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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά ζηελ ζχκβαζε κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηεο Έξεπλαο, ηεο Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Θαηλνηνκίαο ζηελ 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο. 

 

Ρν αληηθείκελν ηεο κειέηεο πεξηειάκβαλε εηδηθφηεξα: 

 Ρελ αλάιπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έξεπλαο, ηεο 

Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Θαηλνηνκίαο ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  

 Ρελ παξνπζίαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ηεο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο 

ζηελ Διιάδα. 

 Ρνπο λένπο ζηφρνπο θαη ηε λέα ζηξαηεγηθή πνπ απαηηείηαη ζην Διιεληθφ 

ζχζηεκα ηεο Έξεπλαο ζηελ Διιάδα. 

 Ρελ αλάδεημε λένπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ Έξεπλαο, Ρερλνινγίαο θαη 

Θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδαο θαη ηνπο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο απηφ ζα βαζηζηεί. 

 

Ζ κειέηε εθπνλήζεθε ζην δηάζηεκα 30/9/2010 κέρξη 30/11/2010 φπσο πξνβιεπφηαλ 

απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Κεζνδνινγηθά ε κειέηε πεξηειάκβαλε εθηεηακέλε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη επηζθφπεζε γηα ηα ζέκαηα έξεπλαο, ηερλνινγίαο, 

θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζπιινγή θαη αλάιπζε δεπηεξνγελψλ 

ζηνηρείσλ γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, γηα ηηο πνιηηηθέο έξεπλαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηα Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα 

Ξιαίζηα ηεο πεξηφδνπ 1991 – 2001. Γελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ζπιιερζνχλ αμηφπηζηα 

θαη ζπγθξίζηκα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ 

ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα ηεο Δ.Δ. απφ ην 2001 θαη εληεχζελ, νπφηε δελ 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ ηειηθή αλάιπζε.  

 

Ζ έθζεζε δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα: ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηε ζρέζε έξεπλαο, ηερλνινγίαο, 

θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  Ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 νη 
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αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο πεξηγξάθνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα σο «νηθνλνκίεο ηεο 

γλψζεο» (ΝΝΠΑ, 1996), ελψ αξθεηνί εξεπλεηέο θαη πνιηηηθνί πξνρψξεζαλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη κηιάλε γηα «νηθνλνκίεο ηεο κάζεζεο» ζέινληαο λα ηνλίζνπλ ηνπο 

πςεινχο ξπζκνχο παξαγσγήο λέαο γλψζεο θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, πνπ νδεγνχλ 

ζε ηαρεία απαμίσζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εθαξκνγέο θαη επνκέλσο απαηηνχλ 

ζπλερείο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο. Ξνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ 

επηβεβαηψζεη φηη ε επαχμεζε ηεο γλψζεο ζε κηα νηθνλνκία κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε, ελψ επηπιένλ, νη ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο έδεημαλ φηη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζπλαξηεκέλεο κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο. Ξαξάιιεια, 

αξθεηέο εκπεηξηθέο έξεπλεο παξέρνπλ πιένλ επαξθείο ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπ ΝΝΠΑ είλαη έληαζεο γλψζεο, ζε αληίζεζε 

κε ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο γλψζεο σο θεληξηθνχ 

ζπληειεζηή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έγηλε εκθαλήο ζην Δπξσπατθφ Ππκβνχιην ηεο 

Ιηζζαβψλαο ην Κάξηην ηνπ 2000, φηαλ νη εγέηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έζεζαλ σο 

θεληξηθφ ηνπο ζηφρν ην λα θαηαζηεί κέζα ζε κηα δεθαεηία ε Δ.Δ ε δπλακηθφηεξε θαη 

πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο παγθνζκίσο. Ξαξφιν πνπ ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ απηήο , ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ θαηάθεξε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβψλαο, ν ίδηνο ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο επηβεβαηψζεθε εθ λένπ ζην πξφζθαην 

θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020 (COM(2010) 2020 

ηειηθφ) «ΔΟΩΞΖ 2020: Πηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε» ην νπνίν πηνζεηήζεθε απφ ην Ππκβνχιην ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πην 

θείκελν απηφ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά  ζηελ αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο ζε κηα νηθνλνκία πνπ λα βαζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε θαη 

ηελ θαηλνηνκία. Δηδηθφηεξα, ην θείκελν ζέηεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ γηα ηελ 

επφκελε δεθαεηία ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζηελ Δπξψπε 

θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία πνπ ζα βαζίδεηαη ζε ηξεηο αιιειέλδεηνπο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο: 

 έμππλε αλάπηπμε, κε ηε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία 
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 βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα πνπ ζα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο 

πνπ δηαζέηεη θαη 

 αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο, ε νπνία ζα πξνάγεη κηα νηθνλνκία πςειήο 

απαζρφιεζεο θαη ζα νδεγεί ζε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή ζπλνρή. 

Ππκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε πιένλ λα πνχκε φηη θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έρεη 

βειηησζεί ζεκαληηθά ε γλψζε καο γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη παξάγνληεο απηνί επηδξνχλ ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ξνιιέο αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο παξαγσγήο, δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο ζηηο ζχγρξνλεο, 

αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο, αιιά ε ζπλεηζθνξά ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ 

Ππζηεκάησλ Θαηλνηνκίαο (Δζληθψλ ή άιισλ) ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηε ράξαμε 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν. Νη 

πξνζεγγίζεηο απηέο καο επέηξεςαλ λα αλαγλσξίζνπκε ην ζχλζεην ραξαθηήξα ησλ 

θαηλνηνκηψλ, λα εληνπίζνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δεκηνπξγία, δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηδίσο λα απνδψζνπκε ηε δένπζα 

ζεκαζία ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ απηψλ παξαγφλησλ. Ζ γξακκηθή 

αληίιεςε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ ήηαλ θπξίαξρε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ κηα ζαθψο πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ, ζην νπνίν 

θπξηαξρνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο. Πηελ εηθφλα απηή, είλαη ζεκαληηθή ε 

ελίζρπζε ησλ κεκνλσκέλσλ θνξέσλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο 

(παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, επηρεηξήζεηο) αιιά ην ίδην ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

δηεπθφιπλζε ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ε θαζηέξσζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ πνιηηεία. 

 

 

ην δεύηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. Κε δεδνκέλε 

ηε γλψζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζνχλ ηα  δηαζέζηκα πνζνηηθά 

ζηνηρεία κε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ 



 
 

4 
 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα, θπξίσο σο έκκεζεο αιιά ηζρπξέο 

ελδείμεηο γηα ηνλ αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. 

Ππλνςίδνληαο ηα θπξηφηεξα επξήκαηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κηα αξρηθή δηαπίζησζε 

αθνξά ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα χπαξμεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο. Θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δεκηνπξγήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ πεξίνδν εθείλε. Ρν ζεζκηθφ πιαίζην αθφκε θαη ζήκεξα βαζίδεηαη ζην λφκν 

1514/85 ελψ ε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ επηρεηξήζεθε κε ηνλ Λφκν 

3653/2008 παξέκεηλε ηειηθψο αλελεξγή. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζεζκηθή κεηαβνιή ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη ε κεηαθίλεζε ηεο ΓΓΔΡ ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ 

Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 189/2009 πνπ ζεκαηνδνηεί 

ηελ εληνλφηεξε ζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ. Ζ ΓΓΔΡ πνπ κέρξη ηνλ 

Νθηψβξην ηνπ 2009 ήηαλ εληαγκέλε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο (αξρηθά Βηνκεραλίαο) 

έρεη ππάξμεη ν βαζηθφο θνξέαο γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο 

πνιηηηθήο ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Ρελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγήζεθαλ πεξηθεξεηαθά 

εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα πνπ εμειίρζεθαλ ζηαδηαθά ζε εξεπλεηηθά 

θέληξα δηεζλνχο θχξνπο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνλψζεθε ζεκαληηθά ε έξεπλα ζηα 

ΑΔΗ ηεο ρψξαο, δεκηνπξγήζεθαλ θιαδηθέο εηαηξίεο βηνκεραληθήο έξεπλαο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα πνιπεηή 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (ΞΑΒΔ, ΠΛ, θιπ). Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο έπαημε επίζεο ε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ζηελ Δ.Δ πνπ πξνζέθεξε νπζηαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

πφξνπο ζηνπο Έιιελεο εξεπλεηέο εληζρχνληαο παξάιιεια ηε ζχλδεζε ηνπο κε δηεζλή 

εξεπλεηηθά δίθηπα. Ζ παξνχζα πεξίνδνο κε ηελ έληαμε ηεο ΓΓΔΡ ζην πνπξγείν 

Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

εληαίνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη πσο είλαη ε πξψηε νπζηαζηηθή 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

‟80. 

 

Ρν ειιεληθφ ζχζηεκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, έρεη θάλεη ζνβαξά βήκαηα πξνφδνπ 

ζηα 30 πεξίπνπ ρξφληα χπαξμεο ηνπ. Ρε δεθαεηία ηνπ ‟80 ηέζεθαλ νη ζεζκηθέο βάζεηο 

ελψ νη επφκελεο δεθαεηίεο (θαη ηδίσο ε δεθαεηία ηνπ ‟90) ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ηνπο 

πνζνηηθνχο δείθηεο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ 
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έξεπλα δηπιαζηάζηεθε, ελψ θαη ε ζρέζε δαπαλψλ σο πξνο ην ΑΔΞ απμήζεθε θαη 

έθζαζε ην 0,68% ην 1999 γηα λα κεησζεί έθηνηε ζην 0,57% ην 2007. Πεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εμέιημε απηή θαίλεηαη λα έπαημαλ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία θαη ηα 

Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα ηεο Δ.Δ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ πεξίπνπ ην 20-25% ησλ 

ζπλνιηθψλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη εξεπλεηηθφ δπλακηθφ πςειήο 

πνηφηεηαο ηφζν εληφο ηεο ρψξαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη 

κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ πεηπρεκέλε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ θνξέσλ θαη επηζηεκφλσλ 

ζε δηεζλή αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δλ ηνχηνηο, ιφγσ ησλ κηθξψλ 

κεγεζψλ ησλ κεκνλσκέλσλ ηλζηηηνχησλ θαη εξγαζηεξίσλ, νη εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζπρλά θαίλεηαη φηη ζηεξνχληαη θξίζηκεο κάδαο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

ζρεηηθά κεησκέλεο επηπηψζεηο ζε εξεπλεηηθφ αιιά θπξίσο ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

 

Ξαξά ηελ πξφνδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ Διιάδα απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλνπο εηαίξνπο ηεο εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ κεγάιε. Ζ 

ρψξα δαπαλά πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο ηεο γηα 

έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, θαη επίζεο, ηα ¾ ζρεδφλ ησλ ρξεκάησλ απηψλ 

πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο πεγέο (εζληθέο θαη θνηλνηηθέο) θαη δαπαλψληαη απφ 

δεκφζηνπο θνξείο (ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά θέληξα). Νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιχ 

κηθξή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο Δ&Ρ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο, 

θαη απηφ ζπληζηά έλα ππαξθηφ πξφβιεκα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.  

Ραπηφρξνλα, ν δηαρσξηζκφο κέρξη πξφζθαηα ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα 

θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα πνπ ππάγνληαλ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο, 

θαη ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΑΔΗ πνπ ππάγνληαη ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, δελ 

είρε επηηξέςεη κηα ζπληνληζκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο πνπ λα 

ζέηεη θνηλνχο ζηφρνπο, λα επηδηψθεη ζπλεξγαζίεο ΑΔΗ κε ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη 

δηαζθαιίδεη κηα ζπληνληζκέλε επελδπηηθή πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ. 

 

ην Σξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα ζχλζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ε 

απνηχπσζε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ράξαμε 

εζληθήο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο.  

Έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε κηα 

νηθνλνκία πνπ λα βαζίδεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο έληαζεο γλψζεο είλαη 
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θαζνξηζηηθή γηα ηελ καθξνπξφζεζκε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζηνλ 

απμαλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ. Δίλαη ζαθέο φηη ε Διιάδα ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηνπο αληίζηνηρνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εάλ ζέιεη λα 

δηαηεξήζεη – θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα βειηηψζεη- ηε ζέζε ηεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ παξνχζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε φρη κφλνλ δελ αλαηξεί, αιιά αληίζεηα 

επηηείλεη ηελ αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε 

κεζνπξφζεζκν νξίδνληα ηφζν ζε πνζνηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ψζηε ε ρψξα λα 

κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο, φζν θπξίσο ζε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο δνκήο, ψζηε ε ρψξα λα δηαζθαιίζεη ηελ 

καθξνρξφληα δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πξννπηηθή.  

 

 Έλα πξφζζεην ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή 

αχμεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ γηα έξεπλα. Νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαδηάηαμεο 

ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ, θαη ε δηακφξθσζε εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα, πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε γελλαία αχμεζε ησλ 

δηαηηζέκελσλ πφξσλ, θαη ηνχην παξά ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή ζπγθπξία.  

 

Ξαξάιιεια, κε αθεηεξία ηε ζεζκηθή ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ ηεο έξεπλαο κε απηφλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ ππαγσγή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί αλαδηάηαμε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο 

ρψξαο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα θαηλφκελα ηεο πνιπδηάζπαζεο θαη ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα επηηεπρζεί ε 

ζπγθέληξσζε θξίζηκεο κάδαο εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ε 

νξζνινγηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. Ζ αλαδηάξζξσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

ειιεληθνχ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε δχν βαζηθψλ 

αξρψλ: 

 Ρελ αλαγλψξηζε ηεο αξηζηείαο σο θεληξηθνχ θξηηεξίνπ ελίζρπζεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ.  

 Ρελ πηνζέηεζε ηεο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ησλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ.  
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Ρέινο, πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηε ράξαμε πνιπεηνχο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 

λα ελζσκαηψλεη ηηο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα Δ&Ρ θαη λα 

αληαλαθιά ηηο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο ζε βάζνο ρξφλνπ. Ζ ζέζπηζε Δζληθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο Ξιαηζίνπ Έξεπλαο, Ρερλνινγίαο θαη Θαηλνηνκίαο (Δζληθφ Ξξφγξακκα 

Ξιαίζην Έξεπλαο θαη Θαηλνηνκίαο– Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ) κε πνιπεηή νξίδνληα ζην νπνίν ζα 

εληάζζνληαη φιεο νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο ρψξαο θαη 

νη νπνίεο ζα επηθεληξψλνληαη ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εζληθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηε γλψκε καο θεληξηθφ ζεκείν ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο επεηδή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο, ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απφδνζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 
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1: Η ζπλεηζθνξά ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγίαο θαη ηεο 

Καηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκία: κηα ζεσξεηηθή επηζθόπεζε 

 

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο επηζηήκεο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο είλαη ζχλζεηε θαη πνιπδηάζηαηε θαη έρεη πξνζειθχζεη εθ λένπ ηελ 

πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Γχν ιφγνη –κεηαμχ άιισλ- 

θαίλεηαη λα έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαζέξκαλζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηηο δηαδηθαζίεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο: 

Ν πξψηνο ιφγνο αλαθέξεηαη ζηελ απμαλφκελε δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο πνπ είρε 

σο ζπλεπαθφινπζν ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζην 

δηεζλέο εκπφξην θαη ζηηο δηεζλείο επελδχζεηο. Νη εμειίμεηο απηέο  έζηξεςαλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

αλάπηπμεο θαη ζην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ηδίσο ησλ εθαξκνγψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο) ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε θαη 

ε ζεκαληηθή κεηαβνιή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή ηάμε, κε ηε 

ξαγδαία άλνδν ηεο Ηαπσλίαο αξρηθά, θαη ησλ ρσξψλ BRIC (Βξαδηιία, Οσζία, Θίλα θαη 

Ηλδία) αξγφηεξα, θαη ηελ αληίζηνηρε απψιεηα ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο απφ ηηο ΖΞΑ ζε 

νξηζκέλνπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο.  

 

Ν δεχηεξνο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ηελ επξεία αλαγλψξηζε ηεο θεληξηθήο ζεκαζίαο πνπ 

έρεη ε γλψζε ζηηο ζχγρξνλεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟90 θαη κεηέπεηηα. Ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 νη αλαπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο πεξηγξάθνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα σο «νηθνλνκίεο ηεο γλψζεο» (ΝΝΠΑ, 

1996), ελψ αξθεηνί εξεπλεηέο θαη πνιηηηθνί πξνρψξεζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη 

κηιάλε γηα «νηθνλνκίεο ηεο κάζεζεο» ζέινληαο λα ηνλίζνπλ ηνπο πςεινχο ξπζκνχο 

παξαγσγήο λέαο γλψζεο θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, πνπ νδεγνχλ ζε ηαρεία 

απαμίσζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εθαξκνγέο θαη επνκέλσο απαηηνχλ ζπλερείο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο (Nielsen and Lundvall, 2003). Ξνιιέο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη ε επαχμεζε ηεο γλψζεο ζε κηα 

νηθνλνκία κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε 
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(Barro and Sala-I-Martin 1995, , European Commission 20051, Driouchi et al. 2006, 

Βεξλαξδάθεο 20062). Δπηπιένλ, νη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε 

παξαγσγηθφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλαξηεκέλεο κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο. Ξαξάιιεια, αξθεηέο εκπεηξηθέο έξεπλεο 

παξέρνπλ πιένλ επαξθείο ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο φηη νη πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο 

νηθνλνκίεο ηνπ ΝΝΠΑ είλαη έληαζεο γλψζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο (OECD 20063 , Θαινγήξνπ 20084, Williams and Balaz 2009: 113-

148). 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο γλψζεο σο θεληξηθνχ ζπληειεζηή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έγηλε 

εκθαλήο ζην Δπξσπατθφ Ππκβνχιην ηεο Ιηζζαβψλαο ην Κάξηην ηνπ 2000, φηαλ νη 

εγέηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έζεζαλ σο θεληξηθφ ηνπο ζηφρν ην λα θαηαζηεί κέζα 

ζε κηα δεθαεηία ε Δ.Δ ε δπλακηθφηεξε θαη πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

παγθνζκίσο. Ξαξφιν πνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο , ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ 

θαηάθεξε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβψλαο, ν ίδηνο ν 

πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο επηβεβαηψζεθε εθ λένπ ζην πξφζθαην θείκελν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020 (COM(2010) 2020 ηειηθφ) «ΔΟΩΞΖ 2020: 

Πηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» ην νπνίν 

πηνζεηήζεθε απφ ην Ππκβνχιην ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πην θείκελν απηφ γίλεηαη 

ζαθήο αλαθνξά  ζηελ αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε κηα 

νηθνλνκία πνπ λα βαζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Δηδηθφηεξα, ην θείκελν ζέηεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία 

ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ 

επφκελε δεθαεηία πνπ ζα βαζίδεηαη ζε ηξεηο αιιειέλδεηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: 

                                           
1 European Commission, (2005). Proposal for the Council and European Parliament Decisions 
on the 7th Framework Programme (EC and Euratom). Impact Assessment and ex Ante 
Evaluation; SEC(2005)430 
2 Βεξλαξδάθεο, Λ. (2006). Νηθνλνκηθή ηεο Ρερλνινγίαο. Αζήλα: Ρππσζήησ Γηψξγνο 
Γαξδαλφο. 
3 OECD (2006). OECD Information, Technology Outlook 2006 Highlights. Paris: Organization 

for Economic Cooperation and Development 
4 Θαινγήξνπ, Γ. (2008). “Ρερλνινγία, Γλψζε θαη Νηθνλνκηθή Κεγέζπλζε ζην Διιεληθφ 

Αλαπηπμηαθφ Κνληέιν: Ππγθξίζεηο, Ππγθιίζεηο θαη Απνθιίζεηο”, ζε T. Γηαλλίηζεο (επηκ.), Πε 
Αλαδήηεζε Διιεληθνχ Κνληέινπ Αλάπηπμεο. Ίδξπκα Κεζνγεηαθψλ Κειεηψλ, Αζήλα: 

Ξαπαδήζεο, 181--221. 
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 έμππλε αλάπηπμε, κε ηε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία 

 βηώζηκε αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα πνπ ζα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο 

πνπ δηαζέηεη θαη 

 αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνύο, ε νπνία ζα πξνάγεη κηα νηθνλνκία πςειήο 

απαζρφιεζεο θαη ζα νδεγεί ζε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή ζπλνρή. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ έμππλε αλάπηπμε, ην θείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηελ Δπξψπε ηνπ 2020 ηνλίδεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο κε ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: 

«Έμππλε αλάπηπμε ζεκαίλεη ελίζρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο σο 

θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο κειινληηθήο καο αλάπηπμεο. Ρνχην απαηηεί ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζήο καο, ηελ ελίζρπζε ησλ επηδφζεψλ καο ζηελ 

έξεπλα, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο γλψζεο ζε φιε ηελ 

Έλσζε, ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη 

ηε δηαζθάιηζε φηη νη θαηλνηφκεο ηδέεο ζα θαηαζηεί δπλαηφ λα ιάβνπλ ηε κνξθή λέσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ αλάπηπμε, πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ θνηλσληθψλ 

πξνθιήζεσλ. Αιιά, γηα λα ππάξμεη επηηπρήο θαηάιεμε, ηα πξναλαθεξφκελα πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ εζηίαζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ νη αγνξέο.»  ((COM(2010) 

2020 ηειηθφ, ζ.ζ.9-10). Ωο πξνο ηελ έξεπλα, επηβεβαηψλεη ηε ζεκαζία ηνπ ζηφρνπ 

ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Ρ ζην 3% ηνπ ΑΔΞ, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά επηζεκαίλεη θαη ηε αλάγθε πεξαηηέξσ ζχλδεζεο 

ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία.  

 

Ξαξά ηελ θαζνιηθή πιένλ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γλψζεο (θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο) ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ησλ ζχγρξνλσλ – 

αλεπηπγκέλσλ- νηθνλνκηψλ, ζε ζεσξεηηθφ θαη αλαιπηηθφ επίπεδν ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ε γλψζε επηδξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ είλαη θνηλά απνδεθηφο απφ ηηο 

δηάθνξεο ζεσξεηηθέο ζρνιέο. Πην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθνπκε ζπλνπηηθά ηηο 

θπξηφηεξεο νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζην πσο αληηκεησπίδνπλ ηε γλψζε, ηελ 

έξεπλα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε έκθαζε ζηα Ππζηήκαηα Θαηλνηνκίαο πνπ 
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αλαπηχρζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη πνπ έρνπλ παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αλαγλψξηζε ηεο γλψζεο σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

1.1 Νενθιαζηθέο πξνζεγγίζεηο – ζεσξίεο ζύγθιηζεο 

 

Νη κεγάινη θιαζζηθνί νηθνλνκνιφγνη (Smith, Ricardo, Marx), επεξεαζκέλνη έληνλα 

απφ ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο ηνπο, αληηκεηψπηδαλ ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν σο κηα απφ ηηο θξηζηκφηεξεο κεηαβιεηέο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ηδηαίηεξα ν Marx (1848) έδσζε έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

πνπ επέθεξαλ νη ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο (Freeman and Soete, 2000, 

Βεξλαξδάθεο, 2006). Αληίζεηα, ε λενθιαζηθή πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηα 

ηέιε ηνπ 19νπ κέρξη θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

θπξίσο ζην κηθξν-επίπεδν θαη ζηε ζεσξία ηεο επηρείξεζεο ππφ δεδνκέλεο 

ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ αλαζέξκαλζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

καθξνρξφληα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηε ζρέζε ηερλνινγίαο – αλάπηπμεο ηε 

δεθαεηία ηνπ „50, βξήθε έηζη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο ρσξίο έλα ζηαζεξφ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην αλάιπζεο (Nelson and Winter, 1982).  

