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Ο Κώστας Φωτάκης είναι πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Ομότιμος
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είναι διδάκτωρ Χημείας, πρώην Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Αλέξανδρος Σελίμης
είναι διδάκτωρ Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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τις 24 Νοεμβρίου 2020 δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση του «Σχεδίου Ανάπτυξης
για την Ελληνική Οικονομία». Την Έκθεση συνέταξε επιτροπή υπό τον
οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη, η οποία συγκροτήθηκε στις αρχές
του έτους με απόφαση της κυβέρνησης.
Στους συντάκτες της συγκαταλέγεται και ο αντιπρόεδρος του Εθνικού
Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Δεδομένου ότι το
ΕΣΕΤΕΚ είναι το συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για τη διαμόρφωση της
εθνικής πολιτικής στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), θα θέλαμε
επί του παρόντος να προβούμε σε μια κριτική ανασκόπηση όσον αφορά την Ε&Κ,
εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων της κυβέρνησης.
Σε κάθε περίπτωση, βασικό στοιχείο κάθε επιστημονικής προσέγγισης είναι
η συνεχής αμφισβήτηση και η αποφυγή της μονομέρειας, που οδηγεί στον
αποκλεισμό αντιτιθέμενων απόψεων. Υπό αυτή την έννοια, από τη στιγμή
που η Έκθεση βρίσκεται σε καθεστώς δημόσιας διαβούλευσης, η προσπάθεια
εμφάνισής της ως επιστημονικό θέσφατο από επιτροπή «σοφών», που θα πρέπει
να αποτελέσει οδηγό για πολίτες και κόμματα, άρα σε ένα βαθμό πρέπει να
τίθεται υπεράνω κριτικής, συνιστά καταστατική αντίφαση και υπονομεύει το
διάλογο που είναι απαραίτητος να γίνει για το ανατυξιακό μέλλον της χώρας.
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1. Γενικές παρατηρήσεις

Έκθεση αποτυπώνει διαφορετικούς τομείς που καθορίζουν την
οικονομική ανάπτυξη με ως επί το πλείστον γενικόλογες διαπιστώσεις
και προτάσεις, οι οποίες έχουν σαφές ιδεολογικό πρόσημο.
Αντίστοιχα, η βιβλιογραφία που παρατίθεται είναι μονομερής και εκπροσωπεί
μια συγκεκριμένη οικονομική σχολή. Στη φιλοσοφία της περιλαμβάνονται
περισσότερη ευελιξία στην εργασία και τους μισθούς και μείωση της φορολογίας.
Επίσης, προτείνεται μείωση του κράτους, το οποίο ενοχοποιείται για τη χαμηλή
ένταση καινοτομίας, ενώ οι πόροι του συνιστάται να προορίζονται σε μεγάλο
βαθμό για τη στήριξη της αγοράς και επενδυτικών ταμείων.
Στο κείμενο αναγνωρίζεται ορθά ο ιδιαίτερος ρόλος της Ε&Κ στο μετασχηματισμό
του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Αυτό όμως γίνεται με τρόπο που
παραβλέπει τα κοινωνικά επίδικα και είναι εγκλωβισμένος σε μια έντονα
εργαλειακή αντίληψη της Ε&Κ, αγνοώντας προκλητικά τόσο την κατάσταση
της χώρας, τη δημοσιονομική προσαρμογή την οποία αυτή βίωσε τη δεκαετία
2009-2018 και τα σημερινά δεδομένα στους μισθούς και τις θέσεις εργασίας των
επιστημόνων, όσο και τις σημαντικές δυνατότητές της στον τομέα αυτό.
Η Έκθεση υποτιμά ή και ακυρώνει τις σημαντικές τομές που πραγματοποιήθηκαν
για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας κατά την
περίοδο 2015-2019, οι οποίες έχουν αναδείξει νέες τάσεις και δυνατότητες. Τρεις
σημαντικές πρωτοβουλίες η σημασία των οποίων υποβαθμίζεται ή αγνοείται
είναι:
- Η ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
- Η έμφαση στην έμπρακτη και πολύπλευρη διασύνδεση ΑΕΙ και Ερευνητικών
Κέντρων με καινοτόμες επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων όπως το «Ερευνώ
Δημιουργώ – Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
- Η δημιουργία του χρηματοδοτικού εργαλείου Equifund για συμμετοχές σε
υψηλού ρίσκου επενδύσεις σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις.
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Γενικά η Έκθεση διαπνέεται από νεοφιλελεύθερη λογική, υποτιμώντας το
ρόλο του δημοσίου, της κοινωνίας και του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.
