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1. ΕΙΣΑΓΫΓΉ
Σιμερα, ο κλάδοσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ εφαρμόηει όλο και ςυχνότερα τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
και των εφαρμογϊν τθσ για τθν καταςκευι προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ με αποτζλεςμα να
απομακρφνεται από τισ παραδοςιακζσ τεχνολογίεσ και τεχνικζσ. Οι μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ αναγκάηουν
τισ επιχειριςεισ του κλάδου κλωςτοχφαντουργίασ και τθσ ζνδυςθσ (Κ&Ε) να ειςαγάγουν νζεσ μεκόδουσ
διοίκθςθσ και να εφαρμόςουν ζνα νζο τρόπο προςζγγιςθσ των κεμάτων που ςχετίηονται με τθν αγορά. Οι
προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με
επιτυχία αν ςυνδυάςουμε καινοτόμεσ λφςεισ, μάρκετινγκ και νζεσ τεχνολογίεσ. Το μζλλον τθσ
κλωςτοχφαντουργίασ βαςίηεται κυρίωσ ςε καινοτόμεσ λφςεισ, όπωσ, π.χ. ζξυπνα υφάςματα και
νανοτεχνολογίεσ
Σχεδόν το 90% των επιχειριςεων από τον κλάδο τθσ κλωςτοχφαντουργίασ εφαρμόηουν καινοτομίεσ από
μόνεσ τουσ, χωρίσ να ςυνεργάηονται με άλλουσ φορείσ. Για να βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα των ΜΜΕ
του κλάδου Κ&Ε (Κλωςτοχφαντουργίασ & Ζνδυςθσ), κα πρζπει καταρχιν να ςυνεργαςτοφν με άλλουσ
φορείσ όπωσ τα ΑΕΙ και κζντρα ζρευνασ και καινοτομίασ.
Η ανάπτυξθ του κλάδου Κ&Ε εξαρτάται, μεταξφ άλλων, από τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ:


τισ δυνατότθτεσ των επιχειριςεων ςε μια δεδομζνθ περιοχι,



τισ ευκαιρίεσ για περαιτζρω διεφρυνςθ τθσ αγοράσ,



τον προγραμματιςμό τθσ απαςχόλθςθσ – τθν αυξθμζνθ ςθμαςία των τεχνολογικά προθγμζνων
επαγγελμάτων,



τθν παραγωγι ςτον κλάδο Κ&Ε και τθν προϊκθςθ,



τθ δραςτθριότθτα με ςχετικά υψθλότερθ προςτικζμενθ αξία και λιγότερο ευαίςκθτθ ςτον
ανταγωνιςμό με άλλεσ χϊρεσ (π.χ. με τθν καταςκευι ροφχων για το ανϊτερο τμιμα τθσ αγοράσ, τθν
εφαρμογι νζων υλικϊν ι τθ δθμιουργία τθσ μόδασ),



τισ νζεσ οργανωτικζσ λφςεισ ςτθ βιομθχανία και τισ νζεσ τεχνικζσ διοίκθςθσ, οι οποίεσ απαιτοφν νζεσ
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και τα εργαλεία πλθροφορικισ.

Στον κλάδο κλωςτουφαντουργίασ & ζνδυςθσ θ επζνδυςθ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο είναι υψίςτθσ
ςθμαςίασ.
Η βιομθχανία ενδυμάτων χαρακτθρίηεται από το φαινόμενο τθσ μετεγκατάςταςθσ (μετεγκατάςταςθ τθσ
παραγωγισ ςε χϊρεσ όπου το κόςτοσ παραγωγισ είναι χαμθλό), ενϊ θ κλωςτοχφαντουργία οδεφει προσ
τεχνολογικό μεταμόρφωςθ. Υπάρχουν όλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςτθν αγορά, οι οποίεσ
εφαρμόηουν νζεσ τεχνολογίεσ και αυτοματοποιθμζνεσ γραμμζσ παραγωγισ για τθν καταςκευι
τεχνολογικά προθγμζνων ςφγχρονων υφαντικϊν υλϊν. Η ενεργόσ ςυμμετοχι των επιχειρθματιϊν ςτθν
πρακτικι κατάρτιςθ κα τουσ εξοικειϊςει με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ παραγωγισ.
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Οι επιχειρθματίεσ κα πρζπει να ςυμμετάςχουν ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ θ χορθγία βραβείων και
πρακτικισ άςκθςθσ για ςπουδαςτζσ και αγορά εξοπλιςμοφ εκπαίδευςθσ για τα ςχολεία. Αυτό κα
ςυμβάλλει ϊςτε να γίνει πιο ελκυςτικι θ μάκθςθ.
Τα ςφγχρονα εργοςτάςια χρειάηονται άτομα με υψθλι εξειδίκευςθ (π.χ. μθχανικοφσ) και καλά
εκπαιδευμζνουσ τεχνικοφσ.