 

Βαζηδφκελνη ζηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ ΑΔΞ, αξθεηνί εξεπλεηέο επηρείξεζαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν κηα αληίζηνηρε αλάιπζε γηα ηηο ζπληζηψζεο ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΞ (growth 

accounting). πσο αλαθέξεη ν Fagerberg (1988), ε πξψηε αλάιπζε απηνχ ηνπ 

ηχπνπ έγηλε απφ ηνλ Abramovitz (1956) ζε κηα ηζηνξηθή κειέηε ηνπ γηα ηηο ΖΞΑ. Ν 

Abramovitz εθηίκεζε θαη άζξνηζε ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

(θεθάιαην θαη εξγαζία) ζηαζκίδνληαο ηνπο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΑΔΞ θαη 

ζπλέθξηλε ην απνηέιεζκα κε ηελ παξαηεξεζείζα αχμεζε ηνπ ΑΔΞ. Ρν απνηέιεζκα 

ήηαλ φηη ην κηζφ πεξίπνπ ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΞ δελ κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ 

αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο , θαη έηζη παξέκεηλε νπζηαζηηθά αλεμήγεην.5 Ρν 

κέξνο απηφ απνθαιέζηεθε «ζπλνιηθή αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο» (total factor productivity growth) θαη ην κέγεζνο ηνπ εμέπιεμε ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο. πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ν Abramovitz : 

                                           
5 Ν Abramovitz εθηίκεζε ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΞ ησλ ΖΞΑ γηα ηηο πεξηφδνπο 1869/78 θαη 

1944/53 ζε 3,5%. Ρν 1,8% απνδφζεθε ζηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ελψ ην 
ππφινηπν 1,7% παξέκεηλε αλεξκήλεπην. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα έδσζαλ θαη νη εξγαζίεο 

ησλ Solow (1957), Kendrick (1961) θαη Denison(1962) (Fagerberg, 1988). 



 
 

12 
 

 

Ρν απνηέιεζκα απηφ είλαη κηα έθπιεμε . . .  Κε δεδνκέλν φηη γλσξίδνπκε πνιχ 

ιίγα γηα ηα αίηηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ε ζεκαζία απηνχ ηνπ 

κεγέζνπο ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΞ δείρλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ άγλνηα καο γηα 

ηα αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. (Abramovitz, 1956: 11 φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Fagerberg, 1988). 

 

Ν Abramovitz πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ην «ππφινηπν» απηφ αλαθεξφκελνο ζε 

παξάγνληεο φπσο ε έξεπλα, ε εθπαίδεπζε, ε κάζεζε ζηελ πξάμε θαη νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ελψ άιινη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ αξγφηεξα λα πεξηνξίζνπλ ην κέγεζνο 

ηνπ  ελζσκαηψλνληαο ην κεγαιχηεξν δπλαηφ κέξνο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο (Fagerberg, 1988). Ν Solow (1956) ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

δεκηνχξγεζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαηαζθεπάδνληαο έλα κνληέιν νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο γλσζηέο λενθιαζηθέο ππνζέζεηο ηζνξξνπίαο (ζπλζήθεο 

πιήξνπο αληαγσληζκνχ, πιήξεο απαζρφιεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, 

ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θιπ). Ρν λενθιαζηθφ κνληέιν νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

ηνπ Solow ρξεζηκνπνηήζεθε έθηνηε γηα ηε κειέηε ησλ δηαθνξψλ ζηα επίπεδα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κεηαμχ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ, θαη απνηέιεζε ηε βάζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζρνιήο ηεο ζχγθιηζεο. Ωο „ζχγθιηζε‟ νξίδεηαη ε χπαξμε αξλεηηθήο 

ζπζρέηηζεο –έρνληαο θξαηήζεη ζηαζεξφ έλα αξηζκφ κεηαβιεηψλ- κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ 

επηπέδνπ ηνπ εηζνδήκαηνο (ΑΔΞ) θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ γηα έλα ζχλνιν 

νηθνλνκηψλ, ρσξψλ, πεξηθεξεηψλ, πνιηηεηψλ ή αθφκα θαη νηθνγελεηψλ (Ππξηφπνπινο, 

Ιακπξηαλίδεο, Αζηεξίνπ, 1997). Ρν λενθιαζηθφ κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη ππφ 

ζπλζήθεο πιήξνπο θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, κε δεδνκέλεο ζηαζεξέο πξνηηκήζεηο 

θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ε ηερλνινγία είλαη δεκφζην αγαζφ πνπ δηαρέεηαη άκεζα, νη 

θησρφηεξεο ρψξεο αλαπηχζζνληαη ηαρχηεξα απφ ηηο πινπζηφηεξεο, θαη ζπλεπψο νη 

νηθνλνκίεο ηνπο καθξνρξφληα ζπγθιίλνπλ  πξνο ην ίδην επίπεδν ηζνξξνπίαο (absolute 

β-convergence). Ρν ζπκπέξαζκα ηεο «απηφκαηεο ζχγθιηζεο» ησλ νηθνλνκηψλ ζην 

νπνίν νδεγεί ην κνληέιν ηνπ Solow είλαη απφ ηηο πην ηζρπξέο πξνηάζεηο ηεο 

λενθιαζηθήο ζρνιήο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

πνιιψλ εξκελεηψλ, εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη έληνλσλ ζεσξεηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη 

δηαθσληψλ. 
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Κηα απφ ηηο εξκελείεο ηνπ ζπκπεξάζκαηνο απηνχ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

«ηερλνινγηθήο πξνζέγγηζεο» (catch-up analysis). πσο αλαθέξεη ν 

Fagerberg, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο απηήο ηεο ζρνιήο (Abramovitz,1979 θαη 

1986΄ Madison,1979 θαη 1982) ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα εκθαλίδνληαη 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα (ιφγσ ηερλνινγηθψλ δηαθνξψλ) κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ θπξίσο γηα ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο (πφιεκνη, θιπ). Ζ εκθάληζε ελφο ηέηνηνπ 

ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

λα ζπγθιίλνπλ (catch-up) κε ηηο πην πξνεγκέλεο αληηγξάθνληαο θαη πηνζεηψληαο ηηο 

πην αλαπηπγκέλεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο ησλ ηειεπηαίσλ. Θεσξψληαο φηη ε 

ηερλνινγία ελζσκαηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ζηνλ θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ, νη 

εξεπλεηέο απηήο ηεο ζρνιήο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ γηα κηα 

επηηπρεκέλε ζχγθιηζε ελψ επηζεκαίλνπλ θαη ηε ζεκαζία ηεο δήηεζεο ζην βαζκφ πνπ 

επεξεάδεη ηηο επελδχζεηο θαη ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκίαο (Fagerberg, 

1988).  

πσο επηζεκαίλνπλ άιινη εξεπλεηέο, ε ζρνιή απηή επηθεληξψλεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο θαη παξακειεί ηελ αλάιπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Έηζη, ε εξκελείεο ηεο «ηερλνινγηθήο πξνζέγγηζεο» έρνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζην λα εξκελεχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ζηηο πην αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο6, ηελ αιιαγή ζηελ πξσηνπνξία κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ηελ χπαξμε ρσξψλ πνπ 

κέλνπλ ζηαζεξά πίζσ. 

 

Κηα άιιε εξκελεία γηα ηε ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηψλ βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε ησλ 

κεηαβνιψλ ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο πινπζηφηεξεο 

νηθνλνκίεο. Πχκθσλα κε απηή ηελ ππφζεζε, ην εηζφδεκα ησλ αλαπηπγκέλσλ 

νηθνλνκηψλ εκθαλίδεηαη ππνηηκεκέλν, επεηδή νη πξνηηκήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν πξνο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο 

παξά κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, θαη νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα απνηππσζνχλ 

ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο θαη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο. Αληίζηνηρα, ε έληαζε 

ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο – έλαληη ηεο κεηαπνίεζεο - 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ππνηίκεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

(Ππξηφπνπινο, Ιακπξηαλίδεο, Αζηεξίνπ, 1997). 

                                           
6 Ν ίδηνο ν Maddisson (1982: 29) αλαθέξεη : «…νη δπλάκεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ αλάπηπμε 
ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο είλαη πεξηζζφηεξν κπζηεξηψδεηο θαη απηφλνκεο απφ φηη ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο.» (Fagerberg, 1988). 
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Νη Barro θαη Sala-i-Martin (1991) ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνληέιν ηνπ Solow γηα κηα ζεηξά 

απφ εκπεηξηθέο κειέηεο. Δμέηαζαλ ηελ ππφζεζε ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο πνιηηείεο θαη 

πεξηθέξεηεο ησλ ΖΞΑ θαη γηα 73 πεξηθέξεηεο 7 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη θαηέιεμαλ 

ζηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζχγθιηζεο δηθαηψλνληαο ην ζπκπέξαζκα ηνπ λενθιαζηθνχ 

κνληέινπ. Σξεζηκνπνηψληαο ην ίδην κνληέιν, νη Fagerberg θαη Verspagen (1996) 

ππνιφγηζαλ ην ξπζκφ ζχγθιηζεο κεηαμχ 71 πεξηθεξεηψλ ηεο Δ.Δ γηα ηελ πεξίνδν 

1950-1990. Πχκθσλα κε ηελ έξεπλα απηή, νη θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο είραλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο θαηά 4,3% κεγαιχηεξν απφ φηη νη πινπζηφηεξεο θαηά ην πξψην ήκηζπ ηεο 

πεξηφδνπ (1950-1970) ελψ ε δηαθνξά απηή κεηψζεθε ζην 2,4% γηα ηελ επφκελε 

δεθαεηία θαη ζην 0,8% γηα ηελ πεξίνδν 1980-1990 (Clarysse & Muldur,1999). Νη 

Clarysse θαη Muldur δηεχξπλαλ ηελ έξεπλα ησλ Fagerberg θαη Verspagen ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ξνξηνγαιίαο θαη ηελ 

επεμέηεηλαλ θαη γηα ηελ πεξίνδν 1989-94. Ν ξπζκφο ζχγθιηζεο πνπ βξήθαλ γηα ηελ 

πεξίνδν 1980-1989 ήηαλ κηθξφηεξνο ηνπ 0,8% (θπξίσο ιφγσ ησλ Διιεληθψλ 

πεξηθεξεηψλ) ελψ γηα ηελ πεξίνδν 1989-94 δελ δηαπίζησζαλ θαλέλα ξπζκφ 

ζχγθιηζεο. Έηζη, νη ζπγγξαθείο απηνί, φπσο θαη νη Fagerberg θαη Verspagen 

θαηαιήγνπλ φηη ην ζπκπέξαζκα ηνπ Solow γηα απηφκαηε απφιπηε β-ζχγθιηζε δελ 

ηζρχεη πιένλ (Clarysse θαη Muldur, 1999). Πην ίδην ζπκπέξαζκα κε ηνπο 

πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο θαηέιεμαλ θαη νη Ππξηφπνπινο θαη Αζηεξίνπ εξεπλψληαο 

ηελ ππφζεζε ζχγθιηζεο ζηηο Διιεληθέο πεξηθέξεηεο θαζψο θαη νη Mauro θαη Podrecca 

(1994) εμεηάδνληαο ηηο ηηαιηθέο πεξηθέξεηεο (Ππξηφπνπινο θ.α., 1997). 

 

1.2 Νέεο ζεσξίεο κεγέζπλζεο. 

