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Πώς ή τεχνολογική μας εξάρτηση 
καί ανεπάρκεια έγινε τροχοπέδη 
γιά τήν ανάπτυξη της οικονομίας 

Μ ΕΣΑ erró σημερινά δεδομένα 
της οικονομικής άλληλοεξάρ 
τησης των κρατών είναι 

προφανές οτι ή^ τεχνολογία καί ή 
τεχνολογική ανάπτυξη δέν εΐναι 
ουδέτερες έννοιες. 'Αντίθετα, ó έ
λεγχος^ τους καί ή επιβολή πάνω 
σ' αυτές, σημαίνουν οικονομική καί 
πολιτική ανεξαρτησία. Γι' αυτό 
καί είναι ουσιώδες νά συνδεθούν 
οργανικά η μεταφορά τής τεχνο
λογίας καί ή τεχνολογική πολιτι
κή με συγκεκριμένους οικονομι
κούς καί κοινωνικούς στόχους. 

Μιά σύντομη ματιά στον οικο
νομικό καί βιομηχανικό χάρτη τής 
χώρας μας θά δείξει αμέσως οτι 
η Ελλάς εξαρτάται τεχνολογικά 
από τίς πιό αναπτυγμένες χώρες 
τής Ευρώπης καί τής Βόρειας 'Α
μερικής. Τά βασικά αποτελέσμα
τα (ή' συμπτώματα) αυτής τής τε
χνολογικής ^εξάρτησης εΐναι : ό 
μειωμένος έλεγχος πάνω στις άπο 
Φάσεις γιά τόν προγραμματισμό, 
τήν παραγωγή καί τη διάθεση βιο
μηχανικών προϊόντων, ή εισαγωγή 
ακατάλληλης τεχνολογίας (καί α
π ό την πλευρά τών ακατάλληλων 
εισροών καί από τήν πλευρά τής 
δημιουργίας ακατάλληλης ζήτη
σης) καί τό μειωμένο επίπεδο δια
πραγματευτικής δύναμης στη διε
θνή αγορά τής τεννολογίας. 

'Η τεχνολογική εξάρτηση τής 
Ελλάδας έχει ιστορικά καί οργα
νικά αϊτια πού μπορούν νά απο
δοθούν: 

α) Στίς μέχρι σήμερα κατευ
θυντήριες προσπάθειες γιά τεχνο
λογική ανάπτυξη (ή στην έλλειψη 
τους). Εΐναι γνωστή ή «αδυ
ναμία της ^ δημόσιας^ διοίκησης, 
άλλα καί τής ιδιωτικής πρωτοβου 
λίας νά ενεργοποιήσουν τό έμψυ
χο ^ υλικό τής χώρας (τεχνολογία 
καί επιστημονικό) γιά τήν επίλυ
ση συγκεκριμένων οικονομικών καί 
κοινωνικών προβλημάτων. Δέν υ
πάρχει οργανικός δεσμός τής έ
ρευνας στίe επιστήμες καί τήν τε
χνολογία με τίς οικονομικές ανά
γκες τής χώρας, ένώ επιστήμονες 
καί τεχνολόγοι ασκούν μή παρα
γωγικά επαγγέλματα (INTERNAL 
BRAIN DRAIN). 

ß. Στην εισαγόμενη τεχνολογία. 
'Εδώ δέν fέχει μονό σημασία τό 
απόλυτο υψος τής συνολικής δα
πάνης γιά τεχνολογία άλλα καί ή 
ποιοτική της ύφή. Παρατηρείται 
οτι ή εισαγόμενη τεχνολογία στην 
Ελλάδα δεν υποβοηθά άλλα αντι
καθιστά r εγχώριες παραγωγικές 
διαδικασίες χωρίς σύγχρονα νά 
λαμβάνει υπόψη τους εγχώριους 
συντελεστές παραγωγής καί τίς 
εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πη
γές. Κατ' αυτό τόν τρόπο προά
γει^ τή χρήση ακατάλληλων πόρων 
γιά ακατάλληλα προϊόντα. 

γ ) Στους τυπικούς καί ουσια
στικούς θεσμούς - φορείς πού συν
δέουν την τεχνολογική υποδομή με 
τόν κρατικό προγραμματισμό γιά 

οικονομική καί τεχνολογική ανά
πτυξη.^ Ή τεχνολογική υποδομή 
της χώρας φαίνεται θεσμικά bio 
χωρισμένη από τά προγράμματα 
οικονομικής καί κοινωνικής ανά
πτυξης. 'Η ενσυνείδητη χρήση τε
χνολογικής πολιτικής άπό τους 
προγραμματιστές καί εκτελεστές 
οικονομικής καί κοινωνικής πολι
τικής είναι σπάνια, αν μή άνύπαρ 
κτος. 

Ή τεχνολογική 
πολιτική μας 

'Ηδυναμικότητα^ μιας χώρας 
γιά ¿κλογή; αφομοίωση, προσαρ
μογή, βελτίωση καί δημιουργία 
κατάλληλης τεχνολογίας (όλες έν-
νιοιες πού περιλαμβάνονται στον 
δρο:^ Μεταφορά Τεχνολογίας) ε
ξαρτάται άπό μιά πληθώρα παρα
γόντων όπως: 

,« ) Ή δομή καί αποδοτικότητα 
τών φορέων πού έργο τους εΐναι ή 
επιστημονική καί τεχνολογική έ 
ρευνα. 

β ) Τ ό έμψυχο υλικό πού αντι
λαμβάνεται καί χρησιμοποιεί *»ίς 
τεχνολογικές εξελίξεις καί 

γ̂ ) Τά συστήματα κυκλώματα 
πού υπάρχουν γιά πληροφοριοδό-
τηση σε τομείς τεχνολογικών εξε
λίξεων. 

Σημαντικό ρόλο στή δομή καί 
αποδοτικότητα τών επιστημονι
κών καί τεχνολογικών φορέων παί
ζουν τά κέντρα πού προάγουν τή ν 

αφομοίωση ή τή δημιουργία τε
χνολογίας (π·χ. ινστιτούτα καί 
τμήματα ερευνών) καί τά κέντρα 
πού διαδίδουν τεχνολογικές εξελί
ξεις (π.χ. συμβουλευτικέ-; εταιρί
ες, κέντρα πληροφοριοδότησης, 
κέντρα βιομηχανικής ανάπτυξης 
κ.ά.). Έξ ίσου σημαντικό ρόλο 
παίζουν οί καταναλωτές τής τε
χνολογίας (δημόσιες καί 'ιδιωτι
κές επιχειρήσεις) μέ τίς διασυν
δέσεις τους μέ τά παραπάνω κέν
τρα μέσω t τής αγοράς η καί μέ 
άλλους τρόπους. 'Απαραίτητο καί 
καταλυτικό ρόλο έχει τό θεσμικό 
καί νομικό πλαίσιο η σύστημα, 
συνήθως στον τομέα τής δημόσιας 
διοίκησης, πού συμπεριλαμβάνει 
την κατάρτιση t προτεραιοτήτων, 
τήν κατανομή πόρων καί τή ρύθ
μιση ή άμεση συμμετοχή στίς σχέ
σεις μεταξύ τών κέντρων πού προ 
άγουν τήν αφομοίωση η δημιουρ
γία τεχνολογίας καί τών κατανα
λωτών οιώτής̂  τής τεχνολογίας. 

Προέχει μέ βάση τίς πιό πάνω 
αντιλήψεις - θέσεις ή μεθόδευση 
δημιουργίας τεχνολογικής πολιτι
κής στην 'Ελλάδα μέ βασικές αρ
χές οτι: 

α) Ή σειρά ' προτεραιοτήτων 
γιά δραστηριοποίηση στον τομέα 
τής τεχνολογίας πρέπει νά ορίζε
ται σάν^ σχέση τών γενικών ανα
πτυξιακών στόχων της χώρας, 

Λ ß) Οί αποφάσεις στον τομέα 
της τεχνολογικής πολιτικής απαι

τούν σταθερές καί συνεχείς υπο
χρεώσεις, πολύ πρίν αποφέρουν 
συγκεκριμένα αποτελέσματα, καί 

γ ) "Υπαρξη απαιτήσεων (έξω 
άπό τόν τομέα τής τεχνολογικής 
ανάπτυξης) γιά δυσεύρετου^ πό
ρους, κάνει αναγκαίο τό μακρο
χρόνιο προγραμματισμό. 

Ή μεθόδευση μιας τεχνολογική« 
πολιτι,ής πε ρ ι λαμβάνε ι συγκεκρι
μένους στόχους, τομείς προτεραιό
τητας, προγράμματα δραστηριο
ποίησης καί στρατηγική εφαρμο
γής προγραμμάτων. "Ενας άπό 
τους βασικούς στόχους πού πρέπει 
νά αποβλέπει ή τεχνολογική πολι-

Του 

ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ 

τική εΐναι ή μεθόδευση τών διαδι
κασιών γιά τήν αναγνώριση, εκλο
γή καί μεταφορά ξένης τεχνολο
γίας, μιας τεχνολογίας^ πού πρέ
πει νά εναρμονίζεται μέ τήν ανα
πτυξιακή πολιτική της χώρας. 
"Ενας δεύτερος βασικός στόχος 
εΐναι ή ενίσχυση τής δυναμικότη
τας γιά προσαρμογή καί απορρό
φηση ξένης τεχνολογίας καί ή στα
διακή ανάπτυξη ικανοτήτων γιά τή 
δημιουργία Ελληνικής τεχνο
λογίας. 

Ή συμβολή τών 'Ανωτάτων 'Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων στην επί
τευξη αυτού του στόχου έχει πρω
ταρχική θέση. Ή επίτευξη τών α
νωτέρω στόχων θά προετοιμάσει 
τό έδαφος γιά τήν επιτυχία του 
τρίτου, καί ίσως του πιό σημαν
τικού στόχου μιας τεχνολογικής 
πολιτικής, τή δημιουργία διαπρα
γματευτικών 'ικανοτήτων γιά τή με 
ταφορά καί χρήση τεχνολογίας. Τέ 
λος ή επίτευξη τών στόχων αυτών 
μπορεί νά γίνει συγχρόνως ή στα
διακώς σε τρία επίπεδα: Στό επί
πεδο τών επιχειρήσεων (παραγω
γικών μονάδων), στό επίπεδο τών 
φορέων επιστημονικής καί τεχνολο 
γικής έρευνας καί στό επίπεδο 
τών κρατικών δραστηριοτήτων. Κα 
ταλυτικό ρόλο στή μεθόδευση τών 
στόχων καί στό συντονισμό τών 
δραστηριοτήτων στά τρία αυτά ε
πίπεδα, θά πρέπει νά παίξουν ή 
μέχρι σήμερα ανύπαρκτη κυβερνη
τική πολιτική καί ó κυβερνητικός 
συντονισμός. 

Στή μεθόδευση της τεχνολογικής 
πολιτικής αναφερθήκαμε καί στους 
συγκεκριμένους τομείς προτεραιό
τητας. Αυτοί θά οριστούν άπό τό 
οικονομικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
καί μέ βάση τους κλάδους πού έ
χουν ζωτική σημασία μέσα σ' αυ
τό τό πρόγραμμα. Παραδειγματικά 
προβάλλονται οί τομείς: Κοινωνι
κού ενδιαφέροντος (π.χ. υγεία, στέ 
γη) καί υψηλής απασχόλησης (ή 

προαγωγή καί βελτίωση των αγρο
τικών δραστηριοτήτων μπορεί νά 
ώφεληθή σημαντικά άπό τήν τεχνο
λογική ανάπτυξη), παραδοσιακών 
εξαγωγικών βιομηχανιών (π.χ. ά-
γροτοβιομηχανίες, κλωστοϋφαντουρ 
γία) καί τομείς πού ή ανάπτυξη 
τους θά δημιουργήσει νέες δυνα
τότητες γιά εξαγωγές (π.χ. μη-
χανσλογικός εξοπλισμός, ενδιάμε
σα αγαθά). 

Ή ορθολογική 
ανάπτυξη μας 

'Αναπόσπαστη μέρος στή μεθό
δευση τής τεχνολογικής πολιτικής 
είναι τά συγκεκριμένα προγράιι-
ματα δραστηριοποίησης. Τά ποο-
γράμματα αυτά πρέπει νά άναπτυ-
θουν σταδιακά, ξεκινώντας άπό 
μελέτες καί δραστηριότητες τεχνο
λογικής υποδομής καί καταλήγον
τας σέ τακτές αναλύσεις κλαδ:κών 
εξελίξεων. Συγκεκριμένα προέχει 
νά αναληφθούν οί κάτωθι δραστη
ριότητες: 

α) προμελέτη τής σημερινή« 
μορφής καί του ρόλου τής ^τεχνο-
λογίας καί τής τεχνολογικής πο
λιτικής στην 'Ελλάδα, 

6) ανάλυση τής αποδοτικότητας 
τής επιστημονικής καί τεχνολογι
κής έρευνας μέ κριτήρια τό οικο
νομικό καί κοινωνικό πρόγραμμα 
ανάπτυξης καί τους υπάρχοντες 
καί διαθέσιμους πόρους, 

γ ) ανάπτυξη εναλλακτικών λύ
σεων τεχνολογικής πολιτικής μέ 
βάση συγκεκριμένους στόχους καί 
προτάσεις γιά άναδιοργάνωσιι του 
τομέα τής επιστημονικής καί τε
χνολογικής έρευνας, 

δ) σχέδια υποδομής καί περι
φερειακών συστημάτων πού θά 
βελτιώσουν τό περιβάλλον πού με
ταφέρεται ή" δημιουργείται ή τε
χνολογία, (συστήματα βιομηχανι
κών καί τεχνολογικών πληροφοο«.-
ών, προγράμματα εκπαίδευσης 
K.O.K.), 

ε) ανάληψη προγραμμάτων μέ 
συγκεκριμένους στόχους ^ pilot pro-
freís) μέ σκοπό νά αποδείξουν οτι 
ή τεχνολογική πολιτική εΐναι εφι
κτή, βοηθά στή βελτίωση τής πα
ραγωγής καί τήν αύξηση τής πα
ραγωγικότητας, καί εΐναι απαραί
τητη γιά νά ξεπεραστούν οικονο
μικά καί κοινωνικά προβλήματα, 

στ) μελέτες μακροχρόνιας στρα
τηγικής καί προγραμμάτων, είτε 
σέ εθνικό επίπεδο είτε ανάπτυξης 
συγκεκριμένων κλάδων. 

Οί καλύτεροι στόχοι δμως δέν 
επαρκούν άν δέν συνοδεύονται άπό 
μιά στρατηγική εφαρμογής τής τε
χνολογικής πολιτικής πού νά πε
ριλαμβάνει τους φορείς^ προγραμ
ματισμού, συντονισμού, έρευνας 
καί έλεγχου καθώς καί τίς προ
διαγραφές γιά τήν επίτευξη τών 
στόχων μέσα σέ δεδομένα χρονικά 
πλαίσια. 

"Η κυβέρνηση στην προσπάθεια 
της νά προωθήσει την επιστημο
νική έρευνα και τήν τεχνολογία έ
φερε στή Βουλή (όπου καί ψηφί
στηκε) J τόν Σεπτέμβρη του \977f 

σχετικό νόμο (Σ.Ν. 706) . Και 
ένώ οί στόχοι του Νόμου αυτού 
μέχρι ενός σημείου καλύπτουν ε
πιφανειακά τις αναγκαίες ρυθμί
σεις t καί εξουσιοδοτήσεις πού 
χρειάζονται γιά νά προωθηθεί ή 
επιστημονική ερεννα, εν τούτοις 
δείχνει πλήρη άγνοια της ανάγκης 
μιας τεχνολογικής πολιτικής που 
θά προωθήσει τή μεταφορά τεχνο
λογίας στόν^ τόπο μας. 'Αντίθετα 
τό σχέδιο νόμου δσο καί οί δρα
στηριότητες της Υπηρεσίας πού 
δημιουργήθηκε στό υπουργείο Συν
τονισμού εΐναι ασαφείς ώς προς 
τους συγκεκριμένους στόχους, ένώ 
λείπει παντελώς μιά συγκεκριμένη 
στρατηγική.γιά τή μεθόδευση μιας 
τεχνολογικής πολιτικής. Οί προ
τάσεις πού ακολουθούν εΐναι μιά 
προσπάθεια νά καλυφθεί σέ γενι
κές γραμμές τό κενό πού υπάρχει 
στον τομέ^ αυτό, ακόμη καί ύ
στερα άπόίτή δημιουργία τής "Υ
πηρεσίας 'Επιστημονικής "Ερευ
νας καί Τεχνολογίας στό υπουρ
γείο Συντονισμού. 

• ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. 
Προτείνεται ή δημιουργία Γραμ
ματείας 'Επιστημών καί Τεχνολο
γίας (TEt") αποσπασμένη στό 
γραφείο του Προέδρου τής Κυβερ
νήσεως. Ή τοποθέτηση αυτή τής 
ΓΕΤ ξεκινά άπό τήν αντίληψη δτι 
ή δημόσια διοίκηση στην Ελλά
δα βρίσκεται σέ πολύ χαμηλή στά-
θμη. Κατά συνέπεια ή δημιουργία 
φορέα δημοσίου δικαίου υπαγομέ
νου σέ οποιοδήποτε υπουργείο, αυ
τόματα θά γίνει ζήτημα πολιτικής 
ρουσψετολογίας καί διοικητικών 
αντιζηλιών. Αντίθετα, ή ΓΕΤ 
χρειάζεται ειδικά εκπαιδευμένο ε
πιστημονικό προσωπικό μέ ευελι
ξία δράσης καί τό ελάχιστο τών 
γραφειοκρατικών παρεμβατισμών 
(μορφή οργάνωσης Ιδιωτικού δι
καίου). Υπαγόμενη αμέσως στό 
γραφείο του προέδρου της Κυβερ
νήσεως^ θά αντλεί τό ανάλογο κύ
ρος τής αντικειμενικότητας απέ
ναντι στά επιτελικά υπουργεία καί 
τήν πολιτική δύναμη γιά τή συλ
λογή στοιχείων καί τήν προώθη
ση προγραμμάτων. 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Σέ 
πρώτη φάση τό έργο τής ΓΕΤ θά 
πρέπει νά εΐναι ή προμελέτη τής 
τεχνολογικής εξέλιξης στην 'Ελλά
δα, ή ανάλυση τής αποδοτικότητας 
της επιστημονικής καί τεχνολογι
κής έρευνας καί ή ανάπτυξη εναλ
λακτικών λύσεων τεχνολογικής πο
λιτικής.^ Μέ βάση τά πορίσματα 
τής πρώτης αυτής φάσης, ή ΓΕΤ 
θά ^ πρέπει νά παρουσιάσει ένα 
πρόγραμμα αναδιοργάνωσης τής 
επιστημονικής καί τεχνολογικής 
έρευνας καί τών αντιστοιχούντων 

φορέων. Επίσης θά πρέπει νά ε
πιδιώξει τήν προετοιμασία καί ε
φαρμογή συγκεκριμένων προγραμ
μάτων (pilot projects) μεταφοράς, 
προσαρμογής καί δημιουργίας τε
χνολογίας. Ή επίτευξη των στό
χων αυτών τών προγραμμάτων θά 
παίξει σημαντικό ρόλο στην απο
δοχή της τεχνολογικής πολιτικής 
σάν αναπόσπαστο μέρος τού οι
κονομικού καί κοινωνικού προ
γραμματισμού. 

Σύστημα 
τεχνολογικών 

καί βιομηχανικών 
πληροφοριών 

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΔΡΑΙ
ΩΣΗ. Ό συντονισμός της εφαρ
μογής τών διαφόρων προγραμμά
των θά πρέπει νά εΐναι ένα άπό 
τά κύρια έργα τής ΓΕΤ κατά τή 

διάρκεια της δεύτερης φάσης. Συγ
χρόνως θά πρέπει νά προχωρή
σει στή σταθεροποίηση και εδραί
ωση εκείνων τών φορέων πού άπο 
δίικνύονται επιτυχείς στην εφαρ
μογή τών προγραμμάτων. Τά απο
τελέσματα τής εφαρμογής θά ε
πιδείξουν τά έπί μέρους στοιχεία 
τής τεχνολογικής πολιτικής καί 
τά αναγκαία μέτρα ή' κίνητρα γ>ά 
τή μεθόδευση της (π.χ. δογανα 
και ρυθμιστικά μέτρα εισαγωγής 
τεχνολογίας καί αποδοχής συαβο-
λαιων αγοράς, αναδιοργάνωση συ
στήματος βιομηχανικής^ ιδιοκτη
σίας κ.ά. Στό τέλος τής φάσης 
αυτής θά πρέπει νά ληφθούν απο
φάσεις γιά τους φορείς πού θά 
αναλάβουν συγκεκριμένες άομο-
διότητες. Ή τελική μορφή και ó 
ρόλος τής ΓΕΤ θά πρέπει επίσης 
νά διευκρινισθεί, δηλαδή αν θά 
αναλάβει ή ίδια τόν προγραμμα
τισμό καί συντονισμό τής τεχνο
λογικής πολιτικής, ή άν θά πρέ
πει νά δημιουργηθεί νέος φορέας 
καί ή ΓΕΤ νά διατηρήσει συμ
βουλευτικό ρόλο. 

Ή δυνατότης χειρισμού, διεκπε

ραίωσης, εναποθήκευσης καί μετά
δοσης πληροφοριών είναι σήμερα 
μιά άπό τίς πιό κρίσιμες τεχνο
λογίες γιά τίς βιομηχανικά ανα
πτυγμένες χώρες, τόσο στή βιο
μηχανία τους δσο καί στίς υπη
ρεσίες. *Η άναγκαιότης ένας συ
στήματος βιομηχανικών καί τεχνο
λογικών πληροφοριών δέν βρίσκει 
αναγνώριση μέσα στην κρατική 
δομή, στίς εθνικές προτεραιότητες 
γιά έρευνα καί ανάπτυξη, στά ε
πενδυτικά προγράμματα, στή 
στρατηγική τής βιομηχανικής μα^ 
ανάπτυξης καί στό εκπαιδευτικό 
μας σύστημα. Γι' αυτό χρειάζεται 
ιδιαίτερη μνεία ή δημιουργία ε
νός συστήματος βιομηχανικών καί 
τεχνολογικών πληροφοριών πού 
βασικούς σκοπούς θά έχει: Τήν. 
ανάπτυξη ικανών μέσων πού θά ε
νισχύσουν τήν διαπραγματευτική 
Ικανότητα τής χύ>ρας γ ιά νά α
ποκτήσει τεχνολογία σέ συμφέ
ροντες δρους, καί τόν επικουρικό 
ρόλο στην αναδιοργάνωση τής βιο
μηχανικής δομής τής χώρας καί 
στή δημιουργία νέων παραγωγι
κών μονάδων. "Ενας άμεσος καί 
συγκεκριμένος στόχος ενός τέ
τοιου συστήματος εΐναι ή αύξη
ση καί ή βελτίωση τής ροής των 
βιομηχανικών καί τεχνολογικών 
πληροφοριών μέ τήν πληροφοριο-
δότηση γιά εναλλακτικές τεχνολο
γικές λύσεις πού είναι διαθέσιμες 
στή διεθνή αγορά ή υπό ανάπτυξη 
καθώς καί τους δρους αποκτήσεως 
καί χρήσεως τους, καί μέ τήν πλη-
ροφοριοδότηση πάνω στή βιοαη-
χανική στρατηγική καί πολιτική, 
καί στίς τάσεις βιομηχανικής α
νάπτυξης κατά κλάδο (π.χ. πετρο
χημικά, φαρμακευτικά κ.ο.κ.) η 
σέ γεωγραφική κλίμακα (π.χ. Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα, Μέση Ανα
τολή). 

Γιά τήν ορθή λειτουργία ενός 
συστήματος πληροφοριών προτεί
νεται ή δημιουργία ενός κεντρικού 
Φορέα πού θά αναλάβει αυτό τό 
έργο καί πού θά απαρτίζεται 
άπό : 

α) υποσυστήματα^ πληροφοριω». 
πού αποσκοπούν στή συλλογή και 
διανομή, 

β) μηχανισμούς συντονισμού jit 
ταξύ τών διαφόρων υποσύστημα" 
των, καί 

γ) τεχνικές καί συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, γιά τόν έλεγχο, ανά
λυση καί αξιολόγηση τών πληρο
φοριών. 

Ό προγραμματισμός καί ή δη
μιουργία αυτού τού φορέα θά πρέ
πει νά αποτελέσει ένα άπό τά πιό 
σημαντικά έργα τής^ ΓΕΤ, Ιδιαίτε
ρα στην πρώτη φάση τών δρα
στηριοτήτων της. Περιληπτικά μό
νο αναφέρονται συγκεκριμένα υ
ποσυστήματα πληροφοριών όπως: 

α) πληροφορίες σχετικές μέ ξέ
νες επενδύσεις καί ορούς / συμβό
λαια χρήσεως τεχνολογίας (U-
SENCING· ROYALTIES, RESTRI
CTIVE CLAUSES). 

6) πληροφορίες κοστολογήσεως 
στην εγχώρια καί στή διεθνή α
γορά. 

γ ) πληροφορίες βιομηχανικής ί-
δισκτησίας patents, trademarks),̂  

δ) πληροφορίες σχετικές μέ τή 
τεχνολογική δομή της χώρας καί 
μέ τίς κύριες αγορές προελεύσε
ως τεχνολογίας, 

ε) πληροφορίες επιστημονικής 
. τεχνολογικής φύσης γιά συγκε
κριμένα αναπτυξιακά προγράμμα
τα (pilot projects). 

'Η επιτυχία τού συστήματος καιί 
τών υποσυστημάτων θά έξαιρτηθίεΐ 
άπό τίς πιθανότητες η συλλογής 
καταλλήλων πληροφοριών, τό χρόνο 
καί κόστος συλλογής καί διανο
μής καί τήν ελαχιστοποίηση τών 
άχρηστων πληροφοριών. 

Τέλος θά πρέπει νά αναφερθεί 
δτι ή μεταφορά τής τεχνολογίας 
στή ν ' Ελλάδα καί ή * Ε λλην ι κή, 
τεχνολογική πολιτική δέν θά πρέ
πει μόνο νά εναρμονίζεται μέ τά 
ανάλογα συστήματα της Ευρωπα
ϊκής Κοινότητας, άλλα καί νά^ £j 
πωφελείται αυτών. Τό θέμα αυτό 
δμως απαιτεί ιδιαίτερη^ μελέτη 
καί εΐναι έξω άπό τά πλαίσια τού 
παρόντος σημειώματος. 