2. Ο ΔΕΚΆΛΟΓΟΣ ΤΫΝ ΡΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΫΝ
Μζςω τθσ ςυνεργαςίασ με ΑΕΙ και ερευνθτικά κζντρα οι ΜΜΕ ζχουν πολλά πλεονεκτιματα. Στον
παρακάτω κατάλογο αναδεικνφονται τα 10 βαςικά κίνθτρα:

1) ΡΠΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΗΜΖΝΗ ΓΝάΣΗ ΜΕ ΣΚΟΡΠ ΤΗΝ ΑΝΆΡΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΠΜΫΝ
ΛΦΣΕΫΝ
Η ςυνεργαςία των ΜΜΕ, των ΑΕΙ και των ερευνθτικϊν κζντρων διαςφαλίηει τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ
και ενεργοποιεί τθν ζρευνα που αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ και εφαρμογι καινοτόμων λφςεων. Οι εταίροι
μοιράηονται τθν εμπειρία τουσ και οι ςυμφωνίεσ εταιρικισ ςχζςθσ μεταξφ ΜΜΕ και ΑΕΙ ανοίγουν τισ
πόρτεσ ςτθν ζρευνα και ςτισ καινοτόμεσ λφςεισ που μποροφν να εφαρμοςκοφν ςτισ επιχειριςεισ.
Τα αμοιβαία πλεονεκτιματα που προκφπτουν από τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ΑΕΙ και των ΜΜΕ είναι
πολλά και κακορίηουν τισ προςδοκίεσ και των δφο πλευρϊν. Οι πρϊτεσ φλεσ και οι τεχνολογίεσ του κλάδου
κλωςτουφαντουργίασ αποτελοφν βαςικζσ καινοτομίεσ, που μποροφν να βοθκιςουν ςτθν επιτυχι
αντιμετϊπιςθ πολλϊν κοινωνικϊν προκλιςεων. Ο κλάδοσ των τεχνικϊν κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων
υποςτθρίηει και άλλουσ κλάδουσ, προςφζροντάσ τουσ ελαφριά, ανκεκτικά και ελαςτικά υλικά, πολυλειτουργικζσ νζεσ τεχνολογίεσ και τεχνολογικά προθγμζνα προϊόντα (π.χ. ζξυπνα ροφχα).
Η ςυνεργαςία με τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα ανοίγει τθν πόρτα ςτθν ακαδθμαικι και
επιςτθμονικι γνϊςθ, ςτθν ζρευνα και τισ υποδομζσ.

2) ΡΠΣΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΉ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΣΚΖΪΗΣ
Η ςυνεργαςία μεταξφ ΑΕΙ και επιχειριςεων δίνει πρόςβαςθ ςε μια δθμιουργικι δεξαμενι ςκζψθσ.
Η ςυνεργαςία ςε ζρευνα και ανάπτυξθ περιλαμβάνει κοινζσ δραςτθριότθτεσ Ε&Α (Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ),
ζρευνασ επί ςυμβάςει, Ε&Α από διαβοφλευςθ, ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ, κοινζσ
δθμοςιεφςεισ με μόνιμουσ επιςτιμονεσ / ερευνθτζσ, κοινι επίβλεψθ των Bachelor, Master ι διδακτορικϊν
διατριβϊν και προγράμματα ςε ςυνεργαςία με τισ επιχειριςεισ
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3) ΩΗΜΑΤΟΔΠΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΠΜΫΝ ΕΡΕΝΔΦΣΕΫΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΚΛΫΣΤΟΧΨΑΝΤΟΥΓΚΑΣ &
ΖΝΔΥΣΗΣ (ΡΠΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΩΗΜΑΤΟΔΠΤΗΣΗ)
Οι επιχειρθματίεσ εκτιμοφν οικονομικι ςτιριξθ για τθν καινοτομία που προςφζρεται ςε εκνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, κακϊσ αυτι είναι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ για να τουσ ενκαρρφνει να
προχωριςουν ςε καινοτόμεσ επενδφςεισ.
Τα κονδφλια τθσ ΕΕ διευκολφνουν τισ επενδφςεισ και τθν ανάπτυξθ νζων τομζων δραςτθριότθτασ.
Στθν κλωςτοχφαντουργία θ παραγωγι παραδοςιακϊν προιόντων, ιδίωσ των τυποποιθμζνων νθμάτων,
κλωςτϊν και υφαςμάτων πζφτει ςυςτθματικά. Ωσ εκ τοφτου, οι επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν οικονομικζσ
δυςκολίεσ. Φοβοφνται ότι οι παραδοςιακζσ αγορζσ τουσ, εγχϊρια και διεκνϊσ, απειλοφνται από τα φκθνά
προϊόντα που προζρχονται από τθν Αςία. Παρατθροφμε μειϊςεισ των τιμϊν και των απαιτιςεων για τα
αγακά και τισ υπθρεςίεσ. Οι υποχρεϊςεισ ςυχνά πλθρϊνονται με κακυςτζρθςθ, δεν υπάρχουν πόροι για
τθν επζνδυςθ και το κόςτοσ τθσ εργαςίασ εξακολουκεί να είναι υψθλό.
Οι ΜΜΕ κα πρζπει να ςυμμετάςχουν ςε ςυνεδριάςεισ ςχετικά με τισ καινοτομίεσ ςτο κλάδο Κ&Ε και να
αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των επενδφςεων. Η
ςυνεργαςία επιχειρθματικοφ και επιςτθμονικοφ χϊρου κακϊσ και θ εφαρμογι καινοτομίασ αποτελοφν
προχποκζςεισ για τθν υποβολι αίτθςθσ για επιδοτιςεισ από τα προγράμματα τθσ Ε.Ε.

4) ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΡΟΥΣ
ΚΛΫΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΓΙΑΣ & ΖΝΔΥΣΗΣ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΫΝ

ΕΡΙΩΕΙΗΣΕΫΝ

ΤΟΥ

ΚΛΑΔΟΥ

Οι ικανότθτεσ του διευκυντικοφ προςωπικοφ των επιχειριςεων που ςχετίηονται με τθν δυνατότθτα
ςυνεργαςίασ με ερευνθτικά κζντρα και οργανιςμοφσ που ςχετίηονται με το επιχειρθματικό περιβάλλον,
πρζπει να ενιςχυκοφν.
Η ςυμμετοχι των επιχειρθματιϊν ςε προγράμματα κατάρτιςθσ που αφοροφν τουσ καινοτόμουσ τρόπουσ
διοίκθςθσ (ανάπτυξθ καινοτόμασ ςτρατθγικισ, οργάνωςθ και κουλτοφρα τθσ καινοτομίασ, ικανότθτα
διαχείριςθσ του κφκλου ηωισ τθσ καινοτομίασ και των ανκρϊπινων πόρων, ςκζψθ προςανατολιςμζνθ ςτο
ζργο και χριςθ των ΤΠΕ) είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν οικοδόμθςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ
των επιχειριςεων.
Κίνθτρα για τουσ ερευνθτζσ, διαφάνεια ςτισ αμοιβζσ, μιςκοί που ςυνδζονται με τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ μεταφοράσ τεχνολογίασ, ανάπτυξθ ενόσ χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και ςυμμετοχικι
ςχζςθ ςτθ διαχείριςθ του ζργου ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ.
Οι επιχειριςεισ πρζπει να βοθκθκοφν ςτθν διαχείριςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων, ιδίωσ μζςω των
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ και των εμπορικϊν ςθμάτων. Στθν παγκόςμια αγορά, οι ευρωπαϊκζσ
επιχειριςεισ του κλάδου Κ & Ε ςυχνά πζφτουν κφματα πλαςτογραφίασ και παραχάραξθσ. Η προςταςία
των μθχανθμάτων κλωςτοχφαντουργίασ, των νζων ινϊν, των καινοτόμων διαδικαςιϊν που προςφζρουν
νζεσ λειτουργικότθτεσ και των εμπορικϊν ςθμάτων πρζπει επίςθσ να ενιςχυκεί.
Η διαχείριςθ ζργου με τθ μορφι μιασ νζασ κουλτοφρασ διοίκθςθσ ςε μια εταιρεία, είναι ελάχιςτα γνωςτι
ςτισ ΜΜΕ του κλάδου και ςπάνια εφαρμόηεται. Με μια ςυχνά μεταβαλλόμενθ αγορά και με τθν αφξθςθ
του ανταγωνιςμοφ κα πρζπει να αναπτφξουμε μια νζα νοοτροπία ςτθ διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ ςε
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ςυνεργαςία με ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τα οποία κα παρζχουν επαρκι γνϊςθ ςχετικά με το
κζμα.

5) ΡΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΨΗ ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑΣ ΤΫΝ ΑΝΫΤΑΤΫΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΫΝ
ΙΔΥΜΑΤΫΝ, ΕΕΥΝΗΤΙΚΫΝ ΚΕΝΤΫΝ ΚΑΙ ΑΛΛΫΝ ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ ΕΤΑΙΫΝ:
Η προϊκθςθ των επιτευγμάτων, θ χριςθ των ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και θ ςυνεργαςία με
δυνατότθτα αυτοδιαχείρθςθσ.
Η οικονομικι ςυνεργαςία και θ ανάπτυξθ διαδικτυακϊν δεςμϊν ςτον κλάδο Κ+ Ε μπορεί να επιτευχκεί,
μεταξφ άλλων, με:


τθ δθμιουργία ςυςτάδων επιχειριςεων ςτον κλάδο, τθν υποςτιριξθ διαφόρων μορφϊν οικονομικισ
ςυνεργαςίασ, τθ βελτιωμζνθ επικοινωνία και τθν ολοκλιρωςθτθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.



τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και ανταλλαγι γνϊςθσ, εμπειριϊν και προςωπικοφ μεταξφ
επιχειρθματικοφ και επιςτθμονικοφ κόςμου,



τθν υποςτιριξθ του ακαδθμαϊκοφ δυναμικοφ, ιδιαίτερα των «ξεχωριςτϊν» δραςτθριοτιτων ζρευνασ
και διδαςκαλίασ με εκνικι και διεκνι ςθμαςία, τθν ενίςχυςθ τθσ εςωτερικισ περιφερειακισ
ςυνεργαςίασ των ΑΕΙ και τθν εμβάκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τισ οικονομικζσ και διοικθτικζσ
δομζσ,



τθν προςαρμογι τθσ δομισ τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ εργαςίασ, μζςω, π.χ.,
τθσ ανάπτυξθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ, τθσ προςφοράσ νζων
μακθμάτων και τθσ εςτίαςθσ ςε πρακτικζσ δεξιότθτεσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ,



των ςυςτθματικϊν επαφϊν μεταξφ των ερευνθτικϊν κζντρων και των επιχειριςεων του κλάδου για
τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ όπου μποροφν να κερδίςουν
επιδοτιςεισ για περαιτζρω ζρευνα ι για τθν εφαρμογι των αποτελεςμάτων.

6) ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΨΟΑΣ ΤΕΩΝΟΓΝΫΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΛΫΣΤΟΧΨΑΝΤΟΥΓΙΑΣ &
ΖΝΔΥΣΗΣ
Προκειμζνου μια επιχείρθςθ να αναβακμίςει τισ ικανότθτεσ του προςωπικοφ τθσ κα πρζπει να βελτιϊςει
αποτελεςματικά το επίπεδο γνϊςεων του. Η παροχι δυνατότθτασ ςτουσ εργαηόμενουσ να
παρακολουκιςουν προγράμματα κατάρτιςθσ που προςφζρονται από ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα
είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων από μζρουσ τουσ.
Όπωσ αποδεικνφεται από μελζτεσ που διεξιχκθςαν με τθ βοικεια ερωτθματολογίων από το Κδρυμα
Προϊκθςθσ τθσ Επιχειρθματικότθτασ (Fundacja Rozwoju Przedsiqbiorczosci) μόνο ζνα ςτα τρία ΑΕΙ που
ερωτικθκαν ςυμμετζχει ςε προγράμματα Ε & Α ςε ςυνεργαςία με ΜΜΕ ι / και ερευνθτικά κζντρα από
τον τομζα Κ & Ε. Μια παρόμοια απάντθςθ δόκθκε από τισ επιχειριςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ.
Για να αναπτφξει καινοτομία μια επιχείρθςθ πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςε ειδικοφσ που να διακζτουν τισ
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από τισ νζεσ αγορζσ, ςε καλφτερα ειδικευμζνο εργατικό δυναμικό και ςε
μθχανικοφσ με διάφορεσ ικανότθτεσ ςτον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ.
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Από τθ μία πλευρά, οι ΜΜΕ μεςω τθσ ςυνεργαςίασ με ΑΕΙ και κζντρα Ε&Α ζχουν τθ δυνατότθτα να
εκπαιδεφςουν τουσ μελλοντικοφσ υπαλλιλουσ για τθ βιομθχανία, ςφμφωνα με τισ προςδοκίεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ και, από τθν άλλθ πλευρά, τα ΑΕΙ ζχουν τθ δυνατότθτα να παρουςιάςουν τθν εκπαίδευςθ που
προςφζρουν ςτουσ εργαηόμενουσ του κλάδου Κ&Ε για τθ βελτίωςθ τθσ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων
και τθν κοινωνικι τουσ επάρκειασ. Η ςυνεργαςία των επιχειριςεων με επαγγελματικζσ ςχολζσ και κζντρα
επαγγελματικισ πρακτικισ κατάρτιςθσ κα ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των αξιόλογων προγραμμάτων
ςπουδϊν και εκπαιδευτικϊν πακζτων και ςτθν απόκτθςθ χρθματοδότθςθσ για ςφγχρονο εργαςτθριακό
εξοπλιςμό και πρακτικι εξάςκθςθ.
Αυτοφ του είδουσ οι ςυνεργαςίεσ αυξάνουν το ενδιαφζρον για τθ δια βίου κατάρτιςθ και προςελκφουν
νζο προςωπικό ςτον κλάδο.
Είναι ςθμαντικό για τουσ εργοδότεσ να είναι ςε κζςθ να επθρεάςουν το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ και
τθν οργάνωςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και να μοιραςτοφν τθν ευκφνθ για τθν αποδοχι των
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςτισ αντίςτοιχεσ βιομθχανίεσ τουσ.
Η ςυνεργαςία επιχειριςεων και ΑΕΙ ςτθν οργάνωςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ πρακτικισ
άςκθςθσ δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ ςπουδαςτζσ να αποκτιςουν εργαςιακι εμπειρία κατά τθ διάρκεια τθσ
μάκθςθσ και ςτισ επιχειριςεισ να απαςχολιςουν ζναν ζμπειρο εργαηόμενο μετά τθν ολοκλιρωςθ του/ τθσ
εκπαίδευςθσ του.

7) ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΫΝ ΤΕΩΝΟΛΟΓΙΫΝ ΤΡΕ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΛΫΣΤΟΧΨΑΝΤΟΥΓΙΑΣ & ΖΝΔΥΣΗΣ
H εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ CAD με 2D, 3D και 4D λογιςμικοφ ςτον τομζα τθσ ζνδυςθσ μειϊνει όλο και
περιςςότερο το κόςτοσ τθσ προετοιμαςίασ παραγωγισ, όπωσ, π.χ., απλοποιεί το ςχεδιαςμό
διαςφαλίηοντασ τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ των ςχεδίων και διευκολφνει το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
νζων πατρόν ςε υφάςματα και ενδφματα.
Παρατθροφμε τθν ανάπτυξθ των εφαρμογϊν τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ ςτον κλάδο, του εικονικοφ
επιχειρείν, των κζντρων καινοτομίασ και τθσ απαςχόλθςθσ.
Στον τομζα τθσ κλωςτοχφαντουργίασ θ αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ πλθροφόρθςθσ μζςα από τθ
βελτίωςθ των αλυςίδων εφοδιαςμοφ και τθν ανάπτυξθ εικονικϊν δικτφων, ζχει γίνει το κλειδί για τθν
διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν παραγωγι μικρϊν παρτίδων και ςτθ μείωςθ των κακυςτεριςεων
ςτθν παραγωγι
Στον κλάδο θ εφαρμογι του θλεκτρονικοφ εμπορίου πρακτικά περιορίηεται ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ του
κλάδου με αποτζλεςμα αυτζσ μόνο να επωφελοφνται από τισ καινοτόμεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ.
Το νζο επιχειρθματικό περιβάλλον επιβάλλει τθν ςτενι ςυνεργαςία των επιχειριςεων με τα ΑΕΙ, τθ
μεταφορά καινοτόμων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ ιδιαίτερα ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κακϊσ και
τθν προϊκθςθ των προϊόντων μζςω των νζων ΤΠΕ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ.
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8) ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΙΚΗ ΚΟΙΝΫΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΫΝ ΕΡΙΩΕΙΗΣΕΫΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΚΛΫΣΤΟΧΨΑΝΤΟΥΓΙΑΣ & ΖΝΔΥΣΗΣ
Η αυξθμζνθ εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ (ΕΚΕ) μεταξφ των εταιριϊν του κλάδου Κλωςτουφαντουργίασ &
Ζνδυςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξανόμενθ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ όςον αφορά
τισ ΜΜΕ που εφαρμόηουν πρακτικζσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον δθμιουργοφν νζεσ τάςεισ. Οι πελάτεσ
όλο και περιςςότερο ενδιαφζρονται για προϊόντα και υπθρεςίεσ που πλθροφν τα αυςτθρά περιβαλλοντικά
πρότυπα.
Η ανάπτυξθ των φινιριςμζνων υφαςμάτων αποςκοπεί ςτθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν απειλϊν
(μειωμζνθ κατανάλωςθ νεροφ, λιγότερα λφματα, εξάλειψθ των επιβλαβϊν ουςιϊν). Η προςταςία των
καταναλωτϊν, τθν υγεία τουσ και του περιβάλλοντοσ από τισ ΜΜΕ, είναι παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν
αφξθςθ των πωλιςεων.
Η κατάρτιςθ ςε κζματα ΕΚΕ και ςε μεκόδουσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βελτιϊνει τθν ευαιςκθτοποίθςθ
και τθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν ςτον τομζα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