 

Νη λέεο ζεσξίεο κεγέζπλζεο (new growth theories) απνζθνπνχλ ζηελ επεμεξγαζία 

κνληέισλ ζηα νπνία ε κεγέζπλζε είλαη ελδνγελήο θαη απηνηξνθνδνηνχκελε θαη δελ 

θαζνξίδεηαη εμσγελψο (Lipsey, 1999). Νη ζεσξίεο απηέο κεηέβαιιαλ θαηά νπζηαζηηθφ 

ηξφπν ηε λενθιαζηθή ζεψξεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηερλνινγία επεξεάδεη 

ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ν Kenneth Arrow  κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ «The Economic 

Implications of learning by Doing» ην 1962, ζεσξείηαη απφ πνιινχο ν ζεκειησηήο 

ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ νηθνλνκνιφγσλ λα «κεηαηξέςνπλ ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο 

ζε έλα ελδνγελέο ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο» (Θαινγήξνπ & 

Ξεζκαδφγινπ, 2000). 
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Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηά κνληέια κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, έρνπλ σο 

θνηλφ ζεκείν ην φηη δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ 

αληηκεησπίδνπλ σο ελδνγελή κεηαβιεηή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη σο θάηη πνπ 

θαζνξίδεηαη έμσ απφ απηφ. πσο αλαθέξνπλ νη Rojo de la Viesca θαη Barros & 

Amazonas, νξηζκέλνη εξεπλεηέο δίλνπλ έκθαζε ζηε κάζεζε ζηελ πξάμε (Romer 

1986, Lucas 1988)΄ άιινη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (Lucas 1988)΄ ζηελ Δ&Ρ (Romer 

1990, Grossman θαη Helpman 1991)΄ θαη άιινη ζηηο δεκφζηεο ππνδνκέο (Barro 1990, 

Barros θαη Amazonas 1995). (Rojo de la Viesca, 1997, Barros & Amazonas 1998). 

 

 

πσο αλαθέξεη ν Lipsey (1999), ζηα πην πξφζθαηα κνληέια (Romer 1990, Grossman 

& Helpman 1991, Aghion & Howitt, 1992, Caballero & Jaffe, 1993) δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. Νη δξαζηεξηφηεηεο  Δ&Ρ απνηεινχλ έλα 

ρσξηζηφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο φπνπ ε θαηλνηνκία πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο 

δηάζεζεο πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο. Νη επηρεηξήζεηο 

απνζθνπνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ θαιχηεξα 

πξντφληα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο απνθνκίδνπλ 

κνλνπσιηαθά νθέιε γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηα λέα πξντφληα εθηνπίδνπλ ηα 

παιαηφηεξα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ην βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. 

Δλ ηνχηνηο ηα νθέιε απφ ηε δηαδηθαζία απηή δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο γηαηί ε γλψζε δελ είλαη έλα ηππηθφ αγαζφ. Δλψ ηα αγαζά είλαη 

«αληαγσληζηηθά» ζηελ θαηαλάισζε ηνπο , ε γλψζε δελ είλαη. Ρν γεγνλφο φηη θάπνηνο 

γλσξίδεη θάηη δελ εκπνδίδεη θαη θάπνηνλ άιινλ λα ην γλσξίδεη επίζεο.7 Κε άιια ιφγηα, 

ε δξαζηεξηφηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί 

                                           
7 Ρε ζεκαληηθή απηή δηάθξηζε έθαλε ν  Paul Romer (1986,1990). Ν Romer ηνλίδεη φηη ε γλψζε 

πνπ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θαη ζπλεπψο ελφο κεγάινπ κέξνπο 
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δελ έρεη ηηο ηδηφηεηεο ελνο θνηλνχ αγαζνχ. Αλ θαη κπνξεί λα αλήθεη 

–ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη- ζε θάπνηνλ (appropriability), είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο θαη απφ άιινπο 

ρξήζηεο (non rivalrous). Νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο δηάθξηζεο είλαη φηη νη αξρέο ηεο λενθιαζηθήο 
νηθνλνκίαο γηα ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο γλψζεο. 

Αλ ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλψλ αγαζψλ αξθεη λα εμαζθαιίζνπκε ζπλζεθεο ηέιεηνπ 
αληαγσληζκνχ ψζηε ε «αφξαηνο ρεηξ» ηνπ Adam Smith λα ξπζκίζεη κεηά ηε βέιηηζηε 

θαηαλνκή, ζηελ πεξίπησζε ηεο γλψζεο απηφ δελ είλαη εθηθηφ. Κηα λέα ηδέα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν απφ απηφλ πνπ ηελ είρε, φζν θαη απφ θάπνηνλ άιινλ. Ζ ηδηφηεηα απηή 
ηεο γλψζεο δεκηνπξγεί κηα «αδπλακία ηεο αγνξάο» (market failure) θαη απνθιείεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. Ρα πεξηζζφηεξα κνληέια κεγέζπλζεο 
αγλννχλ ηελ ηδηφηεηα απηή θαη αληηκεησπίδνπλ ηε γλψζε θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην φπσο θαη 

ηα θνηλά αγαζά ( Lipsey, 1999:13).  
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πξφζζεηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ή «εμσηεξηθφηεηεο» (positive externalities) εθ΄φζνλ 

θαη άιινη θαη φρη κφλνλ ν εθεπξίζθσλ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε λέα γλψζε.  

Ζ λέα γλψζε πνπ παξάγεηαη, δηαρέεηαη (ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο) θαη 

ζηελ ππφινηπε θνηλσλία, απμάλεη ηε ζπλνιηθή «θνηλσληθή γλψζε» θαη δεκηνπξγεί 

«αχμνπζεο θνηλσληθέο απνδφζεηο» (social increasing returns). Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη ηελ έλλνηα ηνπ «λα ζηέθεηαη θαλείο ζηνπο ψκνπο ελφο γίγαληα» ελλνψληαο 

φηη γηα λα παξάγεη θάπνηνο θαηλνηφκα πξντφληα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηελ ήδε 

παξαρζείζα γλψζε. Θαηά ζπλέπεηα ην ζπλνιηθφ απφζεκα γλψζεο απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηελ παξαγσγή πεξαηηέξσ γλψζεο θαη θαηλνηνκηψλ. (Θνπξηέζεο, 2003) 

 

Νη επηπηψζεηο ησλ κνληέισλ απηψλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη 

ζεκαληηθέο. Πε αληίζεζε κε ηε «ζπκβαηηθή» ζεψξεζε φπνπ κηα εθ‟άπαμ κεηαβνιή 

ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επεξεάδεη κφλνλ ην χςνο ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ 

θαη φρη ην ξπζκφ αχμεζεο, νη λέεο ζεσξίεο εθηηκνχλ φηη κηα ηέηνηα κεηαβνιή ζα 

επεξεάζεη κφληκα ην ξπζκφ κεγέζπλζεο κηαο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα εθ‟άπαμ 

αχμεζε ησλ επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ «ζπκβαηηθή» ζεψξεζε ζα νδεγήζεη 

καθξνρξφληα ζε αχμεζε κφλνλ ηνπ πξντφληνο επεηδή ε αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ νξηαθνχ ηνπ πξντφληνο ηνπ, θαη ηαπηφρξνλα 

ζε αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

απνζβεζζέληνο θεθαιαίνπ. Ζ κείσζε ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο νξηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζε κείσζε ηεο ζπζζψξεπζεο λένπ 

θεθαιαίνπ, αθήλνληαο έηζη αλεπεξέαζην ην καθξνρξφλην ξπζκφ κεγέζπλζεο. 

 

Πχκθσλα κε ηηο λέεο ζεσξίεο κεγέζπλζεο, ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ δε ζα νδεγήζεη 

ζε κείσζε ηνπ νξηαθνχ ηνπ πξντφληνο, εμ αηηίαο ησλ ζεηηθψλ εμσηεξηθψλ επηπηψζεσλ 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ππλεπψο κηα αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζα 

νδεγήζεη ζε ζηαζεξή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο κηαο νηθνλνκίαο.  

 

Νη κειέηεο πνπ είραλ γίλεη γηα λα εθηηκεζνχλ νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο Δληαίαο 

Αγνξάο δείρλεη ην κέγεζνο ησλ δηαθνξψλ ζηηο εθηηκήζεηο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. 

Έηζη ελψ ε «ζπκβαηηθή» ζεψξεζε πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ έθζεζε Cecchini πξνέβιεπε 

φηη ην επίπεδν ηνπ ΑΔΞ ηεο Δ.Δ ζα απμαλφηαλ καθξνρξφληα θαηά 2,5 έσο 6%, νη λέεο 

ζεσξίεο κεγέζπλζεο εθηηκνχζαλ φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΞ ηεο Δ.Δ ζα 
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απμαλφηαλ κεηαμχ 0,3 θαη 0,9% εηεζίσο. Γειαδή κεηά απφ δέθα ρξφληα ην επίπεδν 

ηνπ ΑΔΞ ζα απμαλφηαλ απφ 3 έσο 9,4% κεηά απφ είθνζη ρξφληα απφ 6 έσο 19,6% 

θ.ν.θ. (OECD, 1992: 173).  

 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ησλ ζεσξηψλ απηψλ είλαη ε έκθαζε πνπ δίλνπλ 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζην φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα κηα νηθνλνκία λα έρεη θαιά 

εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Νη ρψξεο κε πνηνηηθά θαιχηεξν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα εθκεηαιιεπφκελεο ηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν θαη βειηηψλνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα αμηνπνηψληαο ηελ ήδε 

ππάξρνπζα γλψζε. Ρν αλαβαζκηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ λένπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ χπαξμε γλψζεο δηεπθνιχλεη ηελ 

δεκηνπξγία αιιά θαη θαηαλφεζε (δηάρπζε) λέαο γλψζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ. (Jaime Rojo de la Viesca, 1997). 

Νη δηάθνξεο ζρεηηθέο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη, δελ παξέρνπλ ζαθείο 

ελδείμεηο γηα ηελ νξζφηεηα ή κε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ λέσλ ζεσξηψλ κεγέζπλζεο. Δλ 

ηνχηνηο, νη ζεσξίεο απηέο θαίλεηαη λα ππνηηκνχλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα κηα 

νηθνλνκία ην αλ απηή έρεη ηε ζπλνιηθή δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα αμηνπνηεί ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Ζ χπαξμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςεινχ επηπέδνπ 

θαίλεηαη πσο είλαη ζαθψο κηα αλαγθαία, αιιά φρη θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Lundvall, 1997).  

 

1.3 Η ζεσξία ηνπ ηερλνινγηθνύ ράζκαηνο. 

 

Κηα ελαιιαθηηθή αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ «ηερλνινγηθνχ ράζκαηνο» (technology gap theory) πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθνξέο ζην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηνπο ξπζκνχο 

ζχγθιηζεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο θνηλσλίαο (social capability) ησλ ρσξψλ λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο (νη ηθαλφηεηεο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ην ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, θιπ) (Clarysse & Muldur, 1999). 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ Schumpeter θαη 

ζεσξεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε σο κηα δηαδηθαζία θαηάζηαζεο αληζνξξνπίαο 

(disequilibrium process) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν βαζηθνχο θαη αληηθξνπφκελνπο 
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παξάγνληεο: ηελ θαηλνηνκία, πνπ ηείλεη λα απμάλεη ηηο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, θαη ηε δηάρπζε (ή απνκίκεζε) , πνπ ηείλεη λα ηηο 

κεηψλεη (Fagerberg, 1988).  

Πην κνληέιν πνπ παξνπζηάδεη ν Fagerberg (1988), ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εμαξηάηαη 

απφ ηξεηο παξάγνληεο:  

- ηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο (εηζαγσγή ηερλνινγίαο θαη απνκίκεζε). Ν 

παξάγνληαο απηφο απνθηά κεγαιχηεξν βάξνο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απφζηαζε ηεο ππφ εμέηαζε νηθνλνκίαο απφ ηελ ηερλνινγηθή αηρκή. 

- Ρε δεκηνπξγία λέαο ηερλνινγίαο ζηελ ίδηα ηελ ππφ εμέηαζε ρψξα 

- Ρελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο, είηε απηή είλαη εηζαγφκελε είηε εγρψξηα. 

Αλ θαη φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο, ην κνληέιν απηφ παξνπζηάδεη κηα 

απινπζηεπηηθή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πεξηέρεη έλα λέν ζηνηρείν πνπ απνηειεί 

κηα ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηερλνινγίαο-νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. Γίλεη έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κηα ρψξα 

λα παξάγεη ε ίδηα λέα ηερλνινγία θαη ζηε ζεκαζία πνπ απηέο έρνπλ γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία (Fagerberg, 1988).  

