιχειρήσεις ως ποσοστό επί της εκατό του
συνόλου των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 41,5 % στον τοµέα της βιοµηχανίας και 37 %
στον τοµέα των υπηρεσιών αντίστοιχα. Το ποσοστό των καινοτόµων επιχειρήσεων
φαίνεται ότι είναι σε γενικές γραµµές µεγαλύτερο στον τοµέα της βιοµηχανίας απ’ ότι
στον τοµέα των υπηρεσιών.

50

Τα στοιχεία αφορούν την ΕΕ των 25 κρατών – µελών.
Eurostat, Statistics in focus, Science and Technology (61/2007), Community Innovation Statistics: Is
Europe growing more innovative?
51
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Σε επτά κράτη µέλη, περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις του δευτερογενούς
τοµέα διεξάγουν καινοτοµικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών, η Γερµανία έχει το
µεγαλύτερο ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων (72,8 %), ακολουθούµενη από την
Ιρλανδία (60,9 %) και το Βέλγιο (58,1 %).
Στον τοµέα των υπηρεσιών αντιθέτως, µόλις σε τρία κράτη υπάρχουν παραπάνω από
µισές καινοτόµες επιχειρήσεις. Η Γερµανία έχει και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό (57,5
%) και ακολουθούν το Λουξεµβούργο (53,2 %) και η Εσθονία (50,7 %).
Μεταξύ των µεγαλύτερων πληθυσµιακά κρατών της Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο
έχει ποσοστό καινοτόµων επιχειρήσεων 44,4 % επί του συνόλου των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον βιοµηχανικό τοµέα και 41,8 % επί του συνόλου των
επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα. Η Γερµανία έχει τα µεγαλύτερα ποσοστά

- 79 -

καινοτόµων επιχειρήσεων (72,8 % για τη βιοµηχανία και 57,5 % για τις υπηρεσίες) ενώ
στην Ισπανία, στη Γαλλία και την Ιταλία, τα ποσοστά είναι πολύ χαµηλότερα από το
50%.
Τέλος σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ, µε εξαίρεση την Κύπρο, την
Εσθονία και την Τσεχία, εµφανίζουν ποσοστά καινοτόµων επιχειρήσεων κάτω από το
30% του συνόλου, κατέχοντας έτσι τις τελευταίες θέσεις στον πίνακα.

4.4. Τα αποτελέσµατα της Στρατηγικής i2010 για την Κοινωνία της
Πληροφορίας
Όπως είδαµε παραπάνω, η στρατηγική i2010 είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις πολιτικές στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων
επικοινωνίας. Εξασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών της Επιτροπής για την κοινωνία
της πληροφορίας και τα µέσα επικοινωνίας και έχει ως στόχο να ενισχύσει τη
σηµαντική συνεισφορά των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών
(ΤΠΕ/ICT) στις επιδόσεις των εθνικών οικονοµιών µας και στη στρατηγική της
Λισαβόνας. Έτσι, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάσουµε κάποιους
δείκτες που αφορούν το ρόλο των ΤΠΕ στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και
την αξιολόγηση των πρωτοβουλιών της ΕΕ στο πλαίσιο αυτό.52
Σε ό,τι αφορά τη διείσδυση του ∆ιαδικτύου, ο γενικός ισολογισµός των τελευταίων
ετών είναι σαφέστατα θετικός53. Έξι χρόνια αφότου είχαµε την έκρηξη του Internet, η
ψηφιακή σύγκλιση αποτελεί πλέον σήµερα απτή πραγµατικότητα, µολονότι η
διαδικασία συνεχίζεται σε όλα τα πεδία. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία
(Ιούλιος 2007), ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων ανέρχεται σε 90.207.122,
παρουσιάζοντας αύξηση 12 % από τον Ιανουάριο του 2007.
