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8.6.

Άλλοι τρόποι προστασίας

Ένας άλλος τρόπος γ ια ν α προστατευτεί µία εφεύρεση ή καινοτοµία είναι απλά ν α
κρατηθεί µυστικ ή. Η καιν οτοµία µπορεί ν α εν σωµατωθεί στο καινούργ ιο προϊόν ή
στην παραγωγ ική του διαδικασία και ν α κρατηθεί µυστική εν τός της εταιρείας που
την χρησιµοποίησε.

8.7. Σύστηµα υποστήριξης καινοτοµίας και Ε&Α
8.8. Μια επισκόπηση των τάσεω ν καινοτοµίας στην
Ευρώπη
Ο παγκόσµιος ανταγ ων ισµός για τη προσέλκυση επενδύσεων έρευν ας και
καιν οτοµίας αυξάνεται. Εκτός από τις ήδη ελκυστικές τοποθεσίες όπως οι ΗΠΑ
και η Ιαπων ία, αναδ ύθηκαν νέοι ανταγ ων ιστές όπως η Κίνα, ή Ινδ ία και η
Βραζιλία. Για να παραµείνει η ΕΕ ανταγ ωνιστική και για ν α δ ιατηρήσει το
κοιν ωνικό της µον τέλο χρειάζεται άµεσα τολµηρές µεταρρυθµίσεις Επιπροσθέτως
το µέγεθος του αν ταγ ωνισµού είν αι τέτοιο που κανέν α κράτος – µέλος δεν µπορεί
να πετύχει από µόνο του. Οι διεθν ικές συµπράξεις πρέπει να εκµεταλλευτούν στο
έπακρο. Αυτός είν αι ο µόν ος τρόπος ν α προωθηθεί η επίδ οση της έρευνας και της
καιν οτοµίας και ν α οδ ηγ ηθούµε σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, οικονοµική
αν άπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας. Ένα υψηλό επίπεδ ο δ απανών για
Ε&Α µία καλή επίδοση στο κλάδο της καινοτοµίας οδ ηγούν σε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργ ασίας. Ακόµη η αν άπτυξη και η καινοτοµία χρειάζονται για
να κάνουν την οικονοµία της ΕΕ βιώσιµη βρίσκοντας wi n-wi n λύσεις για την
οικονοµική ανάπτυξη, την κοινων ική ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Για να επιτευχθεί µία βιώσιµη παγκόσµια αν ταγ ωνιστικότητα η ΕΕ δεν έχει άλλη
επιλογ ή από το ν α γίν ει µια οικον οµία γν ώσης. Γι’ αυτό και στην παρουσίαση της
συνόδ ου της Λισσαβόν ας γ ια την ανάπτυξη και την εργ ασία το Ευρωπαϊκό
συµβούλιο επέλεξε την γν ώση και την καιν οτοµία για την προώθηση της
αν άπτυξης ως έναν από τους τρεις κυρίους άξονες δράσης.
Σχεδ όν όλα τα Κράτη-µέλη έχουν θέσει στόχους οι οποίοι αν επιτευχθούν θα το %
για έρευν α και επενδ ύσεις θα φτάσει το 2,6% του ΑΕΠ το 2010. Παρόλα αυτά,
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αντί ν α αυξάν εται, η ένταση της έρευνας παραµένει στάσιµη. Στα περισσότερα
Κράτη-µέλη οι αυξήσεις των δ ηµοσίων και ιδ ιωτικών επενδύσεων για έρευνα και
η φιλ οδοξίες των πολιτικών πρωτοβουλιών δεν συµβαδ ίζουν µε τους εθνικούς τους
στόχους και ποσό µάλλον µε αυτούς της Ε. Ε. Οι ιδ ιωτικές επενδύσεις είναι αρκετά
χαµηλές. Την ίδια στιγ µή, η Ευρωπαϊκή επίδοση στον τοµέα της καινοτοµίας δεν
έχει αυξηθεί αρκετά.
Κοιτάζοντας της προκλήσεις γ ια καιν οτοµία και τις καλές πρακτικές των Κρατών µελών διαπιστών ουµε οµοιότητες όσο αφορά την καινοτοµία ενώ οι πολιτικές που
αφορούν καλές πρακτικές επικεν τρών ονται σε δ ιαφορετικές κατευθύν σεις
σύµφωνα µε τις εθν ικές ανάγκες. Θα δ ώσουµε µια σύντοµη περιγραφή των
εθν ικ ών πολιτικών στα τέσσερα κράτη που συµµετέχουν στο έργο I-model.
Ελλά δα
Πάρα την τάση γ ια αλλαγές στον τοµέα της καιν οτοµίας , το Ελλην ικό σύστηµα
καινοτοµίας εξακολουθεί να είναι από τα πιο αδύν αµα στην Ευρώπη και η
οικονοµική αν άπτυξη δεν βασίζεται στην καιν οτοµία. Σηµαντικά εµπόδια είν αι η
αν άπτυξη προγ ραµµάτων δ ια βίου εκπαίδ ευσης, το πολύ χαµηλό επίπεδ ο δ απαν ών
των επιχειρήσεων γ ια Ε&Α και η σχετικ ά µικρή τάση γ ια προστασία των
αποτελεσµάτων της Ε&Α µέσω κατοχύρωσης δ ιπλωµάτων ευρεσιτεχν ίας. Σαν
απάντηση, η Ελλάδ α κάνει µερικές προσπάθειες για να αν ταποκριθεί στις
προκλήσεις στον τοµέα της καινοτοµίας µέσω: πολιτ ικών για την υποστήριξη της
µεταφοράς ερευνητικών ιδ εών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, δ ιευρύνοντας
την επιλεξιµότητα των δ απαν ών γ ια τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας
τους επενδ υτές στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.
Σλοβακία
Η βιοµηχανική αναδ όµηση και η οικονοµική αν άπτυξη στην Σλοβακία τα
τελευταία χρόν ια δ εν υποστηρίχθηκε από αλλαγή στην ικανότητα αν άπτυξης της
καινοτοµίας. Τα αποτελέσµατα της EIS2004 δείχν ουν ότι η Σλοβακία µέν ει πίσω
σε ορισµέν ους σηµαν τικ ούς δ είκτες. Συγ κεκριµέν ες προκλήσεις περιλαµβάνουν
αύξηση των δ ηµοσίων και των ιδ ιωτικών δαπανών για Ε&Α, ώθηση στο ποσοστό
αν άπτυξης καινούργ ιων προϊόντων και αύξηση της χρήσης τεχνολογ ίας στον
τοµέα των υπηρεσιών. Πολιτ ικές για την καινοτοµία δ εν έχουν σχηµατιστεί ακόµα
στην Σλοβακία και η απάν τηση στις προκλήσεις είν αι περιορισµέν η. Ένας
οργαν ισµός που δ ραστηριοποιείται στην χώρα και προσφέρει υποστήριξη στις
επιχειρήσεις είναι η Οµάδα Συντονισµού για την Ανάπτυξη Μ ικρών και Μ εσαίων
Επιχειρήσεων. Αυτή υποστηρίζει την επιχειρησιακή ανάπτυξη και την µεταφορά
της τεχν ολογίας µέσω ενός δικτυού. Επίσης τρέχει έν αν αριθµό
χρηµατοδοτουµέν ων προγραµµάτων και πρωτοβουλιών όπως προγράµµατα
INTEG που εν ισχύουν την καινοτοµία και την µεταφορά τεχν ολογίας µέσω νέων
τεχνολογ ικών ιδεών και διασυνοριακών οικον οµικών συνεργασιών.
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Σλοβενία
Η θέση της Σλοβεν ίας όσο αφορά την καινοτοµία είν αι από πολλές απόψεις
αξιο ζήλευτη αφού τα µεγέθη έξι οικονοµικών δ εικ τών της είν αι πάνω από τον
µέσο όρο στην ΕΕ25. Η αδυναµία του Σλοβέν ικου συστήµατος για την
καιν οτοµίας σχετίζεται µε την µη ικανοποιητική εµπορευµατοποίηση τόσο σε
όρους κατοχύρωσης ευρεσιτεχν ιών όσο και σε όρους λανσαρίσµατος νέων
προϊόντων στην αγ ορά. Έν ας παράγον τας που εξηγ εί την χαµηλή ένταση
καιν οτόµων δ ραστηριοτήτων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι η περιορισµέν η
πρόσβαση σε χρηµατοοικον οµικά θέµατα. Η χώρα υπήρξε πρωτοπόρος στην
αν άπτυξη καινοτοµιών για την υποστήριξη της βιοµηχανικής παραγωγής. Μία
πρόσφατη αξιολόγηση του προγράµµατος που τέθηκε σε ισχύ το 2000 έδειξε ότι
αυτή η πρωτοβουλία ήταν επιτυχής και οδ ήγησε στην αύξηση της
ανταγ ων ιστικότητας.
Σουηδία
∆οµικές αλλαγές κατά την δ ιάρκεια της δεκαετίας του 90 έδ ωσαν την δυνατότητα
στην Σουηδ ική οικονοµία ν α αναπτυχθεί τα τελευταία χρόν ια µε ρυθµούς που
βρίσκονται κοντά στο µέσο όρο της ΕΕ. Ακόµα, στοιχεία δ είχνουν ότι αυτή η
µεγέθυνση δ εν οδήγ ησε σε αύξηση της απασχόλησης και δεν βασιζόταν στην
δηµιουργ ία ν έων µικρών καινοτόµων επιχειρήσεων. Η συνολική επίδοση της
Σουηδ ικής καινοτοµίας είν αι πάρα πολύ καλή σε σχέση µε αυτή της ΕΕ25. Όµως
ένας αριθµός τάσεων δίνει λόγους για αν ησυχία συµπεριλαµβανοµέν ων και
προβληµάτων στην στρατολόγηση µαθητών στις αρχές S&E , στην καινοτοµία
SMEs µέσα στα πλαίσια του σπιτιού και στους δ είκτες µη τεχνολογ ικής
καιν οτοµίας. Η επιχειρησιακή Ε&Α παραµένει κυρίαρχη σε ορισµένες µέγαλες
βιοµηχαν ικές οµάδες και είναι έν α εµπόδ ιο γ ια την δηµιουργία ν έων καιν οτόµων
εταιρειών. Σαν απάντηση, η VINNOVA, Εθνική οµάδ α συντονισµού για την
καιν οτοµία, λάν σαρε το πρόγραµµα VINNKUB ATOR και µελέτη µια Σουηδ ική
εκδοχή του US SBIR (που παρέχει την δυνατότητα διαν οµής εν ός ποσοστού της
χρηµατοδότησης σε νέες και µικρές επιχειρησιακές πρωτοβουλίες).
Παρακάτω θα παρουσιαστούν µερικοί βασικοί µηχαν ισµοί υποστήριξης που
παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Έν ωση.

8.9.

CORD IS Technolog y marketpl ace

Η υπηρεσία τεχνολογ ίας αγοράς (http:// cordis. europa.eu/ marketplace) είναι έν α
κέντρο πληροφοριών για να έχεις πρόσβαση στα τελευταία νέα και πληροφορίες
για εκµεταλλεύσιµες τεχν ολογ ίε ς και αποτελέσµατα ερευν ών. Η υπηρεσία µπορεί
να χρησιµοποιηθεί γ ια ν α βρει κάποιος ιδ έες για νέα και βελτιωµέν α προϊόντα ή
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υπηρεσίε ς, για να εκµεταλλευτεί τις δ ικές τους τεχν ολογίες ή ν α εν ηµερών εται για
αλλαγ ές που επηρεάζουν τους Ευρωπαίους πολίτες.
Η τεχνολογ ία αγοράς περιλαµβάν ει µια µεγάλη ποικιλία τεχνολογ ικών περιγραφών
(ή προσφορών ). Αυτές οι προσφορές προκύπτουν από ενδ ιαφέροντα αποτελέσµατα
που προέρχονται από έρευνες εκµετάλλευσης, κυρίως χρηµατοδ οτούµενες από την
Ε.Ε (σχεδόν 55,000 ερευν ητικά έργ α χρηµατοδοτήθηκαν από την ΕΕ, στα πλαίσια
του προγράµµατος για την έρευν α και την τεχνολογική αν άπτυξη. Οι προσφορές
είναι οργ ανωµένες σε θεµατικές εν ότητες (Επιχειρήσεις, Επιστήµη και Κοινων ία)
και domains (Β ιολογία/ Ιατρική, Εν έργ εια, Περιβάλλον, Τεχνολογία Πληροφορικής
και Τηλεπικοιν ωνιών και Βιοµηχαν ική Τεχνολογ ία). Κάθε προσφορά
περιλαµβάνει µια µικρή και σχετικά µη τεχνική περίλ ηψη της τεχν ολογ ίας και των
πιθαν ών χρήσεών της.
Η Τεχνολογία της Αγοράς περιλαµβάνει επίσης µία ποικιλία εργαλείων και
υπηρεσιών όπως : “Επαγγ ελµατικές Συµβουλές” που παρέχουν βασικές
πληροφορίες που δίνουν απάντηση σε µία ποικ ιλία ερωτήσεων σχετικά µε την
τεχνολογ ία και τις επιχειρήσεις, οι “ Βοηθητικές Συνδέσεις ”που επιτέπουν την
πρόσβαση σε µία ποκιλία ιστοσελίδων που έχουν ν α κάνουν µε την µεταφορά της
τεχνογνωσίας και την έρευν α από όλον τον κόσµο. RAPIDUS, C ORDIS’
αυτόµατα e-mail άγρυπν ων µπορούν να χρησιµοποιηθούν γ ια να βοηθήσυν τους
χρήστες ν α παραµένουν εν ήµεροι γ ια νέες πληροφορίες.

Για ν α βοηθήσει στην καθιέρωση µίας Ευρωπαικ ής Περιοχής γ ια την Καινοτοµία,
Η αγ ορά καινοτοµίας παρέχει υπηρεσίες αλληλεπίδρασης που επιτρέπουν στους
κατόχους των αποτελεσµάτων των ερευν ών( από προγράµµατα που δ εν έχουν
χρηαµτοδοτηθεί από την Ευρωπαική Ένωση) ν α υποβάλλουν προσφορές. Αυτά τα
σχέδια πραγµατοποιούνατι σε παν επιστήµια και ιδιωτικά εργ αστήρια στα κράτη
µέλη της Ευρωπαικής Έν ωσης και σε χώρες που σχετίζονται µε το πλαίσιο του
σχεδίου. Η υπηρεσία θα γίν ει µία από πλήρεις πηγές έρευνας της τεχν ολογίας στην
Ευρώπη.

8.10. IPR-Hel pdesk
Ο βασικός στόχος του IPR-Helpdesk (www.i pr-helpdesk.org) είν αι ν α βοηθήσει
πιθανούς και ήδη υπαάρχοντες ενδιαφερόµενους να πάρουν µέρος στην
χρηµατοδοτούµεν η από την κον ότητα έρευν α και στην ανάπτυξη τεχνολογ ικών
προγραµµάτων σε σχέση µε ζητήµατα πνευµατικής ιδ ιοκτησίας (IPR ) issues. Το
IPR-Helpdesk επίσης συµβουλεύει γαι την δ ιάχυση θεµάτων της κοινότητας, για
προστατευτικούς κανόνες και άλλα θέµατα τα οποία σχετίζ ονται µε το IPR σε
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διεθν ή ερευν ητικά προγράµµατα. Άλλος ένας πιο παγκόσµιος στόχος της δράσης
είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της Ευρωπαικής Ερευνητικής Κοινότητας για
θέµατα που αφορούν το IPR , δίνοντας έµγ αση στην Ευρωπαική τους δ ιάσταση.

8.11. Πύλη στην ανάπτυξη
Οι νέες εταιρίες σήµερα, και συγκεκριµέν α αυτές που ασχολούν ται µε τον
τεχνολογ ικό τοµέα, είν αι οι αυριανές πηγές για επιτυχηµέν ες παγκόσµιες
επιχειρηµατικές δ ραστηριότητες που θα καθιερώσουν νέες επιχειρηµατικές
πρακτικές και θα δ ιαδώσουν το πνεύαµα καινοτοµίας και στις παραδοσιακές
επιχειρήσεις. Όµως οι ιδ ρυτές των εταιριών συν ήθως δεν έχουν την απαραίτητη
γνώση και τα προσόντα για ν α αν τιµετωπίσουν την δ ιαρκώς αν απτυσσόµεν η
αγορά. Εκτός από αυτό, έχουν προβλήηµατα σχετικά µε την εύρεση οικον οµικών
πηγών. Οργαν ωµένα κεντρικά δ ίκτυα µπορούν ν α παρέχουν χρήσιµη βοήθεια σε
τέτοιες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία Πύλη στην Αν άπτυξη The Gate2Growt h
(www. gat e2growth.com) δ ηµιουργ εί δίκτυα επενδ υτών
και παροχής
επιχειρηµατικών υπηρεσιών. Οι κύριοι στόχοι είν αι οι εταιρίες υψηλής
τεχνολογ ίας που απιατούν από €10.000 ‘εως €4 milli on οικονοµικούς πόρους o f
financial sources. Οι υπηρεσίες Gate2Growth περιλαµβάν ουν:
•
•
•
•
•

εργαλεία επιχειρ ηµατικού σχεδ ιασµού,
Ευρεία βάση δεδ οµέν ω της Ε.Ε για ευκαιρίες επενδύσεων, επιχειρηµατικά
σχέδ ια και οικονοµικ ές πηγές,
συµβουλευτική από ειδικούς στις επενδύσεις,
τοπικά υποστηρικτικά δίκτυα,
forums συζητήσεων και εργαστήρια and .

8.12. Κεντρικό δίκτυο καινοτοµίας των επιχε ιρήσεων
Το κεν τρικό δ ίκτυο καινοτοµίας των επιχειρήσεων,The Business Innovati on Cent re
network(B IC )(http:// cordi s.europa. eu/i ncubatorshttp:/ /www.cordis.lu/i ncubators)
είανι ένα περιφερειακό δ ίκτυο υποστήριξης για επιχειρηαµτίες και καινοτόµες
SMEs.Το B IC επικεντρών εται στην τοπική και όχι δ ιεθνή µεταφορά της
τεχνολογ ίας.
Προσφέρει υποστήριξη,
αξιολόγηση
των
καιν οτόµων
επιχειρηµατικών ιδεών, βοήθεια γ ια τον επιχειρηµατικό σχεδ ιασµό και υποστήριξη
κατά τον πρώτο καιρό λειτ ουργ ίας µία ς επιχείρησης. 150 γραφεία B IC είναι
διασκορπισµέν α σε όλη την Ευρώπη.
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CASE STUDYΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
IT.SME.Βιοµ ηχανία ε πεξεργ ασίας ξύλου στο Sala-Heby – Ένα πρω τοπόρο
σχέδιο (A rne Kull bjer)
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8.13. Ευρωπαική υποστήριξη σε ταχεία αναπτυσσόµενε ς
εταιρίε ς
Η Ευρωπαικ ή Έν ωση παρέχει υποστήριξη στις SMEs από τα κράτη-µέλη και
πολλές φορές από υποψήφιες χώρες. Η υποστήριξη παρέχεται σε δ ιαφορετικές
µορφές όπως δάν εια , διευκολύν σεις και σε κάποιες περιπτώσεις εγγυήσεις.Η
υποστήριξη είναι δ ιαθέσιµη είτε άµεσα είτε µέσω των Ευρωπαικών Κον δυλίων
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που τα δ ιαχειρίζεται ξεχωριστά η κάθε χώρα. Οι SMEs µπορούν να οφεληθούν
από µία σειρά µη οικονοµικών µέτρων µε την µορφή προγραµµάτων και
υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Τα υποστηρικτικά σχήµατα έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίε:
1. Χρηµα τοδότη ση ευκα ιριώ ν που είναι απευθείας διαθέσιµ ες SMEs
Αυτές οι χρηαµτοδοτήσεις είναι κυρίως θεµατικές µε συγκεκριµένους στόχουςπεριβάλλον, έρευνα, εκπαίδ ευση- σχεδ ιασµένες από δ ιαφορετικά τµήµατα της
Ευρωπαικής Ένωσης. Οι SMEs µπορούν να δηλώσουν απευθείας συµµετοχή για
τα προγράµµατα, υπό την γεν ική προυπόθεση ότι παρουσιάζουν αξιόλογα σχέδια
τα οποία µπορούν ν α έχουν διεθνή εφαρµογή. Η υποστίριξη της Ευρωπαικής
Ένωσης έγκειται στις χρηαµτοδ οτήσεις που καλύπτουν συνήθως το 50% του
κόστους ενός προγ ράµµατος.
2. ∆οµικά κονδύλια
Τα Ευρωαπικά κονδύλια γ ια την τοπική αν άπτυξη είναι µία µεγάλη πηγ ή
χρηµατοδότησης για τις SMEs, µέσω των διαφορετικών θεµατικών προγραµµάτων
και των πρωτοβουλιών των κοινοτήτων. Τα οφέλη των δ οµικών κονδ υλίων είναι
ότι οι επιχειρήσεις β΄ρσκουν έναν άµεσο τρόπο γ ια να χρηµατοδ οτήση τα σχέδια
τους. Σηµειώνουµε ότι όλα τα προγράµµατα, τα διαχειρίζονται οι τοπικές και
εθνικές αρχές, εν ώ από αυτές γ ίν εται και η επιλογ ή των σχεδίων
Τα δ οµικά κονδ ύλια είν αι σχεδ ια σµέν α γ ια ν α βοηθούν στην µείωση των
αν απτυξιακών αν ισοτήτων ανάµεσα σε δ ιαφορετικές περιοχές και ν α προωθούν
την οικον οµική και κοιν ωνική συν οχή στα πλαίσια της Ευρωπαικής Ένωσης. Για
τον λόγο αυτό η Ευρωπαική ένωση συγχρηµατοδοτεί τοπικές πρωτοβουλίες µέσα
στα πλαίσια των κρατών -µελών της, µέσα από προγ ράµµατα στους τοµείς της
αγροτικής παραγ ωγ ής, της τοπικής πολιτικής, της απασχόλησης και των
κοιν ωνικών υποθέσεων
Σηµειώνουµε ότι τα προγ ράµµατα τα δ ιαχειρίζονται εθνικοί και τοπικοί φορείς.
3. Οικ ονοµικά εργαλεία
Αυτά τα οικονοµικά εργ αλεία τα δ ιαχειρ ίζεται το Ευρωπαικό Ίδρυµα Επενδύσεων
(EIF ) και η Ευρωπαική Τράπεζα (EIB). Σηµειώστε ότι δ εν επενδ ύουν άµεσα στις
SMEs , αλλά συν ήθως λειτουργούν µε οικονοµικούς δ ιαµεσολαβητές.
4. Άλλες µ ορφές υποστή ριξη ς
Αντιπροσωπεύουν γεν ικότερα την µη οικονοµική µορφή υποστήριξης, κυρίως στο
πεδίο της διεθνοποίησης.