Πχκθσλα κε ηε ζεψξεζε απηή ζπλεπψο, ε ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο πνπ δελ είλαη ζηελ 

θνξπθή ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο λα κεηψζεη ην ράζκα πνπ ηε ρσξίδεη απφ ηηο 

πξνεγκέλεο, δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αληηγξάθεη θαη λα 

ελζσκαηψλεη ηηο μέλεο ηερλνινγίεο, αιιά θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα παξάγεη ε ίδηα 

θαηλνηνκίεο θαζψο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκίεο ησλ άιισλ ρσξψλ. Έλα 

άιιν ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηε ζεψξεζε είλαη φηη αθφκε θη 

αλ κηα ρψξα επηηχρεη ζην λα κεηψζεη ην ράζκα απφ ηηο πξνεγκέλεο ρψξεο κέζσ 

ελζσκάησζεο μέλσλ ηερλνινγηψλ δελ ζα κπνξέζεη λα ηηο μεπεξάζεη παξά κφλνλ αλ 

αλαπηχμεη δηθέο ηεο θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ππλεπψο, ε αχμεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδνγελή ηερλνινγηθή αλάπηπμε είλαη έλαο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή αλαπηπμηαθή πνξεία κηαο ρψξαο.  

Πε ζπλνιηθφ επίπεδν, ε χπαξμε ησλ δχν αληηθξνπφκελσλ παξαγφλησλ (θαηλνηνκίαο 

θαη δηάρπζεο) ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο δελ έρεη βέβαην 

απνηέιεζκα ηε ζχγθιηζε –φπσο ππνζηεξίδεη ην λενθιαζηθφ κνληέιν- αιιά κπνξεί λα 

νδεγεί ζε κείσζε ή δηεχξπλζε ησλ παξαηεξνχκελσλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

(Fagerberg, 1988). 
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Νξηζκέλνη  εξεπλεηέο μεθηλψληαο απφ ην φηη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη νη 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ έρεη κηα ρψξα θαζνξίδνπλ θαη ην 

ξπζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο κεγέζπλζεο, ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηάθνξεο ρψξεο δελ 

ζπγθιίλνπλ ζε κηα θνηλή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, αιιά δεκηνπξγνχλ νκάδεο ρσξψλ 

πνπ ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο («νκάδεο ζχγθιηζεο»-convergence clubs). Νη Clarysse 

θαη Muldur (1999) ζε κηα κειέηε ηνπο γηα ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ δηεχξπλαλ ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, εηζάγνληαο θαη άιιεο παξακέηξνπο (πέξαλ ηνπ εηζνδήκαηνο) γηα 

ηελ αξρηθή δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ. Ρέηνηεο παξάκεηξνη είλαη ν αξηζκφο ησλ 

επξεζηηερληψλ (patents), ε αθαζάξηζηε εγρψξηα δαπάλε γηα Δ&Ρ σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΞ, ε αλεξγία, θ.ν.θ. Κε βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο θαηέηαμαλ ηηο πεξηθέξεηεο ζε 

έμη αξρηθά νκάδεο, νη νπνίεο καθξνπξφζεζκα ζα κπνξνχζαλ – θαηά ηνπο εξεπλεηέο - 

λα γίλνπλ ηξεηο: α) «νη βηνκεραληθνί εγέηεο». β) «ε κεζαία νκάδα» θαη γ) «νη 

νπξαγνί».8 Ρα ζπκπεξάζκαηα απηά θαίλνληαη λα ζηεξίδνπλ ηηο ππνζέζεηο ηεο ζρνιήο 

ησλ «νκάδσλ ζχγθιηζεο» (convergence clubs)  γηα ηελ χπαξμε κεξηθήο  θαη φρη 

απφιπηεο ζχγθιηζεο. 

 

1.4 Δμειηθηηθέο ζεσξίεο κεγέζπλζεο. 

 

Νη εμειηθηηθέο ζεσξίεο κεγέζπλζεο (evolutionary growth theories) ζπληζηνχλ κηα 

ξηδηθά δηαθνξεηηθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε ζρέζε κε 

ηηο λενθιαζηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ Λεπηψλεηα ινγηθή ηεο λενθιαζηθήο ζθέςεο 

παξαπέκπεη ζε κηα «κεραληζηηθή» αληίιεςε ηεο νηθνλνκίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

θαηαλφεζε ηνπ «ζπλφινπ» κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ κεξψλ πνπ ην 

απνηεινχλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ, αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. 

Αληίζεηα, νη εμειηθηηθέο ζεσξίεο βαζίδνληαη ζε κηα «νξγαληθή» αληίιεςε ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ην «ζχλνιν» είλαη πην πεξίπινθν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ. Νη 

ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πεξίπινθεο θαη κεηαβαιιφκελεο 

ζρέζεηο ησλ κεξψλ ηνπ θαη έρνπλ κηα βηνινγηθή, «Γαξβίλεηα» ινγηθή επηινγήο θαη 

επηβίσζεο (Allen, 1988, Clark θαη Juma, 1988). 

 

                                           
8 Απν ηηο έμη αξρηθέο νκάδεο, ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία («νη βηνκεραληθνί εγέηεο» θαη «νη 
νπξαγνί») δείρλνπλ ηάζεηο απφθιηζεο ελψ νη κεζαίεο ηέζζεξεηο νκάδεο ζα ζπγθιίλνπλ πξνο 

κηα θνηλή νκάδα ηελ «κεζαία νκάδα» (Clarysse and Muldur,1999).  
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Νη εμειηθηηθέο ζεσξίεο έρνπλ επεξεαζζεί ζεκαληηθά απφ ηηο απφςεηο ηνπ Schumpeter  

γηα ηε ζεκαζία ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηελ χπαξμε αληζνξξνπίαο ζηελ νηθνλνκία αλ θαη 

ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δπν απηέο πξνζεγγίζεηο. Γηαθνξέο πνπ  

πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ άζθεζαλ άιια ξεχκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα, φπσο νη έξεπλεο νηθνλνκηθψλ ηζηνξηθψλ 

γηα ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή (Rosenberg, 1969,1976), νη έξεπλεο γηα ηε βηνκεραληθή 

νξγάλσζε (Peck 1962, Philips 1971) θαη νη έξεπλεο γηα ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζηε 

βηνκεραλία (Pavitt 1971, Freeman 1974). 

 

Κηα ζεκαληηθή ηέηνηα δηαθνξά είλαη γηα παξάδεηγκα ε έκθαζε πνπ δίλνπλ νη 

εξεπλεηέο ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ ζηηο κηθξέο, ζηαδηαθέο θαη ζπλερείο –θαηά θάπνην 

ηξφπν- ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο θαη θαηλνηνκίεο. Νη θαηλνηνκίεο δελ πξνθχπηνπλ 

μαθληθά θαη δελ είλαη πάληνηε ξηδηθέο. πσο επηζεκαίλεη ν Θαζηξηλφο, ε ηερλνινγηθή 

εμέιημε είλαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα βειηηψζνπλ απηφ πνπ μέξνπλ λα θάλνπλ, ή λα εμαιείςνπλ ηα 

θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπο. Ρν βαζηθφ θίλεηξν είλαη ε 

πξννπηηθή εμαζθάιηζεο πξφζζεησλ θεξδψλ ή ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε 

θάπνησλ ζαπκάζησλ κειινληηθψλ επθαηξηψλ (Kastrinos, 1998).  Ζ έκθαζε ζηηο 

ζηαδηαθέο αιιαγέο έρεη σο ινγηθή ζπλέπεηα έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα 

ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ πνπ είλαη ε εμάξηεζε ηεο κειινληηθήο αλαπηπμηαθήο 

πνξείαο απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε (path dependency). Ζ αληίιεςε φηη ε 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε δελ πξνθχπηεη ζε «ηζηνξηθφ θελφ» αιιά φηη είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο παξνχζεο (θαη ηηο παξειζνχζεο) ζπλζήθεο, είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο. Κηα έκκεζε αιιά ζεκαληηθή ζπλέπεηα 

ηεο ζεψξεζεο απηήο είλαη φηη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε εμαξηάηαη θαη απφ κε-

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο νη ζεζκνί, νη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ην επξχηεξν 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (Verspagen, 2001). 

 

Δθηφο απφ ηηο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ησλ απφςεσλ ηνπ Schumpeter  θαη ησλ άιισλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη εμειηθηηθέο ζεσξίεο έρνπλ δερηεί ηζρπξέο επηξξνέο θαη 

απφ άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, θπξίσο δε απφ ηε Βηνινγία. Βαζηθέο έλλνηεο ησλ 

εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ, φπσο θαη‟ αξράο ν ίδηνο ν φξνο «εμειηθηηθή» (evolutionary), ε 

«δηαθνξνπνίεζε» θαη ε «πνηθηιφηεηα» (variation, diversity), ε «αλαπαξαγσγή» 

(reproduction) θαη ε «επηινγή» (selection) πξνέξρνληαη απ‟ επζείαο απφ ηε Βηνινγία 
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θαη έρνπλ εκπλεχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο εξεπλεηέο απηήο ηεο ζρνιήο. 

«Γηαθνξνπνίεζε» ραξαθηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί λέα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη λέα είδε ζε έλα ζχζηεκα, θάπνηα απφ ηα νπνία ζα επηβηψζνπλ κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο «επηινγήο». Ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ εηδψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα 

(ππάξρνληα είδε + λέα είδε – ηα είδε πνπ δελ επηβίσζαλ) θαζνξίδεη ηελ 

«πνηθηιφηεηα» ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρα δηάθνξα είδε γηα λα επηβηψζνπλ πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Πε αληίζεζε κε παιαηφηεξεο απφςεηο πνπ 

ππνζηήξηδαλ φηη κφλνλ ν ηζρπξφηεξνο επηβηψλεη, πην πξφζθαηεο ζεσξήζεηο 

ππνζηεξίδνπλ φηη φια ηα «επαξθψο ηζρπξά» είδε επηβηψλνπλ (Saviotti, 1997). Νη 

έλλνηεο απηέο απνηέιεζαλ πνιχ ρξήζηκα αλαιπηηθά εξγαιεία γηα ηε κειέηε νξηζκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη πνηνηηθέο κεηαβνιέο 

πνπ παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά ζε κηα νηθνλνκία, νη δηαθνξνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο νηθνλνκηθψλ θιάδσλ. Βέβαηα, ε 

κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ απηψλ απφ ηνλ έλα επηζηεκνληθφ θιάδν ζηνλ 

άιιν δελ κπνξεί λα γίλεη κεραληθά θαη είλαη απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ηνπο ζην λέν 

πιαίζην αλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

«δηαθνξνπνίεζε» εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ ελεξγεηψλ γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε, ελψ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη νη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο δξνπλ σο ν βαζηθφο 

κεραληζκφο επηινγήο.  