Ο βαθµός διείσδυσης (broadband penetration rate) της ευρυζωνικότηας στην ΕΕ
δίνεται από τον παρακάτω πίνακα. Ο βαθµός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας µετρά
τον αριθµό των ευρυζωνικών γραµµών ανά 100 κατοίκους.
Ο βαθµός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας λοιπόν ανέρχεται στο 18,2 %,
πραγµατοποιώντας έτσι αύξηση 3,3 % σε σχέση µε το προηγούµενο χρόνο (14,9 %).
Παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα νέα και παλαιά µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η τιµή αυτού του δείκτη κυµαίνεται από 37,2 % στη ∆ανία
µέχρι 5,7 % στη Βουλγαρία.
Η αυξητική τάση που παρατηρείτε γίνεται ακόµα περισσότερο ορατή αν κοιτάξουµε
τον αριθµό των ευρυζωνικών συνδέσεων διαχρονικά.54 Όπως βλέπουµε και στο
παρακάτω διάγραµµα, ο αριθµός των ευρυζωνικών συνδέσεων ανέρχονταν σε
12.707.755 τον Ιανουάριο του 2003 ενώ τον Ιούλιο του 2007, ανέρχονται όπως είπαµε,
52

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007), Η στρατηγική i2010 – Ετήσια έκθεση για την κοινωνία
της πληροφορίας, 2007, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών
53
European Commission, Information Society and Media Directorate – General (2007), Broadband
access in the EU: situation at 1 July 2007, Communications Committee, Working Document
54
Uotila M., Peräjoki J., Nurmi H. (2006) European ICT R&D Landscape – Report on National
Priorieties and Programmes
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σε 90.207.122. Η αύξηση είναι πραγµατικά τροµακτική και αγγίζει το 604,3 %

4.5. Η επένδυση σε Ανθρώπινους Πόρους
Όπως είχαµε αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο, η τεχνολογία συνδέεται άρρηκτα µε τη
γνώση. Η Στρατηγική λοιπόν της Λισαβόνας θέτει ως µία από τις προτεραιότητες την
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πράγµατι, οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων
της Λισαβόνας, δηλαδή το να γίνει η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία
στον κόσµο βασισµένη στη γνώση, δεν µπορούν να ευοδοθούυν αν δεν υπάρξει
σηµαντική επένδυση σε ανθρώπινους πόρους.
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση επηρεάζει επηρεάζουν θετικά τη στάση απέναντι
στην καινοτοµία και παρέχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι καινοτόµες
επιχειρήσεις. Οι γνώσεις και οι µαθησιακές ικανότητες των ανθρώπων διαδραµατίζουν,
µαζί µε τη δηµιουργικότητα, την πρωτοβουλία και το δυναµισµό τους, καθοριστικό
ρόλο στη διαδικασία της καινοτοµίας και επηρεάζουν, σε µεγάλο βαθµό, την ικανότητα
καινοτοµίας των οργανισµών και των επιχειρήσεων.
Ο παρακάτω πίνακας δίνει συνολικά την εικόνα των επενδύσεων στην εκπαίδευση,
καταγράφοντας τις δαπάνες των κρατών – µελών για την εκπαίδευση ως ποσοστό επί
τοις εκατό του ΑΕΠ, τις δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ
καθώς και τις δαπάνες χρηµατοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ως ποσοστό του
ΑΕΠ, τόσο από τους δηµόσιους όσο και από τους ιδιωτικούς φορείς.
Έτσι, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2003, στην ΕΕ27 ο µέσος όρος των
συνολικών δηµοσίων δαπανών για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο
5,17 %. Επίσης, οι δηµόσιες δαπάνες για την τριτοβάθµια εκπαίδευσης ανέρχονται
µόλις στο 1,14 % του ΑΕΠ. Από τα στοιχεία γίνεται επίσης αντιληπτό ότι υπάρχουν
µεγάλες διαφορές µεταξύ στη δηµόσια χρηµατοδότηση για την παιδεία και ειδικότερα
την τριτοβάθµια εκπαίδευση µεταξύ των κρατών µελών.
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,

Οι Σκανδιναβικές χώρες διατηρούν υψηλά ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η ∆ανία έχει το υψηλότερο σχετικό ποσοστό (2,50 %) και
ακολουθείται από τη Σουηδία (2,16 %) και τη Φινλανδία (2,05 %).
Η δηµόσια χρηµατοδότηση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για την ΕΕ27 ανέρχεται
στο 4,88 % του ΑΕΠ για το 2003 ενώ η ιδιωτική χρηµατοδότηση ανέρχεται σε 0,63 %
του ΑΕΠ. Μεταξύ άλλωστε των κρατών µελών, µόνο η Μάλτα και η Κύπρος ξεπερνούν
το 1 % σε ιδιωτικές δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Το διάγραµµα της επόµενης σελίδας δείχνει τον αριθµό των πτυχιούχων της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και το ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων. ∆ίνεται
επίσης ο αριθµός των πτυχιούχων στους τοµείς των θετικών και των πολυτεχνικών
επιστηµών. Οι αριθµοί αυτοί αποτελούν γενικό δείκτη της προσφοράς προηγµένων
δεξιοτήτων σε µια περιοχή και µετρά το επίπεδο µόρφωσης του πληθυσµού σε αυτήν.
Περιλαµβάνει το σύνολο του πληθυσµού σε ηλικία εργασίας (25-64 ετών), επειδή η
µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη ενδέχεται να βασιστεί στο µη ενεργό τµήµα του
πληθυσµού.
Στην ΕΕ27, ο αριθµός των πτυχιούχων όλων των επιστηµών ανέρχονται σε 3,57
χιλιάδες το 2004. Ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο και η
Γαλλία έχουν το µεγαλύτερο αριθµό πτυχιούχων (περίπου τα 2/3 των πτυχιούχων στην
ΕΕ27) και ακολουθεί η Πολωνία.
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Στους τοµείς των θετικών και των πολυτεχνικών επιστηµών, η Γερµανία, η Ιταλία
και η Ισπανία είναι οι χώρες µέλη µε τους περισσότερους πτυχιούχους τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο αριθµός των γυναικών πτυχιούχων. Το ποσοστό
των γυναικών πτυχιούχων ανέρχεται σε 58,7 % του συνόλου των πτυχιούχων, ποσοστό
διόλου ευκαταφρόνητο καθώς µάλιστα το ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων ξεπερνά
το 50 % σε όλα τα κράτη µέλη. Αντιθέτως, τα ποσοστά των γυναικών πτυχιούχων είναι
χαµηλότερα στις θετικές επιστήµες (40 % των συνολικών πτυχιούχων) και στις
πολυτεχνικές επιστήµες (24 %). Στις θετικές επιστήµες, το ποσοστό των γυναικών
πτυχιούχων στην ΕΕ δεν ξεπερνά, µε εξαίρεση τέσσερα κράτη µέλη, το 50 % των
συνολικών πτυχιούχων ενώ στις πολυτεχνικές επιστήµες, οι γυναικές πτυχιούχοι δεν
ξεπερνούν το 40 % των πτυχιούχων σε καµία χώρα µέλος.

Ολοκληρώνοντας λοιπόν την παρουσίαση των βασικών δεικτών µέτρησης της
τεχνολογίας, είµαστε σε θέση να προχωρήσουµε στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας
µας, στο οποίο θα συζητήσουµε για τις µελλοντικές προοπτικές της Ευρώπης στον
τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης. Θα επιδιώξουµε τέλος να καταθέσουµ ένα µικρό
πλέγµα προτάσεων µε στόχο να ενισχθεί η καινοτοµική και ερευνητική διαδικασία
στην Ευρώπη και να αντιµετωπιστούν οι ανησυχίες των πολιτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
ΕΠΙ ΛΟΓΟΣ
Η παρουσίαση που προηγήθηκε των επιδόσεων της ΕΕ στον τοµέα της έρευνας και
της τεχνολογίας, και συνεπώς η αξιολόγηση των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών,
αναδεικνύει την αναγκαιότητα διαµόρφωσης άµεσης συντονισµένης πολιτικής για την
επίτευξη των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων.
Καταρχάς, µελετώντας τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τις
παρουσιάσαµε στην προηγούµενη ενότητα, ενδεχοµένως ο αναγνώστης να θεωρήσει ότι
η εικόνα που παρουσιάζει η ΕΕ στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης είναι
απογοητευτική εώς και τραγική και κατά συνέπεια µη αναστρέψιµη. Πράγµατι, αρκεί
κανείς να ρίξει µια µατιά στους διάφορους δείκτες που εξετάζουν και αξιολογούν την
έρευνα και ανάπτυξη σε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρµογές και καινοτοµίες, και θα
διαπιστώσει ότι η ΕΕ στους περισσότερους εξ’ αυτών, βρίσκεται πίσω από τους
ανταγωνιστές της, Ωστόσο, η ανάλυση που ακολουθήθηκε δε συνιστά σε καµία
περίπτωση το µνηµόσυνο ούτε των κοινών πολιτικών που αφορούν την έρευνα, ούτε και
τους διακηρυγµένους στόχους της Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη βρίσκεται
σε απόσταση µε τους ανταγωνιστές της, κανένας δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι τα
τελευταία χρόνια έγιναν βήµατα προόδου.
Η Ευρώπη διαθέτει µεγάλη πείρα και εξαίρετη φήµη στην έρευνα και τις εφαρµογές
στον τοµέα των βιοεπιστηµών και της βιοτεχνολογίας Επιπλέον παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στη διεθνή έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε πολλά πεδία, όπως η πυρηνική
ασφάλεια, η θερµοπυρηνική σύντηξη και οι τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Ειδικά
το Κέντρο Κοινών Ερευνών παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε πολλά πεδία, όπως τις
κλιµατικές αλλαγές, τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, τους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς, την ασφάλεια των χηµικών προϊόντων, την πυρηνική
εγκληµατολογία και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη, σε
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να καταστεί
εφικτή η πλήρης αξιοποίηση της προστιθέµενης αξίας των ερευνητικών δράσεων σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλωστε η ΕΕ αποτελεί τεράστια ενιαία αγορά µε απαιτήσεις
για προηγµένα τεχνολογικά προϊόντα και προϊόντα ποιότητας, υπερτερόντας παράλληλα
σε ποσότητα επιστηµονικής παραγωγής.
Όµως, παρά τα πλεονεκτήµατα, η καινοτοµία παρεµποδίζεται ακόµη στην Ευρώπη
καθώς η επιστηµονική έρευνα διεξάγεται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές
περιβάλλον. Σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της, η Κοινότητα πάσχει από σχετική
έλλειψη ερευνητών, κατακερµατισµό και επικαλύψεις των ερευνητικών προσπαθειών,
καθώς και από αποµονωτισµό των οµάδων έρευνας, ιδίως στις περιφερειακές και
λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές. Είναι ενδεικτικό ότι τρία κράτη µέλη (η Γερµανία, η
Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο) καλύπτουν τα τρία τέταρτα των δαπανών της ΕΤΑ
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόµη και µέσα σε αυτά τα κράτη οι περιφερειακές
διαφορές είναι πολύ έντονες. Για να ενθαρρυνθεί λοιπόν η καινοτοµία και εποµένως η
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ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και οικονοµίας θα πρέπει να υπάρξουν
οι αναγκαίες πολιτικές και δράσεις,
Πριν προχωρήοσυµε όµως στην παράθεση των αναγκαίων αλλαγών που θα δώσουν
ώθηση στις προσπάθεις της Ευρώπης, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το έυρος και τις
δυνατότητες αυτών των αλλαγών. Οι αλλαγές και οι πολιτικές που ακολουθούνται σε
καµία περίπτωση δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ανεξάρτητα σε σχέση µε τις άλλες
πολιτικές. Η υστέρηση της Ευρώπης σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της στον τοµέα της
έρευνας παρατηρείται τη στιγµή που οι ρυθµοί ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας
είναι ιδιαίτερα χαµηλοί, πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν δηµοσιονοµικά ελλείµµατα,
οι πετρελαϊκές τιµές εξακολουθούν να καλπάζουν και οι έντονες διακυµάνσεις που
παρατηρούνται στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες δεν είναι επιθυµητοί. Έτσι θα πρέπει να
κοιτάµε τις πολιτικές στον τοµέα αυτό ως αναπόσπαστο κοµµάτι ενός πλαισίου που
αποτελείται από ένα σύνολο θεσµών, καθώς και από κοινούς προσανατολισµούς
πολιτικής, κανόνες και διαδικασίες, που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρµογή. Μεταξύ αυτών
συµπεριλαµβάνονται το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι Γενικοί
Προσανατολισµοί για την Οικονοµική Πολιτική και η Ευρωπαϊκη Στρατηγική
Απασχόλησης. Η οικονοµία άλλωστε δεν αποτελεί παρά ένα παζλ όπου συνθήκες,
καταστάσεις και µεγέθη συνθέτονται αρµονικά. Συµπερασµατικά, οι όποιες ερευνητικές
προσπάθειες της ΕΕ δεν θα έχουν επιτυχία αν δεν υπάρξει ένα ευρύτερο πλαίσιο
µεταρρυθµίσεων των ευρωπαϊκών οικονοµικών πολιτικών και φυσικά αν η οικονοµική
συγκυρία εξακολουθήσει να είναι κακή.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις µεταρρυθµίσεις, θα πρέπει να τονίσουµε αρχικά τον κρίσιµο
ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες,
ένας θεσµός τεράστιας σήµασιας που έχει τη δύναµη διαµόρφωσης και
αναδιαµόρφωσης της κοινωνίας, είναι άλλωστε η µία από τις τρεις πλευρές του
«τριγώνου της γνώσης». Οι ανάγκες που καλείται να καλύψει συνδέονται µε το διεθνή
οικονοµικό ανταγωνισµό και την τεχνολογική έκρηξη της εποχής µας. Γι’ αυτό το λόγο
η τεχνολογική εκπαίδευση θα πρέπει να προσφέρεται από από το νηπιαγωγείο µέχρι την
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό που πρέπει να καλλιεργηθεί ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση είναι η «τεχνολογική κουλτούρα», η απόκτηση δηλαδή της δυνατότητας
αντίληψης των τεχνολογικών διεργασιών που επηρεάζουν την προσωπική, κοινωνική
και εργασιακή ζωή. Η τεχνολογική εκπαίδευση θα πρέπει τέλος να συνδεθεί µε την
κάλύψη αναγκών µάθησης και κατάρτισης όλου του ανθρώπινου εργατικού δυναµικού,
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων όπως είναι οι µετανάστες και τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.
Πέρα όµως από την εκπαίδευση και κατάρτιση, οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν
και στο βασικό κοµµάτι της κοινής πολιτικής της έρευνας. Η ΕΕ πρέπει να επιµείνει
στους στόχους της προσέλκυσης των νέων στην επιστήµη, της ενίσχυσης του ρόλου και
της θέσης των γυναικών στην έρευνα, τη µεταφορά γνώσεων προς όφελος των λιγότερο
προηγµένων από πλευράς τεχνολογίας περιοχών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Για τις τελευταίες, θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε ότι η απλοποίηση, η
βελτίωση και η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών θα ενθαρρύνουν τη
συµµετοχή τους σε πολλά ερευνητικά προγράµµατα. Στις προσπάθειες αυτές θα πρέπει
να προστεθούν η επανένταξη του ευρωπαϊκού ερενητικού δυναµικού που αναλαµβάνει
έρευνες εκτός της Ευρώπης µέσω της προώθησης των δικτύων αριστείας. Θα πρέπει
επίσης να αφιερωθεί µεγαλύτερη προσοχή στην ενθάρρυνση της διατοµεακής
κινητικότητα των ερευνητών, ήτοι µεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστηµιακών
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ιδρυµάτων και αντιστρόφως. Το ίδιο ισχύει και για τη διαπεριφερειακή κινητικότητα,
ωστέ να αποφευχθεί η αποµύζηση του ερευνητικού δυναµικού των λιγότερο
ανεπτυγµένων περιφερειών από τις πλέον ανεπτυγµένες. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει
να υιοθετηθούν και µέτρα µε τα οποία θα παρακάµπτονται κυρίως συναφή
γραφειοκρατικά προβλήµατα και θα ενισχύουν την κινητικότητα. Προκειµένου τέλος,
να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και τα κενά µεταξύ των εθνικών προσπαθειών,
θα µπορούσαν να καθοριστούν θεµατικές προτεραιότητες για διασυνοριακή
συνεργατική έρευνα µεταξύ περιφερειών και υποπεριφερειών.
Σε ζητήµατα επίσης που σχετίζονται µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, νοµίζω ότι
υπάρχει και µια άλλη διάσταση που αφορά ιδιαίτερα τις λιγότερο ανεπτυγµένες
περιοχές όπου η δηµόσια χρηµατοδότηση της ΕΤΑ είναι εκτεταµένη. Η συνεργασία των
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και του δηµόσιου τοµέα µπορεί να δώσει σηµαντικά
αποτελέσµατα. Τα πανεπιστήµια θα µπορούσαν µε προγραµµατικές συµφωνίες στην
έρευνα να προσφέρουν λύσεις τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα στο δηµόσιο τοµέα
των κρατών µελών, αν αυτός ήθελε να αγοράσει την έρευνα αυτή. Σε θέµατα
χωροταξίας, ενέργειας, υποδοµών, κοινωνικής πολιτικής, φορολόγησης, πληροφορικής,
τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα θα µπορούσαν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα
καινοτόµων υπηρεσίων.55
Σε επίπεδο κεντρικών αποφάσεων, η βούληση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι
περισσότερο εµφανής. O ενιαίος χώρος έρευνας θα πρέπει να λειτουργήσει το
γρηγορότερο δυνατόν για να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει την απαραίτητη
ώθηση. Γι' αυτόν το λόγο άλλωστε θα πρέπει να προωθηθεί ένας άτυπος θεσµός του
Ευρωπαίου Υπουργείου Έρευνας. Επί του προκειµένου, µέχρι σήµερα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή λειτουργεί περισσότερο σαν χρηµατοδοτικό εργαλείο της έρευνας. Με
δεδοµένη την οικοδόµηση του ενιαίου χώρου έρευνας, η εµπλοκή της Επιτροπής θα
πρέπει να πάρει ακόµα µεγαλύτερες διαστάσεις έτσι ώστε να µοιάζει µε υπερεθνικό
υπουργείο. Γι' αυτόν το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ίσως να έχει ακόµα µια
αντιπροσωπεία η οποία θα επωµιστεί το ρόλο του διαχειριστή των προγραµµάτων έτσι
ώστε να αφήσει στην Επιτροπή το ρόλο του σχεδιαστή πολιτικής.
Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να θίξουµε αφορά τη φορολογία, που θεωρείτε ως µια
από τις σηµαντικότερες θεσµικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της επιστηµονικής
έρευνας. Οι εθνικές διοικήσεις, µε την προτροπή των ευρωπαϊκών οδηγιών, επιβάλλεται
να µειώνουν τη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις που διεξάγουν δραστηριότητες
ΕΤΑ. Για παράδειγµα, κατά τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών των
επιχειρήσεων θα πρέπει να αφαιρείται ένα ποσοστό των δαπανών επιστηµονικής και
τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη τους. Ακόµη πιο ρηξικέλευθη πολιτική
ωστόσο θα ήταν η δηµιουργία περιφερειακών ζωνών έρευνας και τεχνολογίας όπου θα
ισχύει καθεστώς µηδενικής φορολογίας για τις εταιρείες που θα εγκατασταθούν.
Προκειµένου µάλιστα να µπορέσουν να αποκτήσουν το προνόµιο της µηδενικής
φορολογίας, θα πρέπει να θεσπιστούν κάποια κριτήρια όπως για παράδειγµα η
απασχόληση µεγάλου ποσοστού κατόχων ή υποψηφίων διδακτορικού διπλώµατος ή η
εξάγωγη σηµαντικού ποσοστού των προϊόντων τους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η
συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίου και βιοµηχανίας, για την οποία κάναµε λόγω
προηγουµένως, καθώς και η εξωστρέφεια των αγορών τεχνολογίας των κρατών µελών.

55

Για το ρόλο των πανεπιστηµίων στην έρευνα βλ. David, P. – Metcalfe, S. (2007), Universities must
contribute to enhancing Europe’s innovative performance, Knowledge Economist’s Policy Brief no 2
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Τέλος, ένα ακόµα σηµαντικό µέτρο που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση
σχετίζεται µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκών δικτύων ενηµέρωσης που αφορούν την
τεχνολογία και την έρευνα, και η οποία απευθύνεται τόσο στους επιχειρηµατικούς
φορείς όσο και στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, εντός των εθνικών κρατών, τα µέσα
ενηµέρωσης, οι ερευνητές, τα ερευνητικά ιδρύµατα - ιδίως τα πανεπιστήµια- αλλά και
οι επιχειρήσεις πρέπει να εκτελούν πλήρως την αποστολή τους όσον αφορά την
ενηµέρωση του κοινού. Πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να
συνδιαλέγονται σε επιστηµονικά θέµατα µε ακριβή αλλά κατανοητό επαγγελµατικό
τρόπο και να εξηγούν πλήρως τα οφέλη της τεχνολογικής προόδου και των ερευνητικών
αποτελεσµάτων.

Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιµότητα αποτελούν στοιχεία κλειδιά για το
οικονοµικό µέλλον της Ένωσης. Η ικανότητα πραγµατοποίησης καινοτοµιών και η
κοινοτική έρευνα δε µπορεί παρά να αντιµετωπίζονται σήµερα ως τα µέσα που θα
οδηγήσουν στην προαγωγή της διαρκούς ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σε όλο
αυτό το κείµενο που προηγήθηκε, έγινε µια προσπάθεια από το συγγραφέα αφ’ ενός να
καταδειχθεί, µε τη βοήθεια και σύνδροµη της οικονοµικής θεωρίας, η µεγάλη σηµασία
επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία, και αφ’ ετέρου να αναδειχθούν τα αποτελέσµατα
των ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων σε σχέση µε τους καθορισµένους στόχους.
Επιχειρήθηκε επίσης η αξιολόγηση της θέσης της Ευρώπης απέναντι στον ανταγωνισµό.
Η Ευρώπη οφείλει να προχωρήσει γενναία στη συνέχιση και ενίσχυση των
προσπάθειων της που θέτουν ως στόχο για την Ευρώπη να παίξει πρωταγονιστικό ρόλο
στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η συνολική εµπειρία της κοινοτικής
ενοποιητικής διαδικασίας άλλωστε αποτελεί ένα σοβαρό λόγο που µας κάνει
συγκρατηµένα αισιόδοξους ότι η Ευρώπη µπορεί να πετύχει τους στόχους της. Σε κάθε
περίπτωση, τα βήµατα που πρέπει ακόµα να γίνουν είναι πολλά. Ευελπιστούµε λοιπόν,
η διπλωµατική αυτή εργασία να έχει συµβάλλει έστω και σε µικρό βαθµό µε τον τρόπο
της, στη δηµόσια ευαισθητοποίηση και στη σύνθεση ζωντανού διαλόγου για τα
ζητήµατα της τεχνολογίας και της έρευνας
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