9) Η ΔΙΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΫΝ ΡΟΒΛΗΜΑΤΫΝ
Οι αυριανοί θγζτεσ καλοφνται να αντιμετωπίςουν δφςκολα προβλιματα ςε διαφορετικοφσ τομείσ. Η
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ διευκολφνεται από τθ ςυνεργαςία με ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα που
μποροφν να διευρφνουν τα ςφνορα τθσ γνϊςθσ. Θα είναι μια ιςχυρι κινθτιρια δφναμθ για τθν καινοτομία
και τθν οικονομικι επιτυχία.
Η ςυνεργαςία με τα ΑΕΙ διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ
των κεμάτων. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιχειρθματίεσ να κατανοιςουν τα ςφνκετα προβλιματα που
αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ του κλάδου ςε μια ανταγωνιςτικι αγορά, παρζχοντασ τουσ ταυτόχρονα
καινοτόμεσ λφςεισ.
Για τουσ παραπάνω λόγουσ θ ςυνεργαςία πανεπιςτθμίων-βιομθχανίασ είναι εξαιρετικά επωφελισ για τθν
επιτυχία των επιχειριςεων και ςε μια μακροπρόκεςμθ προοπτικι και για το ςφνολο τθσ οικονομίασ.
Θα πρζπει επίςθσ να τονιςτεί ότι θ πιο παραγωγικι ςυνεργαςία είναι αυτι ποφ χαρακτθρίηεται από
ςτρατθγικι και ολοκλιρωςθ ςε βάκοσ χρόνου.

10) Η ΒΕΛΤΙΫΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΑ ΕΓΑΣΙΑΣ
Η επαγγελματικι κατάρτιςθ του προςωπικοφ των επιχειριςεων ςε ςυνεργαςία με ΑΕΙ αποτελεί κίνθτρο
κατά τθν πρόςλθψθ νζου προςωπικοφ. Ενδυναμϊνει το ομαδικό πνεφμα και βοθκά ςτθ διατιρθςθ του
απαιτοφμενου επιπζδου απαςχόλθςθσ. Οι προςφορζσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και ευκαιριϊν
πρακτικισ άςκθςθσ βελτιϊνουν τθ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν τοπικι κοινωνία και τθν εικόνα τθσ ςτθν
αγορά εργαςίασ.
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3. ΣΥΜΡΕΆΣΜΑΤΑ
Στον κλάδο κλωςτοχφαντουργίασ και ζνδυςθσ, το ποςοςτό των επιχειριςεων που επενδφουν ςτθν
καινοτομία, είναι χαμθλό ςε ςφγκριςθ με άλλουσ κλάδουσ τθσ μεταποιθτικισ βιομθχανίασ.
Τα κυριότερα εμπόδια για τθν εφαρμογι τθσ καινοτομίασ (ςφμφωνα με τα ςτοιχεία από τθν Κεντρικι
Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Πολωνίασ /ζρευνεσ μεταξφ των επιχειρθματιϊν του κλάδου Κ&Ε) είναι:


το πολφ υψθλό κόςτοσ εφαρμογισ τθσ καινοτομίασ,



θ ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων ςε μια επιχείρθςθ και θ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ από εξωτερικζσ
πθγζσ,



το αςαφζσ επίπεδο τθσ ηιτθςθσ για τθν καινοτομία και θ εξάρτθςθ τθσ αγοράσ από τισ κυρίαρχεσ
επιχειριςεισ,



θ δυςκολία ςτθν εξεφρεςθ εταίρων για ςυνεργαςία, θ οποία κεωρείται ζνα ςοβαρό εμπόδιο για τθν
ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων καινοτομίασ.

Η μεταφορά τεχνολογίασ από τα κζντρα Ε&Α (Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ) προσ τισ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ
διευκολφνει τθ ροι τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροφόρθςθσ, πράγμα που βοθκά ςτον εντοπιςμό κοινϊν
ςθμείων προσ ενδεχόμενθ ςυνεργαςία για τθν ειςαγωγι καινοτόμων λφςεων. Η ςυνεργαςία επιςτιμθσ
και βιομθχανίασ είναι κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ καινοτομιϊν που ανταποκρίνονται ςτισ
ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων φορζων.
Ζνασ ςθμαντικόσ τομζασ που μπορεί να αναπτυχκεί είναι αυτόσ τθσ καινοτομίασ προϊόντοσ με τθν
αξιοποίθςθ των γνϊςεων και των λφςεων από διάφορεσ βιομθχανίεσ και το ςυνδυαςμό τουσ με τισ
παραδοςιακζσ και φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ που χρθςιμοποιοφνται μζχρι ςιμερα για τθν παραγωγι των
πλεκτϊν υφαςμάτων και προϊόντων. Τα παραπάνω αναφζρονται κυρίωσ ςε τομείσ τθσ ζρευνασ, όπωσ1:


Η νανοτεχνολογία (αναηιτθςθ νζων λειτουργικϊν υλικϊν),



Η βιοτεχνολογία, με χριςθ των πολυμερϊν (όλο και πιο ςυχνά φυςικισ προζλευςθσ για τθν
καταςκευι ιατρικϊν και βιοδιαςπϊμενων υλικϊν, κακϊσ επίςθσ υλικϊν που ενιςχφουν τθν
αποςφνκεςθ των αποβλιτων),



Η μικροθλεκτρονικι και θ ρομποτικι, που ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ textronics.

Στθριηόμενοι ςτουσ παραπάνω τομείσ μπορεί ο κλάδοσ να προχωριςει ςτθν καταςκευι ζξυπνων
υφαςμάτων που να ςυνδυάηουν τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ κλωςτοχφαντουργίασ, τθν θλεκτρονικι
τεχνολογία και τθ πλθροφορικι υποςτθριηόμενεσ από τθ μετρολογία, τον αυτοματιςμό και τα textronics2.

1
2

Euratex, The Future is Textiles, Brussels 2006
http://www.lorisplus.pl/ z dnia 2007-12-10
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Η εκπαίδευςθ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ του κλάδου κλωςτουφαντουργίασ και ζνδυςθσ: τα
πανεπιςτιμια και τα τεχνολογικά ιδρφματα τριτοβάκμιασ που προςφζρουν μακιματα ςτον τομζα τθσ
κλωςτοχφαντουργίασ, τεχνθτζσ ελαςτικϊν και πλαςτικϊν υλϊν.
Υπάρχει ςτενι ςχζςθ μεταξφ τθσ αξιοποίθςθσ των δεξιοτιτων ςε μια επιχείρθςθ και τθσ παραγωγικότθτάσ
τθσ. Κατά κανόνα οι εργαηόμενοι δεν ςυμμετζχουν αρκετά ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ, δεν
αναπτφςςεται θ δθμιουργικότθτά τουσ και δεν βελτιϊνονται οι δεξιότθτεσ και οι ικανότθτζσ τουσ. Για να
επιτευχκεί το μζγιςτο αποτζλεςμα όςον αφορά τα επιχειρθματικά οφζλθ, είναι απαραίτθτθ θ κατάρτιςθ.
Η κατάρτιςθ κα πρζπει να ςτοχεφει και να επικεντρϊνεται ςτισ ανάγκεσ που προςδιορίηονται από τθ
ςτρατθγικι τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ.
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