 

Αλ θαη αξθεηνί εξεπλεηέο είραλ αλαθνξέο ζε εμειηθηηθέο ηδέεο ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 

θαη ηνπ ‟70, νη αλαθνξέο απηέο παξέκελαλ απνζπαζκαηηθέο θαη δελ εληάζζνληαλ ζε 

έλα επξχηεξν ζεσξεηηθφ πιαίζην. Ζ ρξνλνινγία - ζηαζκφο γηα ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο 

είλαη ην 1982 κε ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «An Evolutionary Theory of Economic 

Change” ησλ  Nelson θαη Winter (Saviotti, 1997). Ρν βηβιίν απηφ παξνπζίαζε κηα 

ζπγθξνηεκέλε λέα πξνζέγγηζε πνπ αληηκεηψπηδε ηε δηαδηθαζία κεγέζπλζεο κε ηξφπν 

πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ηελ «θαζηεξσκέλε» νηθνλνκηθή ζθέςε. Ρα βαζηθά ζεκεία ηεο 

πξνζέγγηζεο απηήο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Νη επηρεηξήζεηο δελ ζεσξνχληαη νκνηνγελείο. Αληίζεηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάθνξα 

κεγέζε, δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

θαζνξίδνπλ πσο ζα αληηδξάζεη ε θάζε επηρείξεζε ζε δεδνκέλεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο 

(ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά). Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο εκπιέθνληαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο γηα λα αλαθαιχςνπλ, λα δνθηκάζνπλ θαη λα 
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αμηνινγήζνπλ λένπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. Νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

επηηπρεκέλν θαη επηθεξδή ηξφπν αλαπηχζζνληαη, ελψ απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

αλεπηηπρψο ζπξξηθλψλνληαη θαη εθιείπνπλ. Κε δεδνκέλεο ηηο κεηαβνιέο ζηα κεγέζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ - αθφκε θαη αλ ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο παξακέλνπλ 

ζηαζεξά - νη επηρεηξήζεηο νδεγνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο θαηαλνκήο πφξσλ 

θαη παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιινληαη ηα ζπλνιηθά κεγέζε θαη νη ηηκέο 

ηνπ θιάδνπ. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ ραξαθηεξίδεηαη έηζη απφ δηαδνρηθέο 

κεηαβνιέο - κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε λα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ επφκελε -  

ελψ ε αγνξά θαη ν αληαγσληζκφο ιεηηνπξγνχλ σο κεραληζκνί επηινγήο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

Ρν «νηθνλνκηθφ πξφβιεκα» ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή νξίδεηαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά απφ φηη ζηελ θαζηεξσκέλε νηθνλνκηθή ζθέςε. Ζ ηειεπηαία αληηκεησπίδεη 

ηηο δπλαηέο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ σο δεδνκέλεο θαη απνιχησο γλσζηέο. Ρν 

«νηθνλνκηθφ πξφβιεκα» ζπλεπψο είλαη ε άξηζηε επηινγή θαηαλνκήο πφξσλ θαη χςνπο 

θαη ηξφπνπ παξαγσγήο κε δεδνκέλεο φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο. Ν ξφινο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη ην λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο (κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ηηκψλ) λα αληηιεθζνχλ ζσζηά ηα κελχκαηα ψζηε λα θάλνπλ ηε βέιηηζηε 

επηινγή. Πηελ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο δελ είλαη δεδνκέλεο θαη 

νη ζπλέπεηεο ηνπο είλαη άγλσζηεο. Αθφκε θαη αλ θάπνηεο επηινγέο είλαη ζαθψο 

ρεηξφηεξεο απφ θάπνηεο άιιεο, δελ ππάξρεη ε «βέιηηζηε» επηινγή εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ελψ ζηελ «νξζφδνμε» νηθνλνκηθή ζθέςε θάπνηνο ζα πεξίκελε 

ηελ ίδηα αθξηβψο ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ εμειηθηηθή ζεσξία, νη 

επηρεηξήζεηο ζπκπεξηθέξνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε ην πσο 

αληηιακβάλνληαη θαη εθηηκνχλ ηα δηάθνξα κελχκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη δηηηή: λα επηηξέςεη ηελ εκθάληζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη λα «αληακείςεη» εθ ησλ πζηέξσλ ηηο επηηπρεκέλεο, ηηκσξψληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο απνηπρεκέλεο.  

 

Νη εμειηθηηθέο ζεσξίεο ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ δηαξζξσηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο νηθνλνκίαο. 

Δμεηάδνπλ ηε δπλακηθή δηάζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

θαη δίλνπλ έκθαζε ζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο είλαη ε εηεξνγέλεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο. Ρνλίδνπλ ηε 
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δπλαηφηεηα πνηνηηθψλ κεηαβνιψλ σο απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθνξνπνίεζεο 

θαη επηινγήο, ηελ εμάξηεζε ησλ κειινληηθψλ απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηαζηάζεηο, θαη 

ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ  εθάζηνηε επηινγψλ.  

 

Νη πξνζεγγίζεηο απηέο έρνπλ – φπσο είλαη θαη θπζηθφ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο – θαη 

αξθεηέο αδπλακίεο. Ξαξαδφμσο, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ έληνλεο επηξξνέο απφ 

άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο παξέκεηλαλ νηθνλνκηθνθεληξηθέο ζηε ζπλνιηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε. Γελ εμεηάδνπλ ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

φπσο είλαη ε ζεζκηθή δηάζηαζε, ε πνιηηηθή δηάζηαζε θαη νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. 

Γελ εμεηάδνπλ αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ θαη θαηλνηνκηψλ θαη 

δελ αλαιχνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Ρα θελά απηά πξνζπαζνχλ λα 

ηα θαιχςνπλ νη λεψηεξεο πξνζεγγίζεηο ησλ Δζληθψλ Ππζηεκάησλ Θαηλνηνκίαο πνπ 

βαζίζηεθαλ θαηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο, θαη πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 

 

1.5 Δζληθά πζηήκαηα Καηλνηνκίαο. 

 

Δηζαγσγή. 

 

πσο αλαθέξνπλ ηέζζεξηο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εθθξαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο ζε κηα πξφζθαηε θνηλή εξγαζία ηνπο (Lundvall, Johnson, Andersen θαη 

Dalum, 2002), ε απνδνρή ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Δζληθψλ Ππζηεκάησλ Θαηλνηνκίαο 

(ΔΠΘ) γηα ηελ αλάιπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ππήξμε αλαπάληερε θαη 

εληππσζηαθή. Κέζα ζε κηα 20εηία, ν ΝΝΠΑ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν ΝΖΔ, ε 

Αθαδεκία Δπηζηεκψλ ησλ ΖΞΑ, αιιά θαη αξθεηέο θπβεξλήζεηο, έρνπλ πηνζεηήζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο ζηηο αλαιχζεηο ηνπο. Νη ίδηνη νη εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ σο πηζαλφηεξεο αηηίεο γηα ηελ εμέιημε απηή, αθ‟ ελφο ηελ αδπλακία ησλ 

ζπκβαηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη 

αθεηέξνπ ην φηη ε ζπζηεκηθή αλάιπζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ έδξαζε σο 

αληίβαξν ζηελ ππεξβνιηθή εμεηδίθεπζε θαη δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ 

νηθνλνκηθήο ζθέςεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί (Lundvall, et al, 2002: 214). 
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Ξαξά ηε γεληθφηεξε απνδνρή ηεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί απφ ηελ αξρή φηη ε 

πξνζέγγηζε ησλ ΔΠΘ δελ είλαη κηα εληαία νκνγελνπνηεκέλε ζεσξία πνπ κπνξεί λα 

εξκελεχζεη θαζνιηθά ηε ζρέζε ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

θαη λα εμεγήζεη ηηο πθηζηάκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Αληίζεηα, 

ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβέζηεξα σο κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ 

απνζθνπεί αθξηβψο ζην λα απνθχγεη ηηο γεληθεχζεηο θαη ηηο «νηθνπκεληθέο» εξκελείεο, 

ηνλίδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

 

Έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο κεγέζπλζεο, ε πξνζέγγηζε ησλ ΔΠΘ 

δίλεη έκθαζε ζηε δπλακηθή δηάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (ζε 

αληίζεζε κε ηε λενθιαζηθή άπνςε πνπ επηθεληξψλεηαη ζε ζηαηηθή αλάιπζε 

ηζνξξνπίαο). ηνζεηψληαο κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε (φπσο πξνθαλψο ππνδειψλεη 

θαη ν φξνο) εληνπίδεη έλα αξηζκφ κεηαβιεηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο θαη δηάρπζεο θαηλνηνκηψλ. Ρέηνηεο κεηαβιεηέο είλαη γηα 

παξάδεηγκα, ε χπαξμε θαη ε πνηφηεηα επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζε 

έλα θξάηνο, ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ε δνκή ηεο 

βηνκεραλίαο, ε νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηε 

βηνκεραλία, ε χπαξμε  ζεζκψλ πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ησλ 

θαηλνηνκηψλ, θ.ν.θ. Κηα ζεκαληηθή ππφζεζε ησλ ΔΠΘ είλαη φηη νη κεηαβιεηέο απηέο 

δελ είλαη απαξαίηεηα νη ίδηεο, δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη θπξίσο δελ ζπλδένληαη 

κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε θάζε πεξίπησζε. Αληίζεηα, πξνζδηνξίδνληαη θαηά δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο, ην επίπεδν ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηελ 

ηδηνκνξθία ζεζκηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ θάζε θξάηνπο. 

 

Πχκθσλα κε ηνλ ΝΝΠΑ (1999) νη θπξηφηεξνη θνξείο ζε έλα Δζληθφ Πχζηεκα 

Θαηλνηνκίαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 5 θχξηεο θαηεγνξίεο: 

- Θπβεξλήζεηο (εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο αιιά θαη ππεξεζληθέο) πνπ 

ζέηνπλ ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο 

- Δλδηάκεζνη θνξείο (bridging institutions) φπσο εξεπλεηηθά ζπκβνχιηα, 

ηερλνινγηθά πάξθα, ζεξκνθνηηίδεο θιπ πνπ δξνπλ σο κεζάδνληεο κεηαμχ 

θπβεξλήζεσλ, παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

- Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ. 

- Ξαλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα 
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- Άιινη ηδησηηθνί θνξείο φπσο νξγαληζκνί εθπαίδεπζεο, γξαθεία επξεζηηερληψλ 

θιπ. (Θαξαγηάλλεο θαη Κπαθνχξνο, 2010 : 273) 

 

Πε αληίζεζε κε ηελ «παξαδνζηαθή» ζεψξεζε πνπ δέρεηαη κηα γξακκηθή ζρέζε 

επηζηήκεο-ηερλνινγίαο-θαηλνηνκίαο-νηθνλνκίαο, ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ ΔΠΘ 

ηνλίδεη ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπο θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αλάιπζε ησλ δηαζπλδέζεσλ 

ηνπο. Απηή ε δηαθνξά πξνζέγγηζεο έρεη ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηνλ ηξφπν «κέηξεζεο» 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, φζν θπζηθά θαη γηα 

ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ. 

Ππλνπηηθά ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε βαζηθή κεζνδνινγηθή δηαθνξά πνπ 

πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα, είλαη ε κεηάβαζε απφ απζηεξά πνζνηηθέο αλαιχζεηο (πνπ 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνδνρή αηηησδψλ ζρέζεσλ), ζε πνηνηηθέο 

αλαιχζεηο πνπ δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ηξφπσλ 

αιιειεπίδξαζεο, θαη ζε παξάγνληεο δχζθνια πνζνηηθνπνηήζηκνπο φπσο ε χπαξμε θαη 

ε εμέιημε ησλ ζεζκψλ, ε κε θσδηθνπνηεκέλε γλψζε, νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο, θ.ν.θ. 

 

 

Η ζπλεηζθνξά ηνπ Schumpeter 

 

Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ζήκεξα ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε ζπκβνιή ηνπ Schumpeter. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Freeman θαη Soete (2000:104) «Γηα ηνλ 

Schumpeter, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ θάζε άιιν νηθνλνκνιφγν, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο 

βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο δπλακηθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο». Ν Schumpeter 

πνπ νθείιεη πνιιά σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ ζηνλ Marx9 έζεζε κηα ζεηξά απφ 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία, πνπ ακθηζβήηεζαλ επζέσο ηηο 

βαζηθέο ππνζέζεηο ησλ λενθιαζηθψλ σο πξνο ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

επίηεπμε ηζνξξνπηψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Βεξλαξδάθεο, 2006). Ζ βαζηθή 

ππφζεζε εξγαζίαο ηνπ, ήηαλ φηη νχηε νη εηζξνέο-εθξνέο κηαο νηθνλνκίαο ζε 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, νχηε νη απμεηηθέο ηάζεηο επελδχζεσλ θαη εηζνδήκαηνο 

κπνξνχζαλ λα εξκελεχζνπλ επαξθψο ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ 

                                           
9 πσο επηζεκαίλεη ν Βεξλαξδάθεο (2006) πνιινί νηθνλνκνιφγνη αλαθέξνπλ καδί ηνλ 

Schumpeter κε ηνλ Marx επεηδή θαη νη δχν πίζηεπαλ φηη νη αιιαγέο (θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε) 
είλαη δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ 

ηελ εμειηθηηθή ηδηφηεηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  



 
 

26 
 

νδεγνχλ ζηελ «νηθνλνκηθή αλάπηπμε». Ν θχξηνο παξάγνληαο αλάπηπμεο ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη, θαηά ηνλ Schumpeter, ν επηρεηξεκαηίαο (ή αιιηψο ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα) πνπ δεκηνπξγεί θαηλνηνκίεο: λέεο ή πνηνηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο 

θαη βειηησκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξντφληα, λένπο ζπλδπαζκνχο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο. Ζ θαζνξηζηηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο είλαη «ε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπλδπαζκψλ» θαη ζε κηα αληαγσληζηηθή νηθνλνκία «ε δεκηνπξγία λέσλ ζπλδπαζκψλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ παιηψλ» (Schumpeter, 1934: 66-67).  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Schumpeter ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη πνιχ επξεία θαη 

πεξηιακβάλεη πέληε πεξηπηψζεηο: (1) ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξντφληνο, (2) ηελ 

εθαξκνγή κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο, (3) ην άλνηγκα κηαο λέαο αγνξάο, (4) ηελ 

πξφζβαζε ζε κηα λέα πεγή πξψησλ πιψλ, (5) ηε λέα νξγάλσζε ελφο θιάδνπ ή κηαο 

βηνκεραλίαο (Schumpeter, 1934: 66). Θαηά ζπλέπεηα ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη ηελ 

θαηλνηνκία πνιχ επξχηεξα απφ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή εμέιημε αλ θαη 

αξγφηεξα ζην βηβιίν ηνπ “Capitalism, Socialism and Democracy” (1942) ζεσξεί σο 

θέληξν ησλ δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο ηα ηκήκαηα Δ&Ρ ησλ βηνκεραληψλ, 

επηζεκαίλνληαο ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο Δ&Ρ ζηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ.  

 

Ν Schumpeter ηφληζε φηη ε θαηλνηνκία απνηειεί ηνκή ζηηο επαλαιακβαλφκελεο 

δηαδηθαζίεο κε δξαζηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ χπαξμε θαηλνηνκηψλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

δεκηνπξγεί αληζνξξνπίεο, κεηαβάιιεη ηηο πξνζδνθίεο, εληζρχεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, πεξηνξίδεη ηηο νξζνινγηθέο επηινγέο θαη εηζάγεη αβεβαηφηεηα. Ζ 

χπαξμε έληνλεο αβεβαηφηεηαο απνζαξξχλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη θαζψο ζηαδηαθά 

πεξηνξίδεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε, θηλνχκαζηε πξνο έλα άιιν ζεκείν ηζνξξνπίαο. Ζ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε φκσο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία κεηαμχ 

δπν ζεκείσλ ηζνξξνπίαο, αιιά σο θίλεζε κεηαμχ ζεκείσλ αληζνξξνπίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε αβεβαηφηεηα. Νη θαηαζηάζεηο 

εληνλφηεξεο αβεβαηφηεηαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκθάληζε κεγάισλ κεκνλσκέλσλ 

αιιαγψλ, ελψ νη θαηαζηάζεηο κε κηθξφηεξε αβεβαηφηεηα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζπλερείο κηθξέο κεηαβνιέο. (Kastrinos, 1998). H ζεψξεζε ηνπ Schumpeter 

επηθεληξψζεθε ζηηο κείδνλεο, κεκνλσκέλεο θαηλνηνκίεο, αγλνψληαο ζρεδφλ ηηο κηθξέο 

ζηαδηαθέο θαηλνηνκίεο-βειηηψζεηο. Απηή ε ζεψξεζε είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

πεξαηηέξσ δηακφξθσζε ησλ πξνζεγγίζεσλ γηα  ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ –ελ πνιινίο ηερλεηφ- δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηερλνινγίαο-
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νηθνλνκίαο, ή αιιηψο κεηαμχ «εθεχξεζεο»-«θαηλνηνκίαο».10 Αλ θαη ν ίδηνο φπσο 

είδακε δελ επηθεληξψζεθε ζηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε, ε αλάιπζε ηνπ βαζηδφηαλ ζε 

έλαλ θφζκν φπνπ αλεμάξηεηνη εθεπξέηεο έπξεπε λα ζπλαληεζνχλ κε επηρεηξεκαηίεο 

θαη λα ηνπο πείζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηηο εθεπξέζεηο ηνπο. Πηαδηαθά ππήξμε κηα 

κεηαζηξνθή ηνπ ζην ζέκα απηφ. πσο επηζεκαίλεη ν Kastrinos (1998), o Philips 

(1971) ζεσξεί πσο ζα πξέπεη θαλείο λα δηαθξίλεη δχν πξνζεγγίζεηο ηνπ Schumpeter. 

Ρελ πξψηε  φπνπ νη εθεπξέζεηο γίλνληαη εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηε 

κεηαγελέζηεξε φπνπ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ εθεπξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Ζ ζεψξεζε ηνπ Schumpeter ζπλδέζεθε κε δχν ηζρπξέο ππνζέζεηο πνπ απνηεινχλ θαη 

ζήκεξα αληηθείκελν δηαθσληψλ. Ζ πξψηε αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ θαηλνηνκίαο θαη 

κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε δεχηεξε ηε ζρέζε θαηλνηνκίαο θαη κνξθήο 

νξγάλσζεο ηεο αγνξάο. Ωο πξνο ηελ πξψηε, ν ίδηνο ππνζηήξηδε φηη νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο είλαη πην θαηλνηφκεο απφ ηηο κηθξέο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ «πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο» φπσο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηηο 

δαπάλεο Δ&Ρ, θαιχηεξε δηνίθεζε, θαιχηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο θ.ν.θ θαη 

επεηδή έρνπλ θαη «πιενλεθηήκαηα ηδηνπνίεζεο ησλ σθειεηψλ» κε ηελ θαηνρή 

δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά, κεγαιχηεξεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, θαιχηεξν 

marketing θιπ.  

Νη απφςεηο απηέο αληηθξνχζηεθαλ απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο πνπ ηφληζαλ αληίζηνηρα 

ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία θαηλνηνκηψλ, φπσο ηε 

κεγαιχηεξε επειημία θαη ηε κεησκέλε γξαθεηνθξαηία (Burns and Stalker, 1961, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Kastrinos, 1998).  

Ωο πξνο ηε δεχηεξε ππφζεζε, ν Schumpeter ππνζηεξίδεη φηη ην αληίηηκν πνπ ζα 

πξέπεη λα πιεξψζεη ε θνηλσλία γηα ηελ εμαζθάιηζε ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ 

είλαη κηα δηάξζξσζε αγνξάο φπνπ ζα θπξηαξρνχλ κεγάιεο επηρεηξήζεηο. (Nelson and 

Winter 1982). Θαη απηφ γηαηί νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη πην θαηλνηφκεο θαη επεηδή νη 

κνλνπσιηαθέο κνξθέο αγνξάο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αμηνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηα 

νθέιε ησλ θαηλνηνκηψλ. Ζ απνπζία αληαγσληζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν άιισλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη ίδηεο ζα κπνξέζνπλ λα ηδηνπνηεζνχλ ηα θέξδε απφ ηηο 

                                           
10 “inventing and innovating” ζην Αγγιηθφ θείκελν. 
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θαηλνηνκίεο ηνπο. Γηα ηνλ Schumpeter ε θαηλνηνκία θαη ν ηέιεηνο αληαγσληζκφο είλαη 

δχν αζχκβαηεο έλλνηεο. 

Ζ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη λέσλ αγαζψλ δελ λνείηαη ζε 

ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. Απηφ ζπλεπψο ζεκαίλεη φηη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο απηνχ πνπ απνθαινχκε νηθνλνκηθή πξφνδν είλαη αζχκβαην κε απηφλ 

(ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ). Αθφκε θαη ππφ ζπλζήθεο πιήξσο αληαγσληζηηθέο 

θαηά ηα άιια, ν ηέιεηνο αληαγσληζκφο ζηακαηάεη λα ηζρχεη πξνζσξηλά – 

απηνκάησο ή κε ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ- κε ηελ εηζαγσγή νηηδήπνηε 

θαηλνχξηνπ. (Schumpeter, 1950: 105, ζην Nelson and Winter, 1982 : 280). 

Ζ ππφζεζε απηή αληηθξνχζηεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε 

έιιεηςε αληαγσληζκνχ κεηψλεη ζεκαληηθά ηα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

θαηλνηνκνχλ. Ζ χπαξμε δπλαηνηήησλ γηα δξαζηεξηφηεηεο Δ&Ρ δε ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα φηη νη επηρεηξήζεηο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα απηφλ, ηδίσο φηαλ 

δελ απεηινχληαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο, ή φηαλ δελ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ 

κεξηδίνπ ηνπο ζηελ αγνξά. Νη πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο γηα ηε ζρέζε «κνξθήο 

αγνξάο - θαηλνηνκίαο» ηελ αληηιακβάλνληαη σο κνλνδηάζηαηε, κε ηε κνξθή αγνξάο 

λα πξνζδηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα θαηλνηνκίαο. πσο επηζεκαίλνπλ νη Nelson θαη Winter 

φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ Schumpeter ππάξρεη θαη ε αληίζηξνθε επίδξαζε. Νη 

επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο αλ επσθειεζνχλ απφ ηα θέξδε ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπο πξηλ 

λα ηηο κηκεζνχλ νη άιιεο επηρεηξήζεηο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επελδχνληαο ηα θαη 

λα κεγαιψζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Έηζη ε κνξθή ηεο αγνξάο δελ 

ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο εμσγελήο παξάγνληαο ησλ θαηλνηνκηψλ αιιά σο 

ελδνγελήο. Ζ ζρέζε αγνξάο-θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο ακθίδξνκε 

(Nelson and Winter, 1982). 

 

Ρέινο, ν Schumpeter ζέηνληαο ζην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ 

επηρεηξεκαηία πνπ θαηλνηνκεί θαη επηβάιιεη ηα λέα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο ζεσξείηαη 

ν θαη‟ εμνρήλ ππνζηεξηθηήο ηεο θαηλνηνκίαο σο κηαο δηαδηθαζίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

ηνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο (technology-push). Αληίζεηε άπνςε αλέπηπμε ν 

Schmookler (1966) πνπ ζεψξεζε φηη ηνλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ 

ηνλ παίδεη ε δήηεζε γηα λέα πξντφληα (demand-pull). Πην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, 

απηφ αληαλαθιάηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. Πην κνληέιν 

«πξνζθνξάο» είλαη ηα ηκήκαηα Δ&Ρ ηεο επηρείξεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο 

θαηλνηνκίεο, ελψ ζην κνληέιν ηεο δήηεζεο είλαη θπξίσο ηα ηκήκαηα marketing θαη 
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παξαγσγήο πνπ παίδνπλ ηνλ πξψην ξφιν. Νη δπν απηέο πξνζεγγίζεηο δελ είλαη θαη‟ 

αλάγθελ αληίζεηεο. ¨φπσο αλαθέξεη ν Θαζηξηλφο, ν Rosenberg (1982), πηνζεηψληαο 

ηε δηάθξηζε ηνπ Schumpeter γηα εθεπξέζεηο θαη θαηλνηνκίεο, ζπλδέεη ηηο πξψηεο κε 

ηελ ηερλνινγία θαη ηηο δεχηεξεο κε ηε δήηεζε. Ζ δήηεζε γηα λέα πξντφληα θαη 

δηαδηθαζίεο δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο εθεπξέζεηο θαη νη 

εθεπξέζεηο δελ κπνξνχλ λα κεηεμειηρζνχλ ζε θαηλνηνκίεο ρσξίο λα ππάξμεη ε 

θαηάιιειε δήηεζε γηα απηέο. (Kastrinos 1998).  

 

Ζ δηακάρε απηή κεηαμχ «πξνζθνξάο ηερλνινγίαο» θαη «δήηεζεο γηα θαηλνηνκία» δελ 

επηιχζεθε αιιά αηφλεζε κε ηελ εκθάληζε λέσλ ζεσξηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο σο εληαία θαη κε ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο θαη δελ εμεηάδνπλ 

ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δηάρπζε ηεο σο αλεμάξηεηεο 

δηαδηθαζίεο. Απηέο νη ζεσξίεο είλαη νη εμειηθηηθέο θαη ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο. 

 

Οη ζύγρξνλνη εθθξαζηέο ησλ Δζληθώλ πζηεκάησλ Καηλνηνκίαο. 

 

Ρα Δζληθά Ππζηήκαηα Θαηλνηνκίαο (ΔΠΘ) εκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟80. Θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ εκθάληζε ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, έπαημαλ α) Ζ 

απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ν απμαλφκελνο δηεζλήο αληαγσληζκφο, θαη 

β) ε επηηπρία ηνπ Ηαπσληθνχ κνληέινπ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη ε ξαγδαία άλνδνο ηεο 

Ηαπσλίαο ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή. Κε δεδνκέλε ηε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε ηνπ 

Ηαπσληθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ην θπξίαξρν Αγγινζαμνληθφ κνληέιν 

θαπηηαιηζκνχ, ε εξεπλεηηθή πξνζνρή επηθεληξψζεθε ζε ζέκαηα φπσο: νη ζρέζεηο 

παξαγσγψλ-ρξεζηψλ, ηα δίθηπα βηνκεραλίαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ, θαη 

ν ξφινο ησλ βηνκεραληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πνιηηηθψλ. 

 

Πρεδφλ ηαπηφρξνλα (1987-8), δχν βαζηθνί εθθξαζηέο ησλ ΔΠΘ, ν Freeman θαη ν 

Nelson πξνζπάζεζαλ λα αλαιχζνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλφδνπ ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο 

ζρεηηθήο ππνρψξεζεο ησλ ΖΞΑ ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή.  

 

Ν Freeman, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 αζρνιήζεθε έληνλα κε ηα 

ζέκαηα ηεο ηερληθήο αιιαγήο, θαη ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, θαη είρε ηελ 

ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ηππνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ γηα 
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Δ&Ρ11. Πην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηε γέλλεζε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ «ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηλνηνκίαο» (Θαινγήξνπ θαη 

Ξεζκαδφγινπ, 2000). Ρν 1987 ζην βηβιίν ηνπ “Technology policy and Economic 

Performance: Lessons from Japan” επηθεληξψζεθε ζηε αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο ηεο 

Δ&Ρ θαη ηεο παξαγσγήο ζηελ Ηαπσλία, ζηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ βηνκεραληθψλ 

θιάδσλ θαη ζην ξφιν ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

παξαγσγήο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο (process innovation) θαη 

ιηγφηεξν ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ (product innovation). Ξαξφηη ε αλάιπζε 

ηνπ Freeman νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην «Ηαπσληθφ ζχζηεκα» ζα κπνξνχζε λα 

ππεξζθειίζεη ην ζχζηεκα ησλ ΖΞΑ, δελ ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαη‟ αλάγθελ ην κνληέιν επηηπρίαο γηα φιεο ηηο ρψξεο, γηαηί ε επηηπρία ηνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο εμαξηήζεθε άκεζα απφ  ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη 

πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο (Freeman, 1988). 

 

Ν Nelson ηελ ίδηα πεξίνδν πξνρψξεζε ζε κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΖΞΑ (1987-

88). Ζ αλάιπζε ηνπ επηθεληξψζεθε ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ζην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ. Έλα ζπκπέξαζκα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ είλαη φηη νη 

δηάθνξνη βηνκεραληθνί θιάδνη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Ρν 1993, ν Nelson επηκειήζεθε ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ “National Systems of 

Innovation: a comparative study” πνπ πεξηιακβάλεη ηε κειέηε 15 θξαηψλ ζε 

αληίζηνηρα θεθάιαηα γξακκέλα απφ δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο, θαζψο θαη δχν γεληθά 

θεθάιαηα, έλα εηζαγσγηθφ (Nelson and Rosenberg) θαη έλα αλαθεθαιαησηηθφ (Nelson) 

ζηα νπνία επηρεηξείηαη ε ζχλζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε κειέηε ησλ 15 

δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζεκαληηθνχ φγθνπ πιεξνθνξηψλ, θαη ε έκθαζε ζηελ χπαξμε 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ΔΠΘ αλάινγα κε ηα ηζηνξηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε ρψξαο. 

 

                                           
11 πσο αλαθέξνπλ νη Θαινγήξνπ θαη Ξεζκαδφγινπ (2000:20), ν Freeman επεμεξγάζηεθε γηα 

ηνλ ΝΝΠΑ ην πεξίθεκν “Frascati manual” ζρεηηθά κε ηηο ζηαηηζηηθέο Δ&Ρ. 
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Νη πξνζεγγίζεηο ησλ δχν ζπγγξαθέσλ δηαθέξνπλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ηνκείο: 

Ξξψηνλ, ν Nelson πηνζεηεί κηα πην ζηελή ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

θαηά ζπλέπεηα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο επηθεληξψλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη ηερλνινγίαο, ελψ ν Freeman ζέηεη ζην επίθεληξν ην 

ζχζηεκα παξαγσγήο  θαη εμεηάδεη ηε δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο ζε ζηελή εμάξηεζε κε 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δηεπξχλνληαο έηζη ηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο». Θαηά δεχηεξν ιφγν, ν Freeman ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά ηε ζεσξία 

ηεο νξγάλσζεο (organisational theory) ζηελ αλάιπζε ηνπ, δίλνληαο έκθαζε ζην 

πνηεο είλαη νη θαηαιιειφηεξεο κνξθέο νξγάλσζεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ελψ ν Nelson δίλεη έκθαζε ζηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο θαη ζηε ζρέζε 

ηδησηηθνχ-δεκνζίνπ ξφινπ ζηελ παξαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

σο θχξηα εξγαιεία αλάιπζεο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 

Ξην θνληά ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Freeman, ν Bengt-Ake Lundvall (1992)  εμεηάδεη 

αλαιπηηθά ηα ζέκαηα νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πηνζεηεί έλαλ αθφκε επξχηεξν 

νξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Πχκθσλα κε ην ζπγγξαθέα έλα ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη: 

ια εθείλα ηα κέξε ησλ ζεζκψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

κάζεζε θαζψο θαη ηελ έξεπλα12 - ην ζχζηεκα παξαγσγήο, ην ζχζηεκα 

marketing θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα είλαη φια ππνζπζηήκαηα ζηα νπνία 

ππάξρεη δηαδηθαζία κάζεζεο.  

 

Ν Lundvall ζηελ αλάιπζε ηνπ, δίλεη θεληξηθή ζέζε ζηε ζρέζε παξαγσγψλ - ρξεζηψλ 

θαη ηελ ακθίδξνκε κάζεζε (interactive learning) ηελ νπνία ζεσξεί σο θαζνξηζηηθή 

δηαδηθαζία ζηελ παξαγσγή θαηλνηνκηψλ (Smith, 1997b). Δπηζεκαίλεη ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ «θσδηθνπνηεκέλεο» (codified knowledge) θαη άξξεηεο γλψζεο πνπ 

ζπζζσξεχεηαη ζε άηνκα θαη νξγαληζκνχο (tacit knowledge), ζεσξεί ηε γλψζε ην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα αλάπηπμεο ζηηο ζχγρξνλεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο θαη ηε 

κάζεζε ηε ζεκαληηθφηεξε δηαδηθαζία κεγέζπλζεο ηδηαίηεξα ζηηο ζπλζήθεο κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, ηελ νπνία απνθαιεί “Ξαγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία 

                                           
12 Πην θείκελν ν Lundvall ρξεζηκνπνηεί δχν δηαθνξεηηθνχο φξνπο γηα ηελ έξεπλα : searching 

and exploring. Κε ηνλ πξψην φξν ελλνεί ηελ θαζεκεξηλή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα πνπ γίλεηαη 
ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε βειηίσζε πξντνλησλ θαη δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο, ελψ κε ηνλ δεχηεξν 

ελλνεί ηελ επηζηεκνληθή/ηερλνινγηθή έξεπλα πνπ γίλεηαη ζε εηδηθνχο νξγαληζκνχο 
(παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα) εθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ε νπνία απνζθνπεί ζηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξφνδν, ρσξίο λα είλαη απζηεξά εθαξκνζκέλε. 
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ηεο κάζεζεο” (Globalised learning economy) (Lundvall, 1994 θαη 1997). Πε 

κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ηνπ, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ (ηνπο νπνίνπο νξίδεη σο 

επαλαιακβαλφκελεο πξαθηηθέο, ζπλήζεηεο θαη θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ) θαη ηδίσο ηελ 

χπαξμε ή φρη εκπηζηνζχλεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηε δηάρπζε ηεο άξξεηεο 

γλψζεο θαη ηελ ακθίδξνκε κάζεζε (Lundvall, 2002 θαη 2003).  

 

Θαη νη ηξεηο απηνί επηζηήκνλεο, πηνζεηνχλ κηα «εζληθή» πξνζέγγηζε, ζεσξψληαο φηη 

παξά ηηο ηάζεηο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο -ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο- αχμεζεο ηεο 

ζεκαζίαο ησλ πεξηθεξεηψλ σο ρσξηθήο κνλάδαο αλαθνξάο, ην εζληθφ επίπεδν 

επεξεάδεη ζεκαληηθά πνιινχο παξάγνληεο πνπ είλαη θξίζηκνη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Ρέηνηνη παξάγνληεο είλαη ζεζκηθνί (θαζφηη ε πιεηνςεθία ησλ ζεζκψλ 

θαζνξίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν), πνιηηηζηηθνί (ε πνιηηηζηηθή ζπλάθεηα εληφο ησλ 

εζληθψλ νξίσλ δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο), ηζηνξηθνί (νη εζληθέο νηθνλνκηθέο δνκέο  έρνπλ 

δηακνξθσζεί κέζα απφ θνηλέο ηζηνξηθέο δηαδξνκέο), θαη ιφγνη πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ 

φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ εμαθνινπζεί λα δηακνξθψλεηαη ζε 

εζληθφ επίπεδν.  

Αληίζηνηρα, άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε ζπλζήθεο εληεηλφκελεο 

δηεζλνπνίεζεο, ην θαηαιιειφηεξν επίπεδν αλαθνξάο είλαη πηζαλψο ππεξεζληθφ θαη 

αλαθέξνληαη ζε «κεηά-εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο» (Caracostas & Soete, 1997).  

 

Νξηζκέλνη επηζηήκνλεο επηθεληξψλνληαη ζε ηνπηθά ή πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα 

θαηλνηνκίαο, ζεσξψληαο φηη έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν ξφινο ησλ πεξηθεξεηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη φηη ε γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζηηθή γεηηλίαζε επλνεί ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο (Howells 1999, Cooke 1996, Storper 1995, 1998). πσο επηζεκαίλεη ν 

Landabaso (1997) ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζηελ Δ.Δ ελψ ην 

ηερλνινγηθφ ράζκα κεηαμχ πεξηθεξεηψλ είλαη δηπιάζην απφ απηφ κεηαμχ θξαηψλ. Ρν 

Regional Innovation Scoreboard (2006) ππνζηεξίδεη φηη ζηελ Δ.Δ. ην 35% ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζην εηζφδεκα αλά θάηνηθν είλαη απνηέιεζκα δηαθνξψλ ζηελ 

θαηλνηνκηθή ηθαλφηεηα ησλ πεξηνρψλ (δειαδή, ζην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

είλαη θαηλνηφκεο). Αληίζηνηρα, νη Oughton et al. (2000), αλαθέξνπλ πσο νη δηαθνξέο 

ζηηο εξεπλεηηθέο θαη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ είλαη πνιχ 
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κεγαιχηεξεο απφ φηη κεηαμχ θξαηψλ. πάξρνπλ ζπλεπψο αξθεηά εκπεηξηθά ζηνηρεία 

πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην θαηλνηνκηθφ 

δπλακηθφ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ, δηαθνξνπνηνχληαη (ηνπιάρηζηνλ 

κεξηθψο) ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο. Ρέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη νη 

πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ, θαη ην 

ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην.  Ν Howells (1999: 72) πξνζδηνξίδεη ηξία ζηνηρεία πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζπλζήθεο ζηηο πεξηθέξεηεο θαη αμίδεