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Καινοτομία και οικονομική αναπτυΕη
και καθοριζειτοσο το πρόβλημα οσοκαιτη

Ωστόσο, ΗΠΑ και Ευρώπη αγωνιούν για

λύση του. Στο σημερινό κόσμο ο ανταγωνι το αν θα μπορέσουν να ανταγωνισθούντον
σμός αφορά την ίδια την επιβίωση μας. Έχου ασιατικό δυναμισμό στην κατάρτιση νέων
ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ Δ. ΔΙΚΑΙΑΚΟΥ
με απολέσει πλούτο, εξαγωγές, ευ η μερία· επιστημόνων και μηχανικών, φοβούμενες
ότι η εξυπηρέτηση των αναγκών των οικο
οικονομική κρίση έχει προ χάσαμε θέσεις εργασίας. Πρέπει να επα
νομιών
τους θα καταλήξει να διοχετεύεται
καλέσει μια δημόσια συζή νεκκινήσουμε τις οικονομίες μας με έναν
στην Ασία, με προφανείς συνέπειες. Από
πιο
ευφυή
τύπο
ανάπτυξης».
Τις
διαπιστώ
τηση για την άμεση ανάγκη
τα κινεζικά πανεπιστήμια αποφοιτούν πλέ
αντιμετώπισης της ανερ σεις αυτές ενισχύουν πρόσφατες οικονο
ον πάνω από 600.000 μηχανικοί ετη
γίας και της ύφεσης. Στο μικές μελέτες όπως αυτή του Peter Droell,
σίως, οι Κινέζοι φοιτητές διακρίνο
επίκεντρο της συζήτησης αυτής τοποθε διευθυντή Ανάπτυξης Πολιτικής και Βιο
νται συστηματικά στους διεθνείς δια
μηχανικής
Καινοτομίαςτης
Ε.Ε.
Ο
Droell
επι
τούνται οι προσδοκίες για την αξιοποίηση
γωνισμούςπρογραμματισμού Η/Υ και
νέων πλουτοπαραγωγικών πόρων, εντυ σημαίνει οτι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με
περισυ,
για πρώτη φορά, η Κίνα ξε
πωσιακές επενδύσεις σε καζίνο, διαμετα ταξύ των εθνικών επενδύσεων των ευρω
πέρασε
τις
ΗΠΑ
και την Ιαπωνία στην ετή
κομιστικά ή εμπορικά κέντρα κ.λπ. Χωρίς παϊκών χωρών σε Έρευνα κα ι Ανάπτυ ξη την
σια παραγωγή ευρεσιτεχνιών. Η ευρωπαϊ
περίοδο
20042009
και
των
οικονομικών
να αμφισβητούμε τη σημασία των προσ
κή αγωνία καταγράφεται στα συμπεράσματα
δοκιών αυτών, πιστεύουμε ότι πρέπει να τουςεπιδόσεωντο 2011:τα κράτημέλητα
του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ης Μαρ
οποία αντιμετωπίζουν σήμερα τα μεγαλύ
διερευνηθεί σοβαρά ο
τίου 2012, όπου αποφασίστηκε ότι οι προ
τερα
οικονομικά
προβλήματα,
ανήκαν
στους
ρόλος της Καινοτομίας
ουραγούςτης Ευρώπης σπάθειες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την
στην οικονομική ανά
αε ΟΓΨοσιες επενδύ απασχόληση θα επικεντρωθούν στην ενί
πτυξη της Κύπρου, καΜε δεδομένο το υψηλό
σεις στην Έρευνα και σχυση της Καινοτομίας, της'Ερευνας καιΤε
θ ως η Καινοτομία το κόστος παραγωγής και
Τεχνολογική Ανάπτυξη χνολογικής Ανάπτυξης. Ανάλογη στρατηγι
ποθετείται στο ^^

υπηρεσιών των ανεπτυγμέ
νων οικονομιών, αν δεν και

(ΕΤΑ) κα[ στην κατά κ£_

κή έχει υιοθετηθεί στις ΗΠΑτο 2011, ο στό

φαλήν παραγωγή ευ
νοτομήσεις, είσαι νεκρός
ρεσιτεχνιών.
Η Καινοτομία θεω
σοτέρων ανεπτυγμέ
ρείται κομβικής σημα
νων χωρών.
σίας για την αντιμετώ
Η κρισιμότητα της Καινοτομίας καθίστα
ται εμφανής αν αποδεχθούμε την κοινή δια πιση της ανεργίας. Σειρά μελετών εκτιμά ότι
πίστωση εκατοντάδων διευθυντικών στε η ανάσχεση της ανεργίας στις ανεπτυγμέ
λεχών επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Αμε νες οικονομίες θα γίνει κυρίως μέσω δη
ρική: με δεδομένο το υψηλό κόστος παρα μουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής
γωγής και υπηρεσιών των ανεπτυγμένων εξειδίκευσης σε καινοτόμουςοικονομικούς
οικονομιών, αν δεν καινοτομήσεις, είσαι νε τομείς. Για παράδειγμα, μελέτητου Boston
κρός (βλ. «Rethinking Innovation. Insights Consulting Group, η οποία παρουσιάστη
from the World's Leading CEOs» των κε στοΔιεθνέςΟικονομικόΦόρουμτου Ντα
Chapman, Berman κ. Blitz, 2008). Εξάλλου, βός (1/2012), προβλέπει ότι η «ψηφιακή
όπως υπενθυμίζει ο συγγραφέας Jonah οικονομία» θα διπλασιασθεί μέχριτο 2016
δημιουργώντας μεγάλη διεθνή
lebrerae άρθρο του στο Wired (3/2012),
^ ζήτηση για σχετικά επαγ
«το μεγαλύτερο μέροςτης οικονομικής ανά
γέλματα υψηλής εξειδί
πτυξης έχει μια πολύ απλή αφετηρία, τις νέ
κευσης. Το 2010, το Ομο
ες ιδέες» και «η δημιουργικότητα μας είναι
σπονδιακό Γραφείο Στατι
πο υ πα ράγε ι τον πλο ύτο». Η Κα ινοτο μ ία απο
τελεί «τη μόνη μας ελπίδα να αντιμετωπί στικών Εργασιαςτων ΗΠΑ, εκτίμησε οτι με
σουμε τα σύνθετα και πολυδιάστατα προ ταξύ του 2008 καιτου 2018, μόνο στις ΗΠΑ
βλήματα του πλανήτη μας», προσθέτει η θα προστεθούν 785.700 θέσεις εργασίας
Judith Estrin, συγγραφέας του βιβλίου στην Πληροφορική καιτα Μαθηματικά, πα
«Closingthe Innovation Gap» (2008).Δρα ρουσιάζοντας διπλάσιο ρυθμόαύξησης από
ματικές είναι και οι διαπιστώσειςτου Angel άλλα επαγγέλματα.
Gurria, Γ.Γ. του ΟΟΣΑ, ο οποίος απευθυνό
μενος στο συνέδριο για την Οικονομία της
Γνώσης (Παρίσι, Σεπτέμβριος 2011), δή
λωσε: «Το τρίγωνο 'Καινοτομία, Εκπαίδευ
ση, Δεξιότητες'είναι εξαιρετικής σημασίας

χος της οποίας περιγράφεται σε δηλώσεις
του Πρόεδρου Ομπάμα τον Νοέμβριο του
2010: «Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονο
μία, το κλειδί της ευημερίας μας δεν βρί
σκεται στην ανταγωνιστικότητα μέσω χα
μηλότερων μισθών για τους εργαζομένους
μας ή φθηνότερων και χαμηλότερης ποιό
τητας προϊόντων. [...] Το κλειδί για την επι
τυχία μας είναιόπως πάντοτεη ανταγωνι
στικότητα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων,
με τη δημιουργία νέων βιομηχανικών κλά
δων, μετη διατήρηση του ρόλου μας ως πα
γκόσμιαςατμομηχανής επιστημονικών ανα
καλύψεωνκαιτεχνολογικής καινοτομίας. Εί
ναι εντελώς απαραίτητο για το μέλλον μας».
Πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι καινο
τομικές δυνατότητεςχωρών, κοινωνιών και
οικονομιών; Καθοριστικός είναι ο ρόλοςτης
εκπαίδευσης, δηλώνει στο διεθνές φόρουμ
του ΟΟΣΑ για την Οικονομία της Γνώσης
(9/2011) ο καθηγητής RobertAumann, Βρα
βείο Νόμπελ Οικονομικών. Με την άποψη
αυτή συμφωνεί ο ιδρυτήςτης Microsoft, Bill
Gates, ο οποίος έγραψε πρόσφατα στο ιστο
λόγιό του ότι η Αμερική πρέπει να ανακτή
σειτην οικονομική της ικμάδακάνονταςαυ
τό που έκαναν οι ΗΠΑ στο παρελθόν και το

ντρο της στρατηγικής

Ζ^ηΖΖ^
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οποίο μιμείται σήμερα με επιτυχία η Κίνα:

«Μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκ
παίδευση, την επιστήμη, την υποδομή και
τη σταθερή διακυβέρνηση». Έντονη ανη
συχία για τις συνέπειες της υστέρησης των
Αμερικανών μαθητών στις Επιστήμες, την
Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθημα
τικά (STEM) καταγράφεται σε μελέτες του
Εθνικού Συμβουλίου Επιστημών καιτου Συμ
βουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ,
όπου τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της εκ
παίδευσης στις Επιστήμες και τα Μαθημα
τικά. Σε ανάλογες διαπιστώσεις προβαίνει
η Maire GeogheganQuinn, Ευρωπαία επί
τροπος για την'Ερευνα, την Καινοτομία και
την Επιστήμη, η οποία δήλωσε στο BBCtov
περασμένο Σεπτέμβριο ότι στην Κίνα βλέ
πει κανείς παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο
από τις 6:30π.μ. μέχρι τις 8μ.μ. ή τις 9μ.μ.
και να εμβαθύνουν στην Επιστήμη, την Τε
χνολογία και τα Μαθηματικά. Η Επίτροπος
αναρωτήθηκε αν θα έκαναν κάτι τέτοιο τα
παιδιά στην Ευρώπη, συμπληρώνοντας ότι
σε αυτού του είδουςτον ανταγωνισμό πρέ
πει να ανταποκριθούμε.
Ό Μάριος Α. Δικαιάκος είναι πρόεδρος του
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Κύπρου
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Οι καθοριστικοί
παράγοντες
ΕΙΝΑΙ όμως αρκετή η επένδυση στην εκ
παίδευση; Ο Jonah Ι,θηΓθΓεντοπίζειτρεις
συνθήκες που διαχρονικά οδηγούν τις
κοινωνίες σε περιόδους υψηλής επι
νοητικότητας: α) Την ώσμωση ανάμεσα
σε προσοντούχους ανθρώπους διαφο
ρετικής καταγωγής και προέλευσης μέ
σω της ενεργούς συμμετοχής των στο
κοινωνικό γίγνεσθαι και στην παραγω
γική διαδικασία, β) την εισαγωγή νέων
τρόπων ποιοτικής εκπαίδευσης και μά
θησης και γ) την ύπαρξη θεσμών που
ενθαρρύνουν και αποδέχονται την ανα
πόφευκτη διακύβευση, η οποία ανακύ
πτει κατά τον πειραματισμό με νέες ιδέ
ες. Ο Lehrer επισημαίνει επίσης τη ση
μασία τριών «μεταιδεών» που προτά
θηκαν από τον οικονομολόγο Paul
Romer ως απα

ραίτητοι μηχανι

τρειςσυνθήκες ;^Βχ

διαχρονικά ση νέων ιδεών:

οδηγούν τις

τ0 αυστημα κα.

κοινωνίες σε τοχύρωσης των
περιόδους ευρεσιτεχνιών,
υψηλής τις δημόσιες βι

εηινοητικότητας βλιοθήκεςκαιτη
γενικευμένη εκ
παίδευση.

Από την πλευρά της, η Judith Estring
υποστηρίζει ότι η δημιουργία ενός επι
τυχημένου «οικοσυστήματος καινοτο
μίας» σε μια επιχείρηση ή σε ένα κράτος
προϋποθέτει την ισορροπημένη συνύ
παρξη πέντε καθοριστικών παραγόντων:
Ηγεσία, Χρηματοδότηση, Πολιτικές,
Εκπαίδευση και Κουλτούρα. Σύμφωνα με
την Estrin, σημαντικότερες παράμετροι
είναι η Ηγεσία και η Κουλτούρα. Η Ηγε
σία, καθορίζειτιςκατάλληλεςπολιτικές,
παρέχειτουςοικονομικούςπόρους, ρυθ
μίζει το απαιτούμενο επίπεδο εκπαί
δευσης, εκφράζειτο κοινό όραμα και δί
νει την έμπνευση. Η Κουλτούρα, προσ
διορίζει την κλίμακα των αξιών που εν
θαρρύνουν την επινοητικότητα και δη
μιουργούν το ευνοϊκό περιβάλλον μέσα
στο οποίο άτομα και οργανισμοί μπορούν
να καινοτομήσουν. Αξίες όπως η διε
ρευνητικότητα, η αυτοαξιολόγηση, η
διακύβευση, η διαφάνεια, η υπομονή και
η εμπιστοσύνη, καθορίζουν το καινοτο
μικό δυναμικό ενός ατόμου, ενός οργα
νισμού κι ενός έθνους. Ας αναρωτηθού
με: διαθέτουμε αυτές τις αξίες;
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