Ειδικότερα, οι επισημάνσεις που αφορούν την Ε&Κ εμφορούνται από την
ίδια αντίληψη και είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μάλλον απλουστευτικές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα αναφερόμενα για το εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό.
Αναμφίβολα, σημαντική ανάγκη στη σημερινή συγκυρία είναι η στήριξη του
εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο δοκιμάστηκε ή και έφυγε από
τη χώρα (brain drain) τα προηγούμενα χρόνια ή, κάτι που η Έκθεση αγνοεί, έχει
απομακρυνθεί από το χώρο της έρευνας (brain waste). Κύριες αιτίες ήταν και
είναι η σοβαρή υποτίμηση της εργασίας, η έλλειψη προοπτικών σταδιοδρομίας,
η αναξιοκρατία και η απουσία ελκυστικού περιβάλλοντος για την επιτέλεση
ερευνητικού έργου.
Ενδεικτικές της λογικής που διέπει την Έκθεση είναι οι προτάσεις για το θέμα
αυτό: «Η αμεσότερη λύση είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων της διασποράς,καθώς
και η μετεγκατάσταση ξένων. Χρειάζεται πολύ χαμηλότερη φορολογία στην
ειδικευμένη εργασία (ενδεικτικά, με ετήσιο μεικτό εισόδημα 30-150 χιλ. ευρώ)
και γενικότερη πολιτική βελτίωσης της ποιότητας ζωής (ιδίως για οικογένειες
με παιδιά)».
H πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια για την αναστροφή των
φαινομένων του brain drain και του brain waste βασίστηκε στη συνύπαρξη
τριών στοιχείων, που διαμορφώνουν και τις μελλοντικές προοπτικές:
(α) Στοχευμένες ερευνητικές δράσεις, όπως αυτές που υλοποίησε και υλοποιεί
το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), χωρίς θεματικούς και
γεωγραφικούς αποκλεισμούς, με κύριο γνώμονα την επιστημονική επάρκεια/
εγκυρότητα.
(β) Νέες θέσεις σταθερής εργασίας σε ερευνητικά περιβάλλοντα με ποιοτικές
εργασιακές συνθήκες και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης, με αξιοκρατία και
χωρίς πελατειακές σχέσεις, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
ώστε να αποτελούν πόλους έλξης για νέους ερευνητές και καταξιωμένους
επιστήμονες.
(γ) Εμβληματικές ερευνητικές πρωτοβουλίες με σαφές κοινωνικό πρόσημο, που
κινητοποιούν και εμπνέουν απαντώντας στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής
μας.
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Επιπρόσθετα,δεν πρέπει να παραβλέπεται το ζήτημα των οικονομικών απολαβών.
Για παράδειγμα, από το 2016 αποτέλεσε πολιτική επιλογή η διασύνδεση των
απολαβών των νέων μεταδιδακτορικών ερευνητών με το μισθολόγιο που ισχύει
για ερευνητές/καθηγητές, κάτι που αμφισβητείται από τη σημερινή κυβέρνηση.

2. Εθνικός Οργανισμός Επιστημών
(ΕΟΕ): Η απορρύθμιση της έρευνας
Η Έκθεση προτείνει την «ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων
για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και συντονισμό από ένα ανεξάρτητο
ίδρυμα με πόρους και μακροπρόθεσμη ερευνητική στρατηγική και διαφανή
κριτήρια χρηματοδότησης». Επιπλέον, τονίζει ότι «η προκήρυξη σε τακτά
χρονικά διαστήματα ερευνητικών προγραμμάτων, κυρίως σε διδακτορικό και
μεταδιδακτορικό επίπεδο, μπορεί να συγκρατήσει την τάση “φυγής εγκεφάλων”
(brain drain) με πολλαπλώς επωφελή αποτελέσματα, τόσο για το εκπαιδευτικό
σύστημα όσο και, μακροχρόνια, για τις προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας».
Οι επισημάνσεις αυτές είναι γενικά σωστές. Θα πίστευε κανείς ότι αναφέρονται
στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), την πρωτοπόρα για
την Ελλάδα δομή που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από το 2016. Δυστυχώς όμως
δεν πρόκειται για αυτό.
Το ΕΛΙΔΕΚ ιδρύθηκε στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC),
με πρωταρχική αποστολή την υποστήριξη της υψηλής ποιότητας ελεύθερης
έρευνας χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Κύρια στόχευσή
του είναι η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και της έρευνας που διεξάγεται
στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Το σκεπτικό ήταν να
λειτουργεί ως ένα είδος ανεξάρτητης αρχής για την έρευνα, παραμένοντας μακριά
από πιθανές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Από την άποψη αυτή, το ΕΛΙΔΕΚ δεν
αποτελεί έναν απλό χρηματοδοτικό οργανισμό, αλλά έναν φορέα στον οποίο τα
ίδια τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, μέσω του Επιστημονικού Συμβουλίου
που οι εκπρόσωποί της επιλέγουν, καθορίζουν τις ερευνητικές προτεραιότητες
και τις διαδικασίες υλοποίησής τους και αξιολογούν τα ερευνητικά έργα.
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Το ΕΛΙΔΕΚ έχει ήδη διαθέσει ή προκηρύξει 180.000.000 ευρώ σε περίπου
1.000 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, 300 ερευνητικά έργα
μεταδιδακτορικών ερευνητών, στα οποία οι ίδιοι είναι οι επιστημονικοί
υπεύθυνοι, και περισσότερα από 260 ερευνητικά έργα μελών ΔΕΠ και
ερευνητών που υλοποιούνται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της
χώρας. Το σύνολο των δράσεών του παράγει ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα
για την ανάσχεση του brain drain.
Μέχρι στιγμής, το μέλλον του ΕΛΙΔΕΚ είναι άδηλο, αφού ουδεμία πρόνοια έχει
ληφθεί από την κυβέρνηση για τη βιωσιμότητά του. Η υλοποίηση της πρότασης
της Έκθεσης «να εγγραφεί στον προϋπολογισμό κονδύλι 500 εκατ. ευρώ για τη
βασική έρευνα, επιπλέον των τακτικών δαπανών που καλύπτονται σήμερα»,
θα μπορούσε να γίνει από το ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο είναι μια συγκροτημένη και
λειτουργική δομή για το σκοπό αυτό.
Αντίθετα, η Έκθεση, εισηγούμενη την αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης στην Ε&Κ,
που για τους συντάκτες της αποτελεί magnum opus, συνιστά: «Να ιδρυθεί νέος
οργανισμός, ο οποίος θα συντονίζει τη χρηματοδότηση και την αξιολόγηση της
έρευνας. Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας δομής που θα υποστηρίζει την
έρευνα μακροπρόθεσμα, με σταθερή στρατηγική όσον αφορά τις προτεραιότητες
και θα συντονίζει τις ερευνητικές χρηματοδοτήσεις στα Πανεπιστήμια και
τα Ερευνητικά Κέντρα. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες της χώρας που
υποστηρίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό να βρίσκονται κάτω από την
ομπρέλα αυτού του οργανισμού».
Η πρόταση αυτή απορρυθμίζει πλήρως και δυναμιτίζει τη θετική πορεία που
είχε δρομολογηθεί την προηγούμενη πενταετία για την έρευνα στη χώρα. Χωρίς
τεκμηρίωση της προστιθέμενης αξίας που θα προκύψει ή κάποιο προφανές
όφελος, προτείνεται η δημιουργία μιας νέας, συγκεντρωτικής δομής, στην
οποία θα συνυπάρχουν οργανισμοί και φορείς με ετερόκλητες καταβολές,
νοοτροπίες και προτεραιότητες. Είναι ορατός ο κίνδυνος δημιουργίας
ενός ερευνητικού τοπίου διαφορετικών ταχυτήτων, με εγγενείς πηγές
τριβής, που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε σοβαρό πισωγύρισμα. Το
λιγότερο που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι με την επιβολή ενός πρόσθετου
στρώματος οριζόντιας γραφειοκρατίας η διακυβέρνηση της Ε&Κ γίνεται
δυσλειτουργική.
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Είναι σαφές ότι, με το σχήμα αυτό, η διακυβέρνηση της Ε&Κ υποβαθμίζεται
από χαρτοφυλάκιο αναπληρωτή υπουργού στο επίπεδο διοίκησης ενός νομικού
προσώπου με αρμοδιότητες υπουργείου. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση
της ΓΓΕΤ, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία, ως έχει.
Οι πόροι που θα διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Επιστημών (ΕΟΕ)
προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό
πλαίσιο επιβάλλει σοβαρές δεσμεύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης και
κατανομής των πόρων αυτών, τις οποίες οι συντάκτες της Έκθεσης δεν μπορεί
να αγνοούν. Επιπλέον, ο τακτικός προϋπολογισμός των ερευνητικών κέντρων
και των πανεπιστημίων καλύπτει ανελαστικές δαπάνες, ενώ οι πόροι για την
έρευνα προέρχονται κατεξοχήν από εθνικά και/ή ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά
προγράμματα. Κατά συνέπεια, είναι απορίας άξιο ποιοι είναι οι ελεύθεροι
πόροι που θα κατανέμει αυτή η υπερδομή και με ποιον τρόπο.
Τέλος, το ΕΛΙΔΕΚ, εντασσόμενο στον ΕΟΕ, από ανεξάρτητος φορέας
ουσιαστικής στήριξης της έρευνας υποβαθμίζεται σε απλό οργανισμό μιας
υπερδομής, της οποίας η διοίκηση θα εξαρτάται άμεσα από την εκάστοτε
πολιτική εξουσία, με αποτέλεσμα η ανεξαρτησία του να περιορίζεται.
Το καίριο ερώτημα είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει από
τη δημιουργία του ΕΟΕ;
Αν πρόκειται για το συντονισμό της έρευνας, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται
να γίνει αυτό εμφανίζεται ασαφής και γραφειοκρατικά θνησιγενής. Είναι όμως
σαφής η προοπτική υπονόμευσης της ακαδημαϊκής διάστασης και του δημόσιου
χαρακτήρα της έρευνας και της απορρύθμισής της.
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3. Καινοτόμος επιχειρηματικότητα
Η Έκθεση αναγνωρίζει ότι για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
«Τα VC funds σήμερα επαρκούν, επειδή άρχισαν να λειτουργούν έξι νέα
κεφάλαια το 2018, με μεικτή δημόσια-ιδιωτική χρηματοδότηση (Equifund)».
Πράγματι, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις υψηλού
επιχειρηματικού κινδύνου, όπως αυτές που αφορούν επιχειρήσεις αξιοποίησης
της επιστημονικής καινοτομίας (startups), ήταν εμφανής. Η ίδρυση του
Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund το 2016, με πόρους
προερχόμενους από το ΕΣΠΑ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF), ήρθε να καλύψει αυτή την έλλειψη, έπειτα
από διεξοδική αξιολόγηση των αναγκών και του καινοτόμου δυναμικού στη χώρα
από το EIF. Η συγκριτική βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στη διαθεσιμότητα
επιχειρηματικών κεφαλαίων (βλ. Γράφημα 1) μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο
λόγο στη λειτουργία του Equifund.

Όμως η προσέγγιση αυτή διαφέρει από τις προτάσεις της Έκθεσης, στην οποία
αναφέρεται:
«Δημόσια συμμετοχή σε Venture Capital funds (κατά το υπόδειγμα του Equifund), με τρόπο που δεν θα αφήνει χρονικά κενά. Ενδεικτικό μέγεθος: 400
εκατ. ευρώ κάθε τρία χρόνια (που θα συνδυάζεται με 100 εκατ. ιδιωτικά),
αρχίζοντας από το 2021. Μετά το 2025, το κεφάλαιο αυτό θα αρχίσει εν μέρει να
ανακυκλώνεται. Ενδεχομένως θα υπάρχει τότε και η δυνατότητα να υπάρξουν
funds με αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια, αν η γενιά κεφαλαίων του Equifund πετύχει
υψηλές αποδόσεις. Σημαντική πηγή κεφαλαίων για Venture Capital σε όλο τον
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κόσμο είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Προτείνεται να τροποποιηθεί το
κανονιστικό πλαίσιο για τα ελληνικά ταμεία ώστε να επενδύουν ένα μικρό ποσοστό
του ενεργητικού τους (λιγότερο από 5%) σε “εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία”
(alternative assets), όπου συμπεριλαμβάνεται το Venture Capital».
Χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αποτιμηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα των
Ταμείων του Equifund, η μόχλευση που τελικά θα επιτευχθεί και η επάρκεια
των πόρων που έχουν διατεθεί, προτείνεται αυθαίρετα η επέκταση του μοντέλου
του Equifund, με σημαντική αύξηση της δημόσιας συμμετοχής, ακόμη και με
πόρους προερχόμενους από τα συνταξιοδοτικά ταμεία.
Για την προσέγγιση αυτή, που έχει εφαρμοστεί στις ΗΠΑ από ταμεία
ιδιωτικής ασφάλισης, υπάρχει διεθνώς σοβαρός προβληματισμός, εξαιτίας
των κινδύνων που ενέχει και της ανταποδοτικότητας που προκύπτει
για τα ταμεία. Εν πολλοίς, παραπέμπει σε αντίστοιχες αποτυχημένες
πρακτικές χρηματιστηριακών επενδύσεων πόρων των συνταξιοδοτικών
ταμείων στο παρελθόν. Γενικά, τα προτεινόμενα μοιάζει να υπηρετούν τη
λογική μιας κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, αφού ο επενδυτικός κίνδυνος
αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από το Δημόσιο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής που διαπνέει την
Έκθεση αποτελεί η πρόταση για «συμψηφισμό δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης
με εργοδοτικές εισφορές».
Ως κεντρικός στόχος για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια τίθεται στην
Έκθεση «η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής. Η δημιουργία
θυλάκων τεχνολογίας αιχμής που θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν καινοτομία
σε παγκόσμια κλίμακα». Στη στόχευση αυτή για την ενσωμάτωση τεχνολογιών
αιχμής και καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία παραγνωρίζεται το
γεγονός ότι η αύξηση της έντασης γνώσης στις ελληνικές επιχειρήσεις, δηλαδή
η διαμόρφωση οικονομίας της γνώσης, αποτέλεσε το αναπτυξιακό πρότυπο που
εντάχθηκε στον πυρήνα της προσπάθειας για την ανάκαμψη της χώρας κατά την
περίοδο 2015-2019. Αυτό αποτυπώθηκε στην «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη
και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030», η οποία συντάχθηκε το 2018 και αποτέλεσε το πρώτο
αναπτυξιακό κυβερνητικό σχέδιο ανάπτυξης που είχε ποτέ εκπονηθεί στη χώρα.
Ατυχώς, το σχέδιο αυτό αγνοήθηκε πλήρως μετά τις εκλογές του 2019. Είναι
ενδεικτικό ότι η χρηματοδότηση συνεργατικών έργων μεταξύ επιχειρήσεων και
πανεπιστημίων, στην οποία συχνά αναφέρεται η Έκθεση, έφτασε σε πρωτόγνωρα
ύψη (360.000.000 ευρώ το 2018-2019) μόνο με το πρόγραμμα «Ερευνώ –Δημιουργώ
– Καινοτομώ» που διαχειρίστηκε η ΓΓΕΤ.
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Επίσης, στην Έκθεση αναγνωρίζεται ότι «ένα εργαλείο πολιτικής που επιταχύνει
τις οικονομίες συγκέντρωσης είναι η δημιουργία “κόμβων καινοτομίας”, όπου
οι ερευνητικές εταιρείες μπορούν να δεσμεύσουν χώρο και να εγκατασταθούν,
αλληλοεπιδρώντας με ομοειδείς εταιρείες» και επισημαίνεται ότι «είναι επίσης
χρήσιμο να βρίσκονται κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές, σε ερευνητικά
ιδρύματα ή σε ερευνητικά νοσοκομεία». Η ορθή αυτή διαπίστωση βρίσκει
εφαρμογή στο Τεχνολογικό Πάρκο στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Βρίσκεται όμως σε
αναντιστοιχία με το «σχεδιαζόμενο τεχνολογικό πάρκο στην οδό Πειραιώς στην
Αθήνα [που] φαίνεται να έχει τις χωροταξικές προϋποθέσεις για να πετύχει ως
κόμβος καινοτομίας». Επιπλέον, αγνοεί παντελώς τις δυνατότητες του ώριμου
οικοσυστήματος Ε&Κ στην Κρήτη, το οποίο βασίζεται στη σύμπραξη όλων των
ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων της Περιφέρειας με τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων
για την Καινοτομία (European innovation scoreboard), η Περιφέρεια Κρήτης
έχει την υψηλότερη επίδοση στους δείκτες καινοτομίας στη χώρα.

4. Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας:
Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας
Για την τεκμηρίωση των προτάσεών της, η Έκθεση επικαλείται επίσημα στοιχεία
αναφορικά με τις επιδόσεις της χώρας στην Ε&Κ αποσπασματικά, χωρίς να
παρακολουθεί τις τάσεις που ακολουθούν οι αντίστοιχοι δείκτες διαχρονικά.
Η διασύνδεση της έρευνας με την οικονομική ανάπτυξη δεν υπήρξε ποτέ
μονοσήμαντη, αλλά πάντα εξαιρετικά σύνθετη και πολυπαραμετρική. Η σχέση
αυτή εξαρτάται σε κάθε χώρα από παράγοντες όπως οι ιστορικές καταβολές,
η επιστημονική και τεχνολογική ετοιμότητα, η ωριμότητα της εγχώριας και
διεθνούς αγοράς, οι συνθήκες εργασίας, το αξιακό σύστημα και οι κυρίαρχοι
ιδεολογικοί προσανατολισμοί. Από την άποψη αυτή, οι συνέπειες των
προγραμμάτων προσαρμογής και της γενικότερης κοινωνικοπολιτικής κρίσης
της δεκαετίας 2009-2018 αγνοούνται εκκωφαντικά στην Έκθεση. Έστω και με
αυτή την οικονομίστικη προσέγγιση πάντως, η Έκθεση παραμένει παραπειστική,
επιχειρώντας να δικαιολογήσει πρόσφατες κυβερνητικές επιλογές. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
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(α) «Συνολικά η Ελλάδα κατατάσσεται 41η στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας
και 57η στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, από τις 129 και 140 χώρες
αντίστοιχα, με μόνο την Κροατία να βρίσκεται κάτω από αυτήν σε αμφότερους
τους δείκτες μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας
οι άλλες πέντε χώρες μέλη της ΕΕ στη νότια Ευρώπη βρίσκονται στις θέσεις
27-32. Η Ελλάδα είναι σημαντικό να επιδιώξει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο
βραχυπρόθεσμα, ως ένα πρώτο βήμα για να γίνει μία καινοτόμος οικονομία».
Ως προς τη θέση της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (Γράφημα
2) έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: Πράγματι η χώρα κατατάσσεται 41η το 2019.
Όμως ήταν 50ή στην αντίστοιχη κατάταξη του 2014. Στο ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα κατάφερε να ξεπεράσει με τις επιδόσεις της, μεταξύ άλλων, τη Ρωσία,
την Ταϊλάνδη, το Κατάρ, τη Χιλή, την Κροατία και τη Σαουδική Αραβία. Οι άλλες
πέντε χώρες-μέλη του ευρωπαϊκού Νότου βρίσκονταν στις ίδιες θέσεις και στην
κατάταξη του 2014. Μόνο που τότε η Ελλάδα τις έβλεπε από την 50η θέση, ενώ το
2019 από την 41η θέση (Γράφημα 2).
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Αντίστοιχα, για τη θέση της Ελλάδας στον Παγκόσμιο Δείκτης
Ανταγωνιστικότητας ισχύουν τα εξής: Πράγματι η Ελλάδα κατατάσσεται 57η
μεταξύ 140 κρατών το 2018. Ήταν όμως 81η στην αντίστοιχη έκθεση για το 20142015. (βλ. Γράφημα 3)

(β) Για τις δαπάνες Ε&Α η Έκθεση αναφέρει: «Στο Διάγραμμα 5.12 οι ευρωπαϊκές
χώρες κατατάσσονται ως προς τις συνολικές δαπάνες Ε&Α. Στο Διάγραμμα
5.13 η κατάταξη γίνεται ως προς τις δαπάνες Ε&Α που πραγματοποιούνται
από επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλά στα δύο διαγράμματα, και
ιδιαίτερα στο δεύτερο».
Η Έκθεση αναφέρεται σε δύο δείκτες (συνολικές δαπάνες Ε&Α και δαπάνες
Ε&Α από επιχειρήσεις) στους οποίους η χώρα σημείωσε επιδόσειςρεκόρ την τελευταία πενταετία, προκειμένου να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα
κατατάσσεται… χαμηλά!
Πράγματι, η Ελλάδα κατατάσσεται 18η σε σύνολο 28 χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο δείκτη έντασης δαπανών για Ε&Α το 2018 και 16η το 2019. Αυτό
που αποκρύπτεται είναι αφενός η τάση συστηματικής αύξησης των σχετικών
δαπανών από το 2015, αφετέρου το γεγονός ότι η τελευταία αποτελεί την καλύτερη
θέση που έχει καταλάβει ποτέ η χώρα. Για πρώτη φορά οι δαπάνες Ε&Α έφθασαν
το 2018 το 1,21% του ΑΕΠ και το 2019 το 1,27% (Γράφημα 4), ακολουθώντας μια
σαφή τάση σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 2% και βελτιώνοντας τη
σχετική κατάταξη της χώρας μεταξύ των χωρών της ΕΕ από την 22η θέση το 2014
στη 16η το 2019.
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Η συστηματική αύξηση της δημόσιας δαπάνης για E&A προκάλεσε και την
αύξηση των σχετικών δαπανών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επί πολλά χρόνια
ήταν καθηλωμένες σε χαμηλά επίπεδα και αποτελούσαν μικρό ποσοστό της
συνολικής δαπάνης: Είναι αξιοσημείωτη η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στο
δείκτη δαπανών Ε&Α στον ιδιωτικό τομέα. Σε μεγάλο βαθμό, οι δαπάνες αυτές
προέρχονται από ίδιους πόρους και παρουσιάζουν σταθερή ετήσια αύξηση την
περίοδο 2015-2019. Είναι ενδεικτικό ότι οι δαπάνες των επιχειρήσεων σε Ε&Α
για το 2018 και το 2019 δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο (Γράφημα 5).
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Η παραπάνω σαφώς βελτιωμένη εικόνα στον τομέα της Έρευνας &
Καινοτομίας την περίοδο 2015-2018 συνοψίζεται στην έκθεση του 2019 για τον
Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard): η Ελλάδα
κατατάσσεται δεύτερη ανάμεσα σε 28 χώρες της ΕΕ σε ό,τι αφορά το ρυθμό
ανάπτυξης καινοτομίας την περίοδο 2011-2018. Οι επιδόσεις επτά κρατών-μελών
βελτιώθηκαν κατά περισσότερο από 15%: Λιθουανία (25,7%), Ελλάδα (20,2%),
Λετονία (17,7%), Μάλτα (17,2%), Ηνωμένο Βασίλειο (17,0%), Εσθονία (16,5%) και
Ολλανδία (16,1%).
Όντως οι επιδόσεις της χώρας βελτιώνονται σταθερά ως προς το δείκτη
καινοτομίας, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην έκθεση του 2019, συγκλίνοντας σταθερά προς τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο (100) (βλ. Γράφημα 6). Μάλιστα, από το 2018 ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί
για την Περιφέρεια Κρήτης.
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5. Συνοψίζοντας
Οι προτάσεις της Έκθεσης Πισσαρίδη για την Ε&Κ πλήττουν τον δημόσιο
χαρακτήρα και την ακαδημαϊκή διάσταση της έρευνας και απειλούν να
αποδιαρθρώσουν τον ερευνητικό ιστό. Τα επιχειρήματα που επιστρατεύονται
είναι ελλιπώς και μονομερώς τεκμηριωμένα, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη
τάσεις και δυνατότητες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα κατά την τελευταία
πενταετία. Επίσης, εξαιρετικά αμφισβητούμενη είναι η προστιθέμενη αξία που
θα προκύψει από την προτεινόμενη ίδρυση της υπερδομής του ΕΟΕ.
Το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό υποτιμάται και τελικά αποτυπώνεται μια
αντιαναπτυξιακή και μονομερής αντίληψη για τη μελλοντική θέση της χώρας
στον διεθνή καταμερισμό, με επιλογές που, για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνουν
τομείς νέων τεχνολογιών στους οποίους η χώρα παρουσιάζει συγκριτικό
πλεονέκτημα.
Η Έκθεση σε πολλά σημεία, αλλά και σε ό,τι αφορά την Ε&Κ, μοιάζει να
έχει συνταχθεί σε συνθήκες «χρονοκάψουλας», αποπνέοντας μια έντονη
αίσθηση παρωχημένου νεοφιλελευθερισμού, προκρίνοντας πολιτικές που
αμφισβητούνται και από μεγάλο μέρος του ίδιου του διεθνούς οικονομικού
συστήματος, καθώς κυρίαρχησαν πριν από τις πρόσφατες κρίσεις, τις οποίες όχι
μονο δεν απέτρεψαν, αλλά και σε μεγάλο βαθμό ευνόησαν την εκδήλωσή τους.
Πρόκειται για πολιτικές που έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει τόσο σε επίπεδο
αποτελεσματικότητας όσο και σε επίπεδο ευρύτερου κοινωνικού αποτυπώματος.
Οι κατευθύνσεις που δίνονται για τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή
είναι ετεροβαρείς, με δυσανάλογη έμφαση στην επέκταση των επενδυτικών
κεφαλαίων (VCs) με υπέρμετρη δημόσια συμμετοχή, απηχώντας ένα είδος
«κρατικοδίαιτου αντικρατικισμού».
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Η πολιτική που διαμορφώθηκε την περίοδο 2015-2019 για την οικοδόμηση της
οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης με όχημα την Ε&Κ βρίσκεται στον
αντίποδα των προτάσεων της Έκθεσης Πισσαρίδη.
Στον πυρήνα της πολιτικής αυτής βρίσκονται η στήριξη της έρευνας που
προκύπτει από επιστημονική περιέργεια, η ενίσχυση ποιοτικών θέσεων
εργασίας –νέων ειδικά επιστημόνων– και η γενναία αύξηση της δημόσιας και
ιδιωτικής χρηματοδότησης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα με στόχο τη
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της οικονομίας της
γνώσης. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν θετικά και αποτυπώνονται
με απτό τρόπο στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας (Γράφημα 6).

6. Η επόμενη μέρα
Σήμερα ζούμε σε μια αντιφατική συγκυρία, την οποία επιδεινώνουν κρίσεις
όπως η πανδημική. Σε αυτή συνυπάρχουν παγκοσμιοποιημένες προκλήσεις
και παράλληλη επιστροφή στον αστερισμό των «εθνικών» λύσεων. Στην Ελλάδα
η συνάρθρωση πολλαπλών προκλήσεων (4ης Βιομηχανικής Επανάστασης,
Κλιματικης Αλλαγής κ.ά.) με σημαντικές σε εξέλιξη κρίσεις (υγειονομική και
οικονομική διάσταση της πανδημίας, γεωπολιτικές εξελίξεις κ.ά.) στον απόηχο
της δεκαετούς οικονομικής κρίσης καθιστά τη συνθήκη ακόμη πιο σύνθετη
και απαιτητική. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για τη στήριξη της ποιοτικής
επιστημονικής έρευνας και της ρηξικέλευθης καινοτομίας είναι επιτακτική.
Για την εδραίωση της οικονομίας της γνώσης απαιτείται, τα επόμενα χρόνια,
η εμβάθυνση και η εξειδίκευσή της για τη βελτίωση κρίσιμων τομέων της
ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας προϋποθέτει την έμφαση στην κοινωνική διάσταση των πολιτικών
που θα εφαρμοστούν, τη μείωση των ανισοτήτων και τη στήριξη της εργασίας και
του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες απουσιάζουν από τα πορίσματα
της Έκθεσης.
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Η διεύρυνση και εμβάθυνση των εργαλείων που έχουν ήδη καθιερωθεί για την
προαγωγή της Ε&Κ, ιδίως η εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένες δράσεις υπό το
φως της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και των επιπτώσεών της,
είναι το κύριο ζητούμενο για τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ολοκληρωμένες, συγκεκριμένες και εμβληματικές δράσεις που θα διευκολύνουν
τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, σε ό,τι αφορά τους αναπτυξιακούς
της προσανατολισμούς και τις κοινωνικές τους απολήξεις, είναι η βάση της
δικής μας πρότασης.
Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να κινηθούν στις παρακάτω κατευθύνσεις:
Τόνωση και ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού, της πολυτιμότερης
παρακαταθήκης που διαθέτει η χώρα (capacity building), τόσο στον δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και αναβάθμιση και εμπλουτισμός των βασικών
ερευνητικών υποδομών (core facilities) που είναι διαθέσιμες. Η βέλτιστη
αξιοποίησή τους οφείλει να διαμορφώνεται στον ενιαίο χώρο Παιδείας και
Έρευνας.
Προαγωγή νέων τεχνολογικών και ερευνητικών τομέων στους οποίους
υπάρχει κρίσιμη μάζα ειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και
επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η
ρομποτική, η πληροφορική, η βιοτεχνολογία, η φωτονική, τα προηγμένα υλικά
και η νανοτεχνολογία.
Έμφαση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, απαραίτητη για την
εξειδίκευση των δράσεων αυτών και της κοινωνικής τους απήχησης, τη μελέτη
των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και την ανάδειξη της χώρας σε διεθνές
κέντρο πολιτισμού, γραμμάτων και τεχνών, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη και
την προσέλκυση άδηλων πόρων.
Οι τομείς αυτοί διαπερνούν οριζόντια παραδοσιακούς πυλώνες της ελληνικής
οικονομίας όπως η υγεία και το φάρμακο, το περιβάλλον και η ενέργεια, οι
μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι επικοινωνίες, η αγροδιατροφή, ο
πολιτισμός και ο τουρισμός.
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Στα σημεία τομής αναμένεται να δημιουργηθούν προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής προστιθέμενης αξίας και να διαμορφωθούν νέες δυνατότητες
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στον ενεργειακό
τομέα θέματα ανανεώσιμων και δευτερογενών πηγών ενέργειας, αποδοτικών
και μεγάλης διάρκειας συσσωρευτών, παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου
και συστημάτων διάχυτης νοημοσύνης για τη λειτουργία δικτύων μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας είναι μελλοντικές προκλήσεις που μπορεί να απαντηθούν
από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο προσδιορισμός εμβληματικών πρωτοβουλιών προς τις κατευθύνσεις αυτές
είναι το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να
κεφαλαιοποιηθεί κάτι που έχει ήδη επιτευχθεί: η στήριξη του ανθρώπινου
δυναμικού και ταλέντου χωρίς αγκυλώσεις και παρεμβάσεις, με την έρευνα
και την παραγωγή νέας γνώσης να βρίσκονται στον πυρήνα της απαιτούμενης
βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

