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Περίληψη 

Η Ε.Ε. αποπειράται να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό ευρισκόμενη σε 
διαρκή διολίσθηση. Ενόψει αυτής της κατάστασης επιλέγει την «εύκολη» λύση 
της στήριξης των «πρωταθλητών» της (χωρών, περιφερειών, επιχειρήσεων). 
Αυτό μπορεί να λειτουργήσει βραχυπρόθεσμα, όμως μεσομακροπρόθεσμα θα 
προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας και 
συνοχής στο εσωτερικό της Ευρώπης και των Κρατών-Μελών της. Απαιτείται 
επομένως η επιλογή διαφορετικής πολιτικής. Παράλληλα χρειάζεται από 
μεριάς της Ελλάδας εθνική εγρήγορση αλλά και συστράτευση με τις χώρες 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ώστε να διεκδικήσουμε πολιτικές πραγματικής 
ανάπτυξης και ταυτόχρονα συνοχής σε επίπεδο χωρών αλλά και περιφερειών 
από την Ε.Ε. μέχρι το 2030, μια νέα Συμφωνία Ανάπτυξης & Συνοχής ανάλογη 
με το European Green Deal. Για να συμβεί αυτό, η χώρα μας πρέπει να πάψει 
να είναι παθητικός αποδέκτης πολιτικών που αποφασίζονται χωρίς αυτήν, εν 
πολλοίς με δική της υπαιτιότητα, αναλαμβάνοντας εκ νέου ένα δραστήριο 
ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.   

Το κείμενο θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για ζητήματα που συνδέονται τόσο με 
την ασάφεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και με τις αδυναμίες των 
θεωριών ανάπτυξης. Για παράδειγμα, ποια είναι η σχέση ανταγωνιστικότητας 
και συνοχής;  Είναι συμβατή η έξυπνη εξειδίκευση με τη σύγκλιση; Μπορεί ο  
συντονισμός των εθνικών πολιτικών να λειτουργήσει συμπληρωματικά με  τον 
Προϋπολογισμό της Ε.Ε.; Υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης κλάδων   τεχνολογικής 
αιχμής στην περιφέρεια; Μπορούν χώρες της περιφέρειας να αποκτήσουν 
ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών της Ε.Ε.; 
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Ι. Εισαγωγή 

Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στην αποτύπωση συγκεκριμένων  προβληματισμών 
για τις υπάρχουσες πολιτικές της Ε.Ε. Επιχειρείται τόσο η ανάλυση των 
δεδομένων όσο και η διατύπωση ορισμένων ιδεών για την ενίσχυση της 
σύγκλισης, του ανταγωνισμού και την ανάσχεση του δημογραφικού 
ελλείμματος. Παράλληλα αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης των ελλείψεων 
και παραλείψεων της εθνικής μας πολιτικής, οι οποίες δεν μάς επιτρέπουν να 
αποκτήσουμε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από το μ.ό. της Ε.Ε. και να 
μπούμε σε πραγματική τροχιά σύγκλισης. Υπό αυτό το πρίσμα εξετάζονται στη 
συνέχεια δύο πολιτικές της Ε.Ε., μια ήδη καθιερωμένη, η πολιτική έξυπνης 
εξειδίκευσης, καθώς αι μια εν εξελίξει, η πολιτική για τις μπαταρίες.  

Η Ε.Ε. παρουσιάζει μείωση της σχετικής της θέσης ως προς τους ρυθμούς 
ανάπτυξης (Διάγραμμα 1, Πίνακας 1) και την ανταγωνιστικότητά της αλλά και 
των δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) ως ποσοστό του ΑΕΠ της 
(Πίνακες 2 και 3). Αντίθετα, άλλες χώρες παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις, 
όπως η Κίνα,  όπου το ΑΕΠ/κεφαλή  10πλασάστηκε στο διάστημα 1990-2018 
(Διάγραμμα 1, Πίνακας 1), ο δείκτης ανταγωνιστικότητας είναι μεγαλύτερος 
από τον αντίστοιχο των 17 εκ των 28 Κρατών-Μελών της Ε.Ε., ενώ οι δαπάνες 
για Ε&Α είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των 21 εκ των 28 (Πίνακες 2 και 
3).  Ακόμη περισσότερο, στο εσωτερικό της Ε.Ε. υπάρχουν πολύ μεγάλες 
ανισότητες ως προς το δείκτη ανταγωνιστικότητας και τις δαπάνες Ε&Α 
(Πίνακες 2 και 3). Τέλος, στο εσωτερικό της Ε.Ε. υπάρχουν πολύ μεγάλες 
περιφερειακές ανισότητες ως προς το ΑΕΠ/κεφαλή (Χάρτης 1) ως προς το 
δείκτη ανταγωνιστικότητας και ως προς την Ε&Α (Πίνακες 2 και 3).  
Διαμορφώνεται, λοιπόν, μια ζώνη σε σχήμα μπανάνας (blue banana) που 
εκτείνεται από το Λονδίνο μέχρι το Μιλάνο  και αποτελεί την περιοχή με τη 1

μεγαλύτερη ανάπτυξη και καινοτομία στην Ευρώπη. Οι περιφερειακές 
οικονομικές ανισότητες, όμως, όπως επισημαίνουν οι Iammarino et al  (2017) , 2

έχουν καταστεί απειλή για την οικονομική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή ακόμη 
και για την ίδια την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης. 
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 Λονδίνο – Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Χάγη – Αμβέρσα, Βρυξέλες, Γάνδη – Ντόρτμουντ, Ντίσελντορφ, Κολονία, Φρανκφούρτη, 1

Στουτγάρδη – Παρίσι, Αλσατία - (Βασιλεία και Ζυρίχη της Ελβετίας) –Μιλάνο, Τορίνο Γένοβα.

 Iammarino S., Rodríguez-Pose A., Storper M. 2017  “Why Regional Development matters for Europe's Economic Future”,  Working 2

Paper 07, London School of Economics and Political Science, Department of Geography & Environment https://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/work/201707_regional_development_matters.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201707_regional_development_matters.pdf
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Η σημερινή πολιτική σύγκλισης και ανταγωνισμού της Ε.Ε., όπως φαίνεται για 
παράδειγμα μέσα από μια αρχική και πρόωρη ανάλυση στοιχείων της πολιτικής 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της 
μπαταρίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά και από την ευρύτερη εικόνα 
που αποκομίζει κανείς παρακολουθώντας τα  δρώμενα στην ήπειρό μας,  

φαίνεται ότι ενισχύει τους εκάστοτε «πρωταθλητές» σε επίπεδα επιχειρήσεων, 
περιφερειών και χωρών, ιδίως μέσω της έμφασης στα δεδομένα συγκριτικά 
πλεονεκτήματά τους.  

Ενεργώντας έτσι επιχειρεί να ενισχύσει βραχυπρόθεσμα τη διεθνή θέση της 
Ε.Ε. Όμως, αναπαράγει το status quo, που μαστίζεται από τεράστιες 
ανισότητες μεταξύ χωρών, αλλά και περιφερειών. Μάλιστα, αυτή η πολιτική 
υποσκάπτει μεσομακροχρόνια: 

α) την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.,   καθώς διατηρεί μεγάλα τμήματα της 
ηπείρου στάσιμα ή και τα ωθεί προς οπισθοχώρηση, ενώ αδυνατεί να βελτιώσει 
τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους παραγωγικότητας, Ε&Α, διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας κ.ά., υπονομεύοντας τον ανταγωνισμό με τους λοιπούς ισχυρούς 
του πλανήτη (ΗΠΑ, Κίνα κ.λπ.). Αυτό οφείλεται στην αδυναμία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και των κυρίαρχων χωρών (Γερμανία κ.λπ.) να αντιληφθούν την 3

προστιθέμενη αξία που θα παραχθεί συνολικά για την Ένωση μέσω της 
συμπερίληψης στην εξίσωση της τεχνολογικής και παραγωγικής προόδου των 
μεγάλων και υστερούντων μερών της, ιδίως σε Ανατολή και Νότο .   4

β) την ευρωπαϊκή οικονομικο-κοινωνική σύγκλιση  και βεβαίως μέσω αυτής την 
αντίστοιχη ολοκλήρωση. Παράλληλα εμποδίζει τη δημιουργία  ευρωπαϊκής 
συνείδησης στους πολίτες της Ε.Ε., καθώς είναι αδύνατη η υπεράσπισή  της με 
τα παρόντα δυσθεώρητα επίπεδα αποκλίσεων (π.χ. ελάχιστος μισθός 
Βουλγαρίας 286 ευρώ και Λουξεμβούργου 2017 ευρώ). 
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 Είναι περιττό ίσως να αναφερθεί ότι στο εσωτερικό της Ε.Ε. υπάρχουν διαχρονικά αντικρουόμενα συμφέροντα (κρατών, κλάδων, 3

περιφερειών) αλλά και πολιτικών - ιδεολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων για την πορεία της και βέβαια πως οι ισορροπίες 
μεταβάλλονται διαχρονικά. Για παράδειγμα η πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, θα 
μπορούσε να ιδωθεί και ως προϊόν μιας διελκυστίνδας. Από τη μια ως προϊόν μιας φιλελεύθερης αντίληψης ότι η ανάπτυξη θα 
προέλθει από την ενίσχυση των πιο ανταγωνιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων, περιφερειών, χωρών) είναι στη λογική της «αριστείας» 
της ΓΔ Έρευνας. Από την άλλη προτάσσεται η συνοχή (εδαφική και κοινωνική) ως καθοριστικό στοιχείο για μια βιώσιμη ανάπτυξη 
κυρίως από τη ΓΔ Περιφερειών.

 Εξ αντιθέτου στην Κίνα π.χ.  προστίθενται διαρκώς νέα κέντρα επιστημονικής/ τεχνολογικής/ παραγωγικής αριστείας, πέραν των 4

παραδοσιακών παράλιων, Πεκίνου και Σαγκάης, με επέκταση προς το εσωτερικό της. (δες π.χ. https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTi-
btnbXnAhUS2aQKHWtYAcUQFjAHegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fclimatesolver.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf
%2F0809.pdf&usg=AOvVaw2U4YovvyAhzZATJJJ_yIsb 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTi-btnbXnAhUS2aQKHWtYAcUQFjAHegQICRAB&url=http%253A%252F%252Fclimatesolver.org%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fpdf%252F0809.pdf&usg=AOvVaw2U4YovvyAhzZATJJJ_yIsb
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γ) το δημογραφικό μέλλον ολόκληρων περιφερειών αλλά και χωρών ακόμη της 
Ε.Ε., με δεδομένο ότι η πληθυσμιακή εξέλιξη δεν καθορίζεται πλέον από τη	  
φυσική κίνηση   (γεννήσεις-θάνατοι), αλλά ετεροπροσδιορίζεται από τις 
μεταναστευτικές ροές , οι οποίες με την σειρά τους ακολουθούν πιστά το 5

επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης χωρών και περιφερειών.  

Υπάρχει επίσης διαρκής διαρροή νεότερων και καλά εκπαιδευμένων πολιτών 
(brain drain) προς τον ευρωπαϊκό πυρήνα. Καθώς δεν έχει εκδηλωθεί έως 
σήμερα οποιαδήποτε αρμόζουσα στο μέγεθος του προβλήματος κεντρική 
αντίδραση, φαίνεται ότι κυριαρχεί η αντίληψη ότι υπάρχει το περιθώριο της 
αδράνειας για την αποδυνάμωση ορισμένων περιφερειών (π.χ. Βαλκάνια) και 
τις οικονομικο–πολιτικές συνέπειες που αυτό μπορεί να επιφέρει. Για 
παράδειγμα, με τη μετονομασία του επιζήμιου για τις χώρες αποστολής brain 
drain στο ουδέτερο brain circulation, αναδεικνύεται η λογική πως η 
μετανάστευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από μια χώρα της 
περιφέρειας της Ε.Ε. (π.χ. τη Βουλγαρία) σε μια χώρα του Κέντρου (π.χ. 
Γερμανία) είναι κάτι αντίστοιχο με την μετανάστευση στο εσωτερικό μιας 
χώρας.  

Η Ε.Ε. χρειάζεται νέες πιο αποτελεσματικές πολιτικές συνοχής για να 
διασφαλίσει μακροπρόθεσμα την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της 
αλλά και την ίδια της την ύπαρξη. Δυστυχώς δεν έχουμε σαφείς ενδείξεις 
προτεραιοποίησης τέτοιων πολιτικών. Αντίθετα, φαίνεται για άλλη μια φορά να 
επικρατούν σε επίπεδο Ε.Ε. οι πολιτικές του, Γερμανικής έμπνευσης, 
ορντοφιλελευθερισμού και του δόγματος της «αυτόματης διάχυσης του 
πλούτου προς τα κάτω» (trickle-down effect). Η έμφαση δίνεται στην 
παραγωγή του πλούτου μέσω της, τουλάχιστον υπερτιμημένης φόρμουλας της 
νεοφιλελεύθερης σε μεγάλο βαθμό πολιτικής των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, ενώ τα ζητήματα (ανα)διανομής, αλλά και παραγωγικής 
αναβάθμισης των υστερούντων παραπέμπονται στις καλένδες ή και 
υποβαθμίζονται.  

Απαιτείται λοιπόν, η από μέρους της Ε.Ε. υιοθέτηση μιας «πολιτικής 
αποστολής » (mission oriented policy), σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο με 6

στόχο τη ραγδαία αναστροφή της διεύρυνσης του πολύπλευρου χάσματος 
μεταξύ του βορειοδυτικού ευρωπαϊκού πυρήνα και της νότιας και ανατολικής 
περιφέρειας, με ορίζοντα το 2030 (βλ. Πίνακα 3 και Χάρτη 1 που αποτυπώνουν 
το χάσμα στο επίπεδο ανάπτυξης αλλά και στο παραγωγικό και τεχνολογικό 
επίπεδο μεταξύ βορειοδυτικού κέντρου και νότιας και ανατολικής περιφέρειας 
στην Ε.Ε.).  Δυστυχώς η Ε.Ε. δεν φαίνεται να αποκωδικοποιεί σωστά τα 
μηνύματα του Brexit, του οποίου η υστέρηση μεγάλου μέρους της χώρας 
έναντι του νοτιοανατολικού πυρήνα (ιδίως του Λονδίνου), συνεπεία της ανόδου  
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 Δες π.χ. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf5

 Αυτό θα εφαρμοστεί στο Horizon Europe 2021-2027 ως “mission oriented research and innovation” https://ec.europa.eu/info/sites/6

info/files/mazzucato_report_2018.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf
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του εθνικισμού  αλλά και των θατσερικών πολιτικών παρόμοιας έμπνευσης με 7

τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές στάθηκε ο αποφασιστικότερος προαγωγός.  

Η ανωτέρω πολιτική έχει θέσει τη συνοχή του ΗΒ με τη Σκωτία σε κρίση, ενώ 
και η Βόρεια Ιρλανδία στρέφει το βλέμμα της προς την Ε.Ε. Αν όμως τίθεται εν 
αμφιβόλω η συνοχή μιας χώρας με έτος ίδρυσης το μακρινό 1707, πόσο 
περισσότερο πρέπει να μας ανησυχούν οι κλυδωνισμοί της συνοχής μιας 
ένωσης κρατών -της οποίας η ιστορία ανατρέχει μερικές μόλις δεκαετίες πίσω- 
που ακολουθεί πιστά τις πολιτικές που προκαλούν την αποσάθρωση του ΗΒ;   

ΙΙ. Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης	  
Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης  (Smart specialization strategy) 8

αποτελεί κεντρική - εμβληματική πολιτική της Ε.Ε. Πολύ σωστά στοχεύει στην 
ενεργό συνεργασία επιχειρήσεων, ερευνητικής κοινότητας, δημόσιου τομέα και 
κοινωνίας πολιτών με στόχο να βρεθούν και να υποστηριχθούν οι κλάδοι που 
παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις μεγαλύτερες προοπτικές σε 
κάθε περιοχή.   

Στηρίζεται στη λογική της διαφοροποίησης  των χωρών και περιφερειών της 9

Ε.Ε., του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας αλλά και των περιφερειών 
της. Η πολιτική αυτή αναγνωρίζει πως η οικονομία μιας περιοχής ή χώρας 
εξαρτάται από την εγκαθιδρυμένη ιστορική της διαδρομή (path dependence) 
και συνεπώς πολύ δύσκολα μπορεί να αναπτυχθεί με ασυνεχή άλματα προς 
κλαδικές εξειδικεύσεις και καινοτομίες άσχετες με τις προϋπάρχουσες τοπικές/
εθνικές παραγωγικές και καινοτομικές εξειδικεύσεις και δυνατότητες. Η 
έξυπνη εξειδίκευση έχει διπλό σκοπό: αφενός μεν την οικονομική ανάπτυξη, 
ιδίως μέσω της τεχνολογικής-καινοτομικής εξέλιξης, αφετέρου την οικονομική 
σύγκλιση-συνοχή.   

Η έξυπνη εξειδίκευση είναι από αυτές τις ιδέες που, όπως συνέβη στο 
παρελθόν και με άλλες , είχαν μια πάρα πολύ γρήγορη αποδοχή  και 10 11

εξελίχθηκαν άμεσα σε πολιτικές. Όμως, το πιο εντυπωσιακό είναι πως η έξυπνη 
εξειδίκευση  καθιερώθηκε ως «αιρεσιμότητα» (conditionality–προαπαιτούμενο)  
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 Europe as a crush zone  https://euobserver.com/opinion/1473587

 Θα πρέπει να ειπωθεί εξαρχής πως ακόμη είναι πολύ νωρίς για μια ουσιαστική αποτίμηση των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής. 8

Πολλά ζητήματα παραμένουν ανοικτά όπως φαίνεται και από την ενασχόληση με την πολιτική αυτή στο Συνέδριο της Regional 
Science Association του 2020 https://www.regionalstudies.org/news/2020-rsa-annual-conference-special-sessions/#!

 Regional disparities  “Regional Branching and Smart Specialisation Policy”, https://ideas.repec.org/p/ipt/iptwpa/jrc88242.html   9

 Οι πιο «επιτυχείς» ιδέες, από την άποψη ότι γρήγορα εξελίχθηκαν σε δημοφιλείς πολιτικές, υπήρξαν οι «πόλοι ανάπτυξης» (growth 10

pole theory) των Perroux και Boudeville, οι «βιομηχανικές περιοχές» (industrial districts) των Beccatini και Brusco, των 
«επιχειρηματικών συσσωματώσεων» (business clusters) του Porter, της «δημιουργικής τάξης» (creative class) του Florida και των 
«παγκόσμιων πόλεων-περιοχών» (global city-regions) των Scott και Storper.  θα έχει ενδιαφέρον να κατανοήσει κανείς πως κάποιες 
νέες ιδέες που διατυπώνονται από κάποιους ακαδημαϊκούς βρίσκουν ευήκοα ώτα στην επιχειρηματική κοινότητα και στο πολιτικό 
σύστημα και έτσι γρήγορα εξελίσσονται σε δημοφιλείς πολιτικές.

 Όπως παραδέχεται και ο Foray, ένας από τους πατέρες της ιδέας, μια σχετικά απλή ιδέα είχε μια λαμπρή καριέρα (Foray D. 2015. 11

Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Routledge/Regional Studies Association, 
Abingdon).

https://www.regionalstudies.org/news/2020-rsa-annual-conference-special-sessions/
https://euobserver.com/opinion/147358
https://ideas.repec.org/p/ipt/iptwpa/jrc88242.html
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για την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. από την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, παραμένοντας, όπως φαίνεται, ως τέτοια και στην 
επόμενη 2021-2027.  

Παραδόξως, η έξυπνη εξειδίκευση, πέρα από πολιτική τεχνολογικής 
αναβάθμισης, καθιερώθηκε και ως περιφερειακή πολιτική με στόχο τη 
σύγκλιση-συνοχή των περιφερειών. Όμως, εξ ορισμού δεν μπορεί  να συμβάλει 
στην ευρωπαϊκή σύγκλιση, γιατί στηριζόμενη στη λογική του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος και την ιστορικά διαμορφωμένη διαδρομή κάθε χώρας και 
περιφέρειας, οδηγεί εκ των πραγμάτων σε αναπαραγωγή και διόγκωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των χωρών (αλλά και στο εσωτερικό τους), με κίνδυνο εν 
τέλει να οδηγήσει όλη την Ε.Ε. σε τεχνολογική υστέρηση . Θα έλεγε κάποιος, 12

με μια δόση υπερβολής, ότι αντί για πολιτική σύγκλισης μάλλον πρόκειται για 
πολιτική απόκλισης . 13

Συγκεκριμένα, στηρίζεται σε υπαρκτά, έστω και όχι πλήρως αξιοποιημένα, 
συγκριτικά πλεονεκτήματα περιφερειών και χωρών, που υποχρεωτικά 
αντανακλούν εντελώς διαφορετικά αναπτυξιακά υποδείγματα με εξαιρετικά 
άνισες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ποιες είναι οι μελλοντικές δυνατότητες 
της περιφέρειας του Παρισιού ή του Λονδίνου και ποιες της περιφέρειας της 
Ηπείρου ή της Εστρεμαδούρα αν ο γνώμονας είναι τα υφιστάμενα συγκριτικά 
τους πλεονεκτήματα ; Παρόμοια, αν λάβουμε τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ως 14

μονάδα αναφοράς, ποια θα είναι η τύχη της Βουλγαρίας και της Λετονίας και 
ποια της Ολλανδίας και Γερμανίας; Είναι σαφές ότι εφόσον συνεχίζουν τα 
κράτη και οι περιφέρειες στη λογική της αναπτυξιακής οικοδόμησης σχεδόν 
αποκλειστικά βάσει των υπαρκτών συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, δεν 
μπορεί παρά να αποκλίνουν. Διότι, εκτός των άλλων, διαφέρουν οι 
αναπτυξιακές δυναμικότητες, αναλόγως αν οι τεχνολογίες που αναπτύσσουν 
είναι προχωρημένες και σχεδόν καθολικής διείσδυσης ή είναι σχετικά 
περιορισμένου βεληνεκούς δευτερεύουσες τεχνολογίες, όπως αυτές που 
μοιραία αναπτύσσει η μεγάλη πλειονότητα των χωρών και περιφερειών στο 
πλαίσιο της έξυπνης εξειδίκευσης.  

Αυτό που χρειάζεται είναι κάθε περιοχή να στηριχθεί στους κλάδους που έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα να μετακινηθεί στην 
αλυσίδα αξίας αυτών των κλάδων και ακόμη περισσότερο να προχωρήσει και 
σε κάποιον/κάποιους κλάδους τεχνολογικής αιχμής.  

◄ ◄ ◄ ◄                                                                             �                                                                            ▶ ▶ ▶ ▶            7

 Morgan K. (2015) Smart Specialisation: Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Regional Studies, 49:3, 12

480-482

 Βέβαια, στις περισσότερες περιφέρειες η πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν γίνει αναλύσεις 13

επιπτώσεων για να μπορεί να μιλά κανείς με ασφάλεια.

 Ασφαλώς και δεν περιμένει κανείς να μην υπάρχουν γεωγραφικές ανισότητες, δεν περιμένει να εξομοιωθεί το Παρίσι ή το Λονδίνο 14

με την Ήπειρο, το ζήτημα είναι αυτές να είναι περιορισμένες. Δεν υπάρχει ομοιογενής, χωρίς ανισότητες, κοινωνικός και οικονομικός 
χώρος. Ιστορικό προηγούμενο δεν υφίσταται. Αλλά και θεωρητικά, η προσέγγιση των θεωριών πολυπλοκότητας οδηγεί σε χώρο 
ανισοτήτων, καθώς η πληθυσμιακή ανισοκατανομή και το διαφορετικό μέγεθος πληθυσμού μιας περιοχής δημιουργεί υπεργραμμικές 
σχέσεις έρευνας, καινοτομίας, και πλούτου.  Luis Bettencourt https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.
0013541

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013541
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ΙΙΙ.  Οι συγκαλυμμένες κλαδικές πολιτικές 
της Ε.Ε.: η περίπτωση του κλάδου της 
μπαταρίας 

Το δεύτερο παράδειγμα είναι η πρόσφατη (9 Δεκεμβρίου 2019) ανακοίνωση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για την έγκριση ενός «Σημαντικού 
Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» (IPCEI ) που υπέβαλαν 7 Κράτη-15

Μέλη. Αυτό επιτρέπει στα κράτη αυτά να ενισχύσουν 17 επιχειρήσεις τους με 
3,2 δςσ. ευρώ για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στον τομέα των μπαταριών .  16

Οι ενισχύσεις αυτές θα δοθούν από τη Γερμανία (1,25 δισ.), τη Γαλλία (960 
εκ),  την Ιταλία (570), την Πολωνία (240), το Βέλγιο (80), τη Σουηδία (50) και τη 
Φινλανδία (30).  

Η απόφαση αυτή είναι απόρροια ευρύτερων πρωτοβουλιών που έχουν 
αναληφθεί στην Ε.Ε., όπως της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Μπαταρία 
(European Battery Alliance ) που ιδρύθηκε από την Επιτροπή στο τέλος του 17

2017. Το Στρατηγικό Φόρουμ, που αφορά «Σημαντικά Έργα Κοινού 
Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος» και ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2018, έχει ως 
στόχο την ανάδειξη και οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος για τη 
στήριξη συγκεκριμένων στρατηγικών αλυσίδων αξίας πανευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος. Μάλιστα, διαφαίνεται ότι η Κομισιόν τείνει να υιοθετήσει την 
πρότασή των «Φίλων της Βιομηχανίας » για ενίσχυση 9 αλυσίδων αξίας , 18 19

συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, στις οποίες θα διατεθούν σημαντικοί 
πόροι .  20
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 Important Projects of Common European Interest https://www.clustercollaboration.eu/tags/ipcei15

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_670516

 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en17

 Friends of Industry https://www.gouvernement.fr/en/6th-ministerial-conference-friends-of-industry18

 Μπαταρίες, Μικροηλεκτρονική, Υπολογιστές Υψηλών Επιδόσεων, Συνδεδεμένα - Καθαρά - Αυτόματα Οχήματα, Ευφυή Υγεία, 19

Βιομηχανία χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου, Βιομηχανικές εφαρμογές του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων, Κυβερνοασφάλεια, Βιοβασιζόμενα υλικά, Προσθετική κατασκευή (3D Printing), χωρίς βέβαια να λείπει και η πολιτική 
ενίσχυσης της Αμυντικής Βιομηχανίας.

 Ήδη έχει αποφασιστεί πως στο πλαίσιο του Horizon θα δοθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο 200 εκατομμύρια ευρώ για 20

Ε&Α στις μπαταρίες.

https://www.clustercollaboration.eu/tags/ipcei
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
https://www.gouvernement.fr/en/6th-ministerial-conference-friends-of-industry
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
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Η απόφαση αυτή προκαλεί εντύπωση με δεδομένη τη ρητή αποστροφή της 
Ε.Ε. προς κλαδικές πολιτικές, ιδιαίτερα δε σε πολιτικές χωρίς εμφανές 
«αποτέλεσμα κινήτρου», με τη λογική ότι πρέπει να ενισχύονται οι επιχειρήσεις 
για επενδύσεις τις οποίες δεν θα πραγματοποιούσαν απουσία των 
ενισχύσεων . Επισημαίνεται ότι η αδυναμία χάραξης κλαδικών πολιτικών σε 21

συνδυασμό με τους αυστηρούς περιορισμούς που θέτει η Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. σχετικά με το τί μπορεί να ενισχύσει ένα Κράτος–
Μέλος συχνά αποτελούν εξαιρετικά σοβαρά εμπόδια για τη χάραξη 
αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής . 22

Η απόφαση αυτή, που επιτρέπει σε κάποια Κράτη-Μέλη να ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις τους στον κλάδο της μπαταρίας, προσομοιάζει με τις γνωστές 
συγκαλυμμένες (μέσω της μεταμφίεσής τους σε πολιτικές Ε&Α) κλαδικές 
πολιτικές της Ε.Ε. (π.χ. στην αεροπορική βιομηχανία με τη στήριξη που 
προσφέρει στην Airbus). Οι πολιτικές αυτές, στις οποίες διοχετεύθηκαν 
εξαιρετικά μεγάλα ποσά, αναμφίβολα συνέβαλαν στην ανταγωνιστικότητα 
αυτών των ευρωπαϊκών κλάδων και βοήθησαν συγκεκριμένους 
επιχειρηματικούς ομίλους να παραμείνουν στην αιχμή της τεχνολογίας. 
Παράλληλα όμως και με δεδομένο ότι οι όμιλοι αυτοί έχουν προφανές χωρικό 
αποτύπωμα  (σε επίπεδο εθνικών επικρατειών και περιφερειών), η επιλογή 
αυτή συνέβαλε στη διεύρυνση του ενδοευρωπαϊκού χάσματος.  

Η πολιτική αυτή της Ε.Ε. ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια δημιουργίας 
ανταγωνιστικών προϋποθέσεων προς τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ν. Κορέα, την 
Ιαπωνία κ.λπ., προκειμένου να μπορέσει η Ευρώπη να συμμετάσχει από θέση 
ισχύος στην εν εξελίξει τεχνολογική επανάσταση. Οι αλυσίδες αξίας αυτές δεν 
συνιστούν ριζοσπαστικές επιλογές, αλλά σηματοδοτούν μια ευρύτερη τάση και 
με αυτή την έννοια αποτελούν κατά κάποιον τρόπο σίγουρες επενδυτικές 
επιλογές. Δεν συνιστούν δηλαδή βιομηχανική πολιτική (industrial policy) που 
στοχεύει να επιφέρει ανατροπές, αλλά ενισχύουν απλώς το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των πρωταθλητών της Ε.Ε. (τόσο των μεγάλων επιχειρήσεων όσο 
και των οικονομιών).  
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 Μάλιστα, τα χρήματα του κοινωνικού συνόλου που μπορεί να σπαταληθούν, όπως δείχνει το πρόσφατο παράδειγμα της Amazon, 21

μπορεί να είναι τεράστια και για αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. H Πολιτεία της Ν. Υόρκης 
επρόκειτο να δώσει στην Amazon 3 δισ. δολάρια σε φορολογικές απαλλαγές προκειμένου να εγκαταστήσει γραφεία της στο 
Manhattan και να απασχολήσει 1.500 άτομα. Όταν η Πολιτεία της Ν. Υόρκης, μετά την έντονη αντίδραση των Δημοκρατικών, 
υπαναχώρησε, η Amazon δήλωσε ότι εγκαταλείπει τα σχέδια της. Όμως, τελικά 10 μόλις μήνες μετά αναθεώρησε την απόφασή της 
και άρχισε τη διαδικασία για το άνοιγμα γραφείων της στη Ν. Υόρκη. https://www.commondreams.org/news/2019/12/07/we-were-
proven-right-says-aoc-after-amazon-expands-new-york-without-taking-billions 

 Για παράδειγμα, στη δεκαετία του ’90 θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο εάν μπορούσε η Ελλάδα να στηρίξει τις επιχειρήσεις της στον 22

κλάδο του ετοίμου ενδύματος. Επίσης, σήμερα η Ελλάδα θα επωφελείτο ιδιαίτερα εάν έπαιρνε μια εξαίρεση που θα της επέτρεπε να 
αναπτύξει τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας στον οποίο διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα [οι Έλληνες 
εφοπλιστές αποτελούν τη σημαντικότερη δύναμη παγκοσμίως, υπάρχει παράδοση στον κλάδο στη χώρα, είναι διαμορφωμένο ένα 
«σύννεφο» παρεμφερών επιχειρήσεων που ασχολούνται γύρω από τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
πλοίων] (http://www.maritimehellas.org/  και   https://www.wima.gr/el/poioi-eimaste.html ).

https://www.commondreams.org/news/2019/12/07/we-were-proven-right-says-aoc-after-amazon-expands-new-york-without-taking-billions
http://www.maritimehellas.org/
https://www.wima.gr/el/poioi-eimaste.html
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Η «εξαίρεση» που δίνεται σε κάποια Κράτη-Μέλη να ενισχύσουν τις 
επιχειρήσεις τους στον κλάδο της μπαταρίας μπορεί να ιδωθεί ως υιοθέτηση 
μιας βραχυχρονίως αποδοτικής μεθόδου μέσω της ενίσχυσης των ήδη 
εξελιγμένων ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, η οποία όμως 
μακροπρόθεσμα έχει αρνητικά αποτελέσματα,  καθώς: 23

α) εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των χωρών και περιφερειών της Ε.Ε., με την 
έννοια ότι λειτουργεί ως «ενάρετος κύκλος» για τις αναπτυγμένες χώρες / 
περιφέρειες και ως «φαύλος κύκλος», αντίστροφα, για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες, διευρύνοντας  τη διαφορά μεταξύ τους, 

β) υπονομεύει, πέραν της συνοχής της Ε.Ε., και την τεχνολογική/καινοτομική 
της επάρκεια,   καθώς συνεχίζει να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον 
αναπτυγμένο πυρήνα της και να αγνοεί την περιφέρεια. Ο μέσος όρος των 
δαπανών της Ε.Ε. για Ε&Α, ίσως ο ασφαλέστερος δείκτης εισροών της 
τεχνοκαινοτομικής δυνατότητας, βρίσκεται περί το 2%, παρά τις διακηρύξεις 
για 3% το 2020 (στο οποίο περίπου και κινούνται οι ανταγωνιστές της). 
Βεβαίως αυτός ο μέσος όρος αποκρύπτει τις χαώδεις διαφορές μεταξύ των 
μελών της, καθώς οι χώρες του Βορρά κινούνται γύρω και άνω του 3% ενώ οι 
χώρες του νότου γύρω στο 1% και συχνά πιο κάτω (βλ. Πίνακα  2). Η κατά 
μέσο όρο  τριπλάσια διαφορά στην ένταση των δαπανών Ε&Α προσδιορίζει με 
βεβαιότητα το μέλλον των δύο περιοχών της ηπείρου. Ακόμη περισσότερο στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των δαπανών, οι διαφορές είναι πολλαπλάσιες (π.χ. 
«άβυσσος» χωρίζει την ποιότητα των τεχνολογιών των χωρών του κέντρου 
στους quantum υπολογιστές και τις μπαταρίες από αυτή των χωρών της 
περιφέρειας, με αποτέλεσμα τις τεράστιες διαφορές στα κέρδη και στα 
εισοδήματα, τα οποία τελικά επηρεάζουν την ανάπτυξη). Πώς θα προσεγγίσει 
η Ε.Ε. το επιθυμητό 3%, αν οι μισές πληθυσμιακά χώρες της κινούνται γύρω 
στο 1%;  Ακόμη και εάν οι ισχυρές κατόρθωναν να υπερβούν το 5%, κάτι που 
δεν έχει επιτευχθεί διεθνώς, αυτό θα λειτουργούσε κατεξοχήν υπονομευτικά 
για τη συνοχή.  

Παρόμοιες χαώδεις διαφορές μεταξύ των χωρών του κέντρου και της 
περιφέρειας παρατηρούνται και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που είναι ο 
κύριος δείκτης εκροών της τεχνοκαινοτομικής διαδικασίας. Ενδεικτικά, το 
2018, οι δύο χώρες που αναμένεται να ευνοηθούν κατεξοχήν από το 
πρόγραμμα των μπαταριών, η Γερμανία και Γαλλία, κατέθεσαν 26.734 και 
10.317 αιτήσεις πατεντών αντίστοιχα, την ίδια στιγμή που η Ελλάδα κατέθεσε 
120 (European Patent Office ).  24
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 https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/rethinking-lagging-regions
23

https://www.oecd.org/publications/productivity-and-jobs-in-a-globalised-world-9789264293137-en.htm

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjImsW6s7XnAhWG-24

KQKHVvXCcoQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.epo.org%2Fabout-us%2Fannual-reports-stat ist ics
%2Fstatistics.html&usg=AOvVaw1qkaY5z83THzaMxEq9jvuU 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjImsW6s7XnAhWG-KQKHVvXCcoQFjAAegQICRAC&url=https%253A%252F%252Fwww.epo.org%252Fabout-us%252Fannual-reports-statistics%252Fstatistics.html&usg=AOvVaw1qkaY5z83THzaMxEq9jvuU
https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/rethinking-lagging-regions
https://www.oecd.org/publications/productivity-and-jobs-in-a-globalised-world-9789264293137-en.htm


Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ»  
ΩΣ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
& ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 	                                                                                                         ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΑ
	 	       

γ) Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογισθεί και η διαρκής διαρροή των νέων 
ιδίως επιστημόνων (brain drain) από τη νότια και ανατολική Ευρώπη προς τη 
βόρεια και δυτική, με περαιτέρω παραλυτικές δημογραφικές και τεχνολογικές 
προοπτικές. Αν τα νέα τεχνοκαινοτομικά κέντρα αναπτύσσονται αποκλειστικά 
στις ίδιες περιοχές είναι σαφές ότι μεγάλο μέρος των ταλαντούχων 
εργαζόμενων της ευρωπαϊκής περιφέρειας  θα οδηγηθούν στο κέντρο 
επιτείνοντας τα διαλυτικά φαινόμενα. 

Όμως, έτσι υπονομεύεται η μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε., καθώς 
αν οι χώρες της περιφέρειας δεν συγκλίνουν σε δαπάνες Ε&Α, πατέντες κ.λπ. 
με το κέντρο, δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη ως σύνολο να είναι σε θέση 
να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ, την Κίνα, κ.λπ. Η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη 
και δείχνει πως η Ε.Ε. τείνει να προτάξει τη βραχυχρόνια ανταγωνιστικότητά 
της έναντι της ανάγκης για μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη 
συνοχή. Σε τελευταία ανάλυση είναι μια διαιρετική και αναποτελεσματική σε 
βάθος χρόνου πολιτική, καθώς διατηρεί και εντείνει την καθυστέρηση μεγάλου 
μέρους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος γιατί έτσι εκτυλίσσεται μια διαδικασία 
απόκλισης που υποσκάπτει το ευρωπαϊκό σχέδιο, στο οποίο οφείλεται εν 
πολλοίς η ειρήνη και η ευημερία της Ευρώπης τα τελευταία 70 χρόνια και 
βέβαια υπονομεύει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη –σε βάθος χρόνου- 
δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης των πολιτών στην Ε.Ε . 25

Δεν είναι βέβαια αμελητέος ο αντίλογος ότι στο εσωτερικό της Ε.Ε., όπως 
εξάλλου και στο εσωτερικό όλων σχεδόν των κρατών, αναπόφευκτα 
υφίστανται (περιφερειακές) ανισότητες που εν γένει αν και ενοχλητικές δεν 
είναι διαλυτικές. Παρατηρούνται όμως τέσσερις μεγάλες διαφορές. Πρώτον, η 
Ε.Ε. δεν είναι ούτε καν τείνει να γίνει ομόσπονδο κράτος, αλλά αποτελεί μια 
ατελή ένωση κρατών με ευνοημένες και μη χώρες και περιφέρειες, ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να ανατρέψει την ιστορική διαδρομή ανάπτυξης και πλούτου 
των Κρατών-Μελών. Δεύτερον, στο εσωτερικό των κρατών (είτε είναι 
ομόσπονδα, είτε όχι) υπάρχουν ισχυρές κρατικές πολιτικές που υποστηρίζονται 
από προϋπολογισμούς της τάξης του 50% του ΑΕΠ τους, ενώ στην Ε.Ε. είναι 
μόλις 1% .  Τρίτον, στο εσωτερικό των κρατών υπάρχει ενιαία εθνική 26

συνείδηση, στοιχείο που διασφαλίζει την εθνική συνοχή παρά τις επιμέρους 
διαφορές στην ανάπτυξη. Τέλος, οι διαφορές εντός των κρατών ουδέποτε 
προσεγγίζουν τα υφιστάμενα επίπεδα διαφορών μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. 
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 Βέβαια ευρωπαϊκή συνείδηση μπορεί να χτιστεί και με βάση την -όποια- αίσθηση εξωτερικής απειλής: ισλαμικής, κινέζικης, 25

προσφυγικής λχ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια Ευρώπη των μεγάλων ανισοτήτων που διατηρείται βάσει μιας ευρωπαϊκής 
πολιτισμικής ιστορικής ταυτότητας, αλλά οπωσδήποτε οι μεγάλες ανισότητες αντενεργούν σε κάθε περίπτωση.  

 Μάλιστα, διαχρονικά αποδείχθηκε πολιτικά αδύνατη η αύξηση αυτού του ποσοστού. Με ένα τέτοιο μικρό ποσοστό, η έμφαση εκ 26

των πραγμάτων μετατίθεται στη δυνατότητα προσαρμογής των εθνικών πολιτικών στις ευρωπαϊκές.
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ΙV.  Αντί Συμπεράσματος   
Τα προαναφερθέντα ενδεικτικά παραδείγματα πολιτικών (έξυπνη εξειδίκευση, 
μπαταρίες), συνδυαστικά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με τέτοιες 
πολιτικές όχι απλά δεν θα υπάρξει σύγκλιση στην Ε.Ε., αλλά μάλλον θα 
ενταθούν τα συμπτώματα της απόκλισης. Εάν συνεχιστούν οι υφιστάμενες 
τάσεις ενίσχυσης μόνο των γνωστών «πρωταθλητών» (δηλ. ενός μικρού 
αριθμού επιχειρήσεων, κλάδων και περιοχών) στην προσπάθεια αναζήτησης 
μιας καλύτερης θέσης της Ε.Ε. στο διεθνή καταμερισμό, θα πρέπει 
τουλάχιστον να  επιτραπεί, ενθαρρυνθεί και καταστεί δυνατή η ουσιώδης, 
οργανική και όχι αποσπασματική συμμετοχή ικανών δρώντων (επιχειρήσεων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων, κ.λπ.) από λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές .  27

Απαιτείται ισχυρή δέσμευση για τη διασφάλιση της συνοχής υπό μορφή  
«αποστολής»   (mission oriented  policies). Αυτό ισοδυναμεί με τη χάραξη 
πολιτικών που θα βασίζονται στον προσδιορισμό ευρύτερων στόχων/
προκλήσεων κοινωνικού ή και οικονομικού ενδιαφέροντος που διατρέχουν όλες 
τις κυβερνητικές πολιτικές και επιχειρείται να επιτευχθούν σε καθορισμένο 
χρόνο. Πολιτικές που αναπτύσσονται μέσω μιας διαδικασίας, η οποία 
συμπεριλαμβάνει τις δημόσιες αρχές, όλους τους φορείς που έχουν ευθύνη 
στην παροχή των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μια πληθώρα 
ενδιαφερομένων που επηρεάζονται από τις κοινωνικές προκλήσεις 
(stakeholders). Για παράδειγμα, μπορεί παράλληλα με το European Green 
Deal  για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050, να τεθεί ως 28

κεντρικός στόχος η σύγκλιση σε επίπεδο Ε.Ε. έως το 2030, πρόθεση βέβαια 
που ουδόλως έχει διαφανεί μέχρι σήμερα. Υπάρχει επίσης αδιαμφισβήτητη 
ανάγκη για την ανάπτυξη πολιτικών στην Ε.Ε., οι οποίες θα έχουν ως στόχο την 
ενίσχυση αφενός πραγματικά καινοτόμων αλυσίδων αξίας και όχι των 
προφανών μελλοντικών πρωταθλητών αφετέρου των, αναποτελεσματικών 
σήμερα, μηχανισμών αναδιανομής , . 29 30
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 Ίσως θα μπορούσε ακόμη και να συνοδεύεται από ρήτρες συμμετοχής δρώντων (επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, περιοχών) 27

που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές κάτι που όμως μπορεί να ανοίγει την πόρτα σε δικαιωματικού τύπου 
συμμετοχές και να καλλιεργεί θεωρήσεις των Ευρωπαϊκών πόρων σαν «café para todos» χωρίς αποτέλεσμα.

 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en28

  Δες π.χ. Cherif R and Hasanov F. (2019) The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy, IMF 29

Working Papers, March 2019  και Λαμπριανίδης Λ. (2019) Προωθώντας την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην 4 Βιομηχανική 
Επανάσταση, ΕΝΑ.

 Για παράδειγμα για να μικρύνει η απόσταση των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών από τις αναπτυγμένες ως προς τις πατέντες θα 30

μπορούσε αντισταθμιστικά να επιδοτούνται στις χώρες αυτές τα royalties τα οποία πρέπει να πληρώσουν οι επιχειρήσεις για τη 
χρήση πατεντών.

https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Reda++Cherif&name=Reda%2520%2520Cherif
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Fuad++Hasanov&name=Fuad%2520%2520Hasanov
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
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Εφόσον δεν διαφαίνεται συναίνεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πολιτικές 
αναδιανομών, ιδίως δε διακρατικών, πρέπει τουλάχιστον να αποφευχθεί η 
περαιτέρω απόκλιση και ενδεχομένως να σημειωθεί και κάποια σύγκλιση στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. Δηλαδή, να υπάρξει η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην 
τεχνολογική πρωτοπορία και στα οφέλη της, όχι μόνο οι  ήδη λειτουργούντες 
βορειοδυτικοί πυρήνες τεχνολογικής-καινοτομικής αριστείας (μεταξύ Παρισιού-
Βερολίνου-Άμστερνταμ και  σκανδιναβικού Βορρά), αλλά να αναπτυχθούν και 
άλλοι αξιόλογοι αντίστοιχοι (π.χ. στο Βίσεγκραντ, στην ιβηρική, ιταλική και 
βαλκανική χερσόνησο). Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκύψει απλά ως 
«παραχώρηση»  για τη διατήρηση της συνοχής αλλά να υιοθετηθεί στο 31

πλαίσιο μιας συνειδητής πολιτικής δόμησης νέων πλεονεκτημάτων και στις 
χώρες και περιφέρειες του ευρωπαϊκού Νότου για την εξασφάλιση καλύτερων 
αναπτυξιακών προοπτικών μεσομακροπρόθεσμα για την Ε.Ε. , στην 32

κατεύθυνση ενός συνειδητού πολιτικού σχεδίου και οράματος για το μέλλον 
της Ε.Ε.  

Θεωρούμε ότι η πολιτική για την επιστήμη την τεχνολογία και την καινοτομία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να αντιμετωπισθεί πιο σοβαρά και συνειδητά από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη, κατ’ ελάχιστον με την ίδια 
σοβαρότητα και αποφασιστικότητα που αντιμετωπίζονται η νομισματική και η 
δημοσιονομική πολιτική, ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφικές αποκλίσεις 
και ανισορροπίες. Είναι ώρα η Ε.Ε. να συνειδητοποιήσει ότι στον 21ο αιώνα η 
πολιτική για την επιστήμη την τεχνολογία και την καινοτομία, είναι τουλάχιστον 
σε βάθος χρόνου σημαντικότερη για την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της 
Ε.Ε. από το σύνολο σχεδόν των λοιπών ευρωπαϊκών πολιτικών και να 
αντιμετωπισθεί αναλόγως. Φυσικά, μια τέτοια στροφή απαιτεί σημαντικούς 
ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς ως γνωστό οι περισσότερες χώρες της 
περιφέρειας λειτουργούν στο κόκκινο, χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες 
αύξησης των επενδυτικών τους δαπανών, αλλά και συνδυασμένο σχεδιασμό 
μεταξύ της Επιτροπής και των Κρατών-Μελών.  

Η έξυπνη εξειδίκευση, σαν υφιστάμενη διαδικασία πολιτικής η οποία εκ των 
πραγμάτων συνεχίζεται, θα μπορούσε δυνητικά να βοηθήσει στο σκοπό της 
σύγκλισης, εάν αφενός απέρριπτε τη μονομερή προώθηση της καινοτομίας σε 
τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος και συνάμα εξελισσόταν σε στρατηγικό 
πλαίσιο διαμόρφωσης ευρύτερης βιομηχανικής πολιτικής που θα βοηθούσε τις 
χώρες και περιοχές να μετακινηθούν στην αλυσίδα αξίας αφετέρου δεν 
αποτελούσε αιρεσιμότητα για την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων της 
Ε.Ε. 
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 Η λογική της «παραχώρησης» υπονομεύει τη δυνητική επιτυχία του εγχειρήματος και, πολύ πιο άμεσα, την αξιοπιστία του, καθώς 31

εν τέλει την πολιτική βιωσιμότητα του. Για αυτό είναι απαραίτητο η διαδικασία επιλογής να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικά 
κριτήρια τόσο ικανότητας όσο και ετοιμότητας συμμετοχής, σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος δυνατοτήτων (capabilities) που να 
επιτρέπει την συσσώρευση γνωσιακών και παραγωγικών ικανοτήτων στην περιφέρεια.

 Για παράδειγμα, για να μικρύνει η απόσταση των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών από τις αναπτυγμένες ως προς τις πατέντες θα 32

μπορούσε αντισταθμιστικά να επιδοτούνται στις χώρες αυτές τα δικαιώματα (royalties) τα οποία πρέπει να πληρώσουν οι 
επιχειρήσεις για τη χρήση πατεντών.
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Οι αλλαγές αυτές θα επέτρεπαν τη δόμηση νέων πλεονεκτημάτων και στις 
χώρες και περιφέρειες του ευρωπαϊκού Νότου και θα τους εξασφάλιζαν 
καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές μεσομακροπρόθεσμα.   

Αν υπάρξει μια τέτοια ποιοτική διαφοροποίηση στο σχεδιασμό, τότε μπορεί να 
προκληθούν ουσιώδεις θετικές μεταβολές στην αναπτυξιακή πορεία της Ε.Ε. 
Θα αυξηθεί η δυνατότητα τεχνολογικής παραγωγής, καθώς εκτός του 
βορειοδυτικού πυρήνα θα κινητοποιηθούν ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την 
παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και σε άλλες χώρες και περιφέρειες, των 
οποίων οι δυνατότητες παραμένουν λιμνάζουσες. Επομένως θα πλήθαιναν οι 
δυνατότητες της Ένωσης για να κινηθεί στην τεχνο-καινοτομική πρωτοπορία 
και να ανταγωνιστεί τις Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία κ.λπ.  

Τέτοιες πολιτικές θα δείξουν πως η Ε.Ε. κατανοεί τις ωφέλειες που θα 
προκύψουν εάν δοθούν ευκαιρίες στις χώρες του Νότου -στους 
θεωρούμενους «τζίτζικες» που όμως στην πραγματικότητα εργάζονται 
παραπάνω από τα «μυρμήγκια του βορρά», και αυτό θα καθυστερήσει τα 
διαλυτικά φαινόμενα. Επίσης, μπορεί να συμβάλουν στην ανάσχεση της 
απόκλισης των ευρωπαϊκών περιφερειών, η οποία αν συνεχιστεί ανεξέλεγκτη 
κινδυνεύει να οδηγήσει την Ε.Ε. στη διάλυση, ελλείψει συγκολλητικών 
ταυτοτικών χαρακτηριστικών και αξιόλογων αναδιανεμητικών μηχανισμών ή σε 
ένα σενάριο επιβίωσης της Ε.Ε. με την επίκληση του φόβου της εξωτερικής 
απειλής.  

Καταληκτικά, πρέπει να επισημανθεί πως η χώρα μας, αν και πλήρες μέλος 
της Ε.Ε. εδώ και 40 χρόνια, δεν έχει καταφέρει να έχει ουσιαστική παρουσία 
κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε. Παραμένει απλός αποδέκτης 
αποφάσεων (policy taker), παρά (συν)δημιουργός (policy maker). Αυτό μόνο 
εν μέρει και δευτερευόντως οφείλεται στο ότι είμαστε μια συγκριτικά μικρή και 
όχι τόσο ισχυρή οικονομικά χώρα. Οφείλεται κυρίως στο ότι δεν έχουμε 
δυνατότητα διαμόρφωσης ούτε σε εθνικό επίπεδο πάγιων θέσεων και 
πολιτικών, γεγονός που μονίμως αναιρεί κάθε προσπάθεια συμμετοχής στη 
διαμόρφωση των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών.    

Η Ελλάδα ήταν, εν τοις πράγμασι,  απούσα από όλες τις σχετικές συζητήσεις  33

λόγω της γενικότερης ανεπάρκειας του ελληνικού Δημοσίου, της εγχώριας 
επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και γενικότερα της έλλειψης «συλλογικής 
δυνατότητας επεξεργασίας πολιτικών», τόσο του κράτους εν στενή εννοία, 
μέσα από το μη μετασχηματισμό του έως τώρα σε ένα επιτελικό-
επιχειρηματικό κράτος, όσο και της κοινωνίας μας ευρύτερα. Εάν αυτή η 
κατάσταση αλλάξει, θα επιτρέψει και τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό δημόσιων 
πολιτικών (evidence based policies) που θα υπηρετούν τους παραπάνω 
στόχους. 
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 Θα πρέπει κανείς να σημειώσει εδώ πως υπήρχε και ένα μεγάλο έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας που προκάλεσε η κακή διαχείριση 33

ευρωπαϊκών πόρων για δεκαετίες.
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Η απώτερη ιστορία, αλλά και πιο πρόσφατα  παραδείγματα, αποδεικνύουν ότι 
μόνο χώρες που αναπτύσσουν την προαναφερθείσα ικανότητα, είναι σε θέση 
να πρωταγωνιστούν στο διεθνές αναπτυξιακό ανταγωνιστικό παίγνιο. Οι 
υπόλοιπες καταλαμβάνουν τις εναπομένουσες πολύ λιγότερο προνομιακές 
θέσεις, παραμένοντας μάλλον αναπτυξιακά αντικείμενα, παρά υποκείμενα με 
αυτόφωτη σκέψη και βούληση αναπτυξιακής αναβάθμισης. Δυστυχώς αυτή η 
μόνιμη αδυναμία του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος, θα 
αποβεί μακροπρόθεσμα καταστροφική αν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα.  

Καθώς πλησιάζει η ώρα για τις οριστικές αποφάσεις σχετικά με τα νέα 
κοινοτικά κονδύλια 2021-2027, αλλά και τον προγραμματισμό των ενισχύσεων 
για τις εννιά αλυσίδες αξίας και άλλες σημαντικές δράσεις (π.χ. 
απολιγνιτοποίηση), πρέπει η χώρα μας να αναπτύξει μια εντελώς νέα και 
ενεργητική προσέγγιση. Όλα τα πρόσφατα στοιχεία (απασχόλησης , 34

εξαγωγών, κατανάλωσης και επενδύσεων), πιστοποιούν ότι η ανάκαμψη της 
χώρας υπόκειται σε αρκετές αβεβαιότητες. Είναι επομένως η ώρα του 
συναγερμού, κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία. Χρειάζεται εθνική 
εγρήγορση αλλά και συστράτευση με τις χώρες της περιφέρειας , ώστε να 35

διεκδικήσουμε πολιτικές πραγματικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα συνοχής σε 
επίπεδο χωρών αλλά και περιφερειών από την Ε.Ε., προκειμένου να είμαστε 
παρόντες στη διαμόρφωση των επόμενων κρίσιμων αποφάσεων. 
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 π.χ. οι άνεργοι υπερέβησαν για άλλη μια φορά το 1 εκ. μετά από 10 συνεχή χρόνια κρίσης.34

 Βέβαια, οι χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης μπορεί να έχουν κοινά προβλήματα, αλλά αυτό δεν αρκεί για τη δημιουργία 35

συμμαχιών. Σε επίπεδο διεκδίκησης πόρων οι χώρες αυτές μάλλον ανταγωνίζονται στην κατανομή των κονδυλίων των διαρθρωτικών 
ταμείων.
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Διάγραμμα 1: ΑΕΠ / κεφαλή επιλεγμένες χώρες - περιοχές 1990 -2018

(ισοτιμία αγοραστικής δύναμης -σταθερές τιμές 2011 $), 1990=1  

�   

Πηγή: World Bank, World Development Indicators  
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/  
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http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
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Πίνακας 1: ΑΕΠ / κεφαλή επιλεγμένες χώρες - περιοχές 1990, 2018 

(ισοτιμία αγοραστικής δύναμης -σταθερές τιμές 2011 $)

Πηγή: World Bank, World Development Indicators  
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/  

   1990 2018
%μεταβολή 
1990  2018

Ευρωπαϊκή Ένωση 24.900 38.156 1,5

Κίνα 1.522 16.182 10,6

Χονγκ Κονγκ 26.974 57.318 2,1

ΗΠΑ 36.813 55.719 1,5

Ιαπωνία 30.582 39.294 1,3

Κορέα, Δημοκρατία 11.633 36.777 3,2

Σιγκαπούρη 34.912 90.091 2,6
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Πίνακας 2: Ο Γενικός Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 4.0*, 2019 στον 
πίνακα αναφέρονται οι 63 από τις 141 χώρες που καλύπτει η έρευνα   

Πηγή: World Economic Forum, Global Competitiveness Report   
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

*  Μετρά την εθνική ανταγωνιστικότητα που ορίζεται ως σύνολο θεσμών, πολιτικών και παραγόντων που 
καθορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας 

* *  Κυμαίνεται από 0 - 100  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http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Πίνακας 3:  Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
όλες οι χώρες, έτος 2017  

  

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS  
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Χάρτης 1: ΑΕΠ / κεφαλή στις περιφέρειες της Ε.Ε. 2015 
(ισοτιμία αγοραστικής δύναμης) Ε.Ε. 28=100

�   

Πηγή: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf   

◄ ◄ ◄ ◄                                                                             �                                                                            ▶ ▶ ▶ ▶            20



ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών
Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος
T.+30 210 3647912

info@enainstitute.org
enainstitute.org


