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Ερευνα και καινοτομία στην Ελλάδα
Των ΕΥΗΣ ΣΑΧΙΝΗ*. ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΑΗ*

Πλήθος 
μελετών έχει καταδείξει

τον ευεργετικό αντίκτυπο τα
έρευναε και τα τεχνολογίαε

στην οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα,
είναι από τΐ5 ôpaorapiôrmxs που δη-
μιουργοϋν υψηλό βαθμό «θετικών
εξωτερικοτήτων», ευνοώνταΒ πλήθοε
άλλων. Στην Ελλάδα, η ερευνητική
παραγωγή και η τεχνολογική ανάπτυξη
εξελίσσονται και αναπτύσσονται ακόμη 

και εν μέσω κρίσα, παγιώνονταε
τον ρόλο τηε έρευναε cas βασική na-
ράμετροΒ τα προσπάθειαε εύρεσα
ενόε νέου μοντέλου οικονομική$ ανάπτυξα 

για τη χώρα. Προαπαιτούμενο
για κάτι τέτοιο είναι, μεταξύ άλλων,
και η ύπαρξη ras αντίστοιχα πλη-
ροφοριακήε υποδομήε για την τεκμηρίωση 

auras ras δραστηριότητα5.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσα (ΕΚΤ)
αποτελεί σημείο avacpopâs για το ελληνικό 

ερευνητικό σύστημα os (popéas
μέτρησα του παραγόμενου ερευνητικού 

έργου στη χώρα. Μάλιστα, στο
πλαίσιο ras υλοποίησα του Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ερευνα5 και των ετήσιων 

εκθέσεων που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τα ερευνητικά
συστήματα των κρατών-μελών (ERA-
watch country reports), το ΕΚΤ αναγνωρίζεται 

ρητά cos βασικόε δρων του
ελληνικού συστήματο5 έρευνα5, τε-
χνολογίαβ και καινοτομία5.

Μεταξύ άλλων, το ΕΚΤ συλλέγει,
συγκεντρώνει και διαθέτει στοιχεία
για την ερευνητική και τεχνολογική
δραστηριότητα και παραγωγή στην
Ελλάδα, ακολουθώντα5 τα διεθνή πρότυπα 

και εκπροσωπώντα3 τη χώρα σε
διεθνεί5 οργανισμού5, ôncos ο ΟΟΣΑ
και η Eurostat. Το παραπάνω δεν είναι
αυτονόητο, καθότι είχε προηγηθεί
πολυετή5 έλλειψη στοιχείων λόγω ras
αδυναμία5 συγκέντρωσα tous από
τα αρμόδια υπουργεία. Ετσι, η Ελλάδα
αποστέλλει πλέον επίσημα, αξιόπιστα
στατιστικά στοιχεία στην Eurostat
για την έρευνα και την ανάπτυξη
(Ε&Α), ôncos ορίζουν εξάλλου οι σχε-
xuats υποχρεώσει ras. Συγκεκριμένα,
τα στοιχεία αφορούν τΐ5 δαπάνε5 για
Ε&Α, το προσωπικό Ε&Α, us επιστη-
μονικέ5 δημοσιεύσει του ερευνητικού

προσωπικού, στοιχεία για την καινοτομία, 

για την κινητικότητα των διδακτόρων 

στην αγορά εργασίαε, για
τη συμμετοχή των γυναικών oris δρα-
στηριότητεε Ε&Α κ.λπ.

Παράλληλα, το ΕΚΤ εξασφαλίζει
την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα
δεδομένα, καλύπτοντα5 ακόμα μια
βασική αδυναμία του εγχώριου ερευνητικού 

συστήματοε, αφού με αυτόν
τον τρόπο η ερευνητική παραγωγή
καθίσταται ορατή από την κοινωνία,
κάτι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση 

ras νομιμοποιητικήε ras βάσα,
π.χ. στην προσπάθεια αναβάθμισήε
ras στην εγχώρια πολιτική ημερήσια
διάταξη. Επίσα, τα δεδομένα αυτά
μπορούν να τύχουν περαιτέρω εκ-

Στην Ελλάδα, η ερευνητική 

παραγωγή και
η τεχνολογική ανάπτυξη
εξελίσσονται και
αναπτύσσονται ακόμη
και εν μέσω κρίσης.

μετάλλευσα από την ερευνητική
κοινότητα, napéxovras συνθετικά
ή μετα-δεδομένα, δημιουργώντα3
έτσι επιπλέον υπεραξία.

Το ΕΚΤ, μέσα από τη συστηματική
δημοσίευση των σχετικών δεδομένων,
παραθέτει tous δείκτεε που καθορίζουν 

τη θέση ras Ελλάδαβ στη διεθνή
επιστημονική και ερευνητική πραγματικότητα, 

επιτρέπονται τη σύγκρισή
του με συστήματα άλλων κρατών.
Enians, δίνεται έμφαση στην παρουσίαση 

δεικτών που συμβάλλουν στην
κατανόηση των συνιστωσών του ερευνητικού 

ιστού (ακαδημαϊκό5, ερευ-
vnriKôs και επιχειρηματικόε τομέαε),
αλλά και των σχέσεων και ras δυνα-
μική3 των δραστηριοτήτων Ε&Α σε
όλοα tous τομεί5 ras οικονομίαε.
Μάλιστα, η παράθεση των δεδομένων
αυτών είναι μια εμπεδωμένη διεθνώ5
πρακτική, διότι μέσω αυτών καταρτίζεται 

και ασκείται η δημόσια πολιτική

βάσει συγκεκριμένων ποσοτικών στοιχείων, 

ενδείξεων και αναγκών εξυ-
πηρετώνταε αυτό που έχει καθιερωθεί
εννοιολογυ<ά cos «evidence-based ρο-
licy», με στόχο η πολιτική να καταστεί
πιο αποδοτική. Το παραπάνω είναι
κάτι που δεν συνηθίζεται στη χώρα
]xas, όμωε δεδομένων των περιορισμένων 

εθνικών πόρων, η προσέγγιση
αυτή καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία 

εάν επιθυμούμε την καλύτερη
δυνατή διάθεση των πόρων αυτών.

Επιπλέον, το ΕΚΤ τηρεί διά του
θεσμικού του ρόλου το Εθνικό Αρχείο
Διδακτορικών Διατριβών, ενώ έχει
ξεκινήσει ήδη τη δημιουργία αποθετηρίων 

συγκέντρωσα και ταξινόμησα 

πληροφορίαβ για το ερευνητικό 

δυναμικό τα xcopas, x\s επιχειρήσει 

έντασα έρευναε και τε-
χνολογία3 κ.λπ. για την πληρέστερη
αποτύπωση του ερευνητικού ιστού,
συμβάλλονται έτσι στην προσπάθεια
ενοποίησα του ερευνητικού χώρου
στην Ελλάδα, που παραμένει μέχρι
σήμερα κατακερματισμένο5 και περιφερειακά 

àviaos.
Οσον αφορά τον τομέα τα καινο-

τομίαβ, η προσπάθεια διευκόλυνσα
των επιχειρήσεων για τη βελτίωση
ras ανταγωνιστικότητάε tous διά τα
ενίσχυσα ras καινοτομικήε tous δυ-
varararas οδήγησε την Ε.Ε. στη θεσμοθέτηση 

ενό5 δικτύου επιβοήθησα/διαμεσολάβησα 

των (μικρομεσαίων) 

επιχειρήσεων για να εκμεταλλευτούν 

δράσει και ευκαιρίε5 που
σχετίζονται με την Ενιαία Αγορά,
önos η πρόσβαση σε nnyés χρηματοδότησα, 

η συμμετοχή σε προγράμματα 

Ε&Α, η εκμετάλλευση ras πνευ-
ματική5 löioicraoias, αλλά και τα πρότυπα. 

Το ΕΚΤ αποτελεί βασικό εταίρο
στο πανευρωπαϊκό αυτό δίκτυο (European 

Enterprise Europe - ΕΕΝ),
συντονίζοντα5 την ελληνική κοινοπραξία. 

To EEN-Hellas είναι ένα δίκτυο
ολοκληρωμένα επιχειρηματική5 υποστήριξα 

(one-stop shop) αποτελούμενο 

από περιφερειακούβ φορείε, οι
οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα
καινοτομία5, μεταφορά5 τεχνολογίαε
και διεθνοΰ5 συνεργασία3. Από το

2008, το EEN-Hellas έχει διευκολύνει
σημαντικά τον επιχειρηματικό ιστό
να αποκτήσει εξωστρέφεια και να
προχωρήσει στη σύναψη διεθνών εμπορικών 

συμφωνιών, KaOcbs και συνεργασιών 

έρευνα5 και τεχνολογία
ανάπτυξα. Με τον συνολικό αριθμό
των συμφωνητικών συνεργασία3 να
ξεπερνά τα 300, το EEN-Hellas έχει
διαμεσολαβήσει για θέματα που κυμαίνονται 

από την πληροφόρηση για
χρηματοδοτικέβ ευκαιρίεβ, την αποτελεσματικότερη 

αντιστοίχιση τα
ζήτησα για προϊόντα και υπηρεσίεε
έντασα γνώσα με την προσφορά,
την πληροφόρηση περί ras αξιοπι-
στίαβ δυνητικών εταίρων, μέχρι την
προεπιλογή εταίρων επί τη βάσει τα
τεχνολογική$ tous επάρκεια3.

Δεδομένων των παραπάνω, το ΕΚΤ
συμβάλλει προγραμματικά στο εγχείρημα 

ενοποίησα του ελληνικού ερευνητικού 

χώρου, που αποτελεί διαχρονικά 
στόχο τα Πολιτείαβ (ο onoios

δεν έχει επιτευχθεί ακόμα) στη διευκόλυνση 

τα σύνδεσα μεταξύ επιχειρήσεων, 

πανεπιστημίων και ερευνητικών 

κέντρων, στην αποτελεσματικότερη 

μεταφορά γνώσα μεταξύ
tous, ko0g)S και στην προσπάθεια
βελτίωσα ras «ορατότητα» του ερευνητικού 

έργου που παράγεται στην
Ελλάδα, αλλά και του διαθέσιμου ανθρώπινου 

δυναμικού. Αυτά τα βήματα
είναι ιδιαίτερα σημασίαε, καθώ5 η
μέχρι τώρα χαμηλή αναγνώριση του
ελληνικού ερευνητικού έργου συμβάλλει 

στη δημιουργία ενό3 φαύλου
κύκλου υποχρηματοδότησα στην
Ελλάδα, η οποία δεν ζημιώνει μόνο
την ερευνητική κοινότητα, αλλά συνολικά 

την εθνική οικονομία, λόγω
ras αδυναμία5 αναμόχλευσα των θετικών 

συνεπειών που έχει η δραστηριότητα 

τα πρώτα στη δεύτερη.

* Η δρ Εύη Σαχίνη είναι διευθύντρια του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης.
** 0 δρ Νίκος Καραμπέκιος και ο δρ Χαράλαμπος 

Χρυσομαλλίδης συνεργάζονται με το ΕΚΤ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εθνικό

Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνας και Τεχνολογίας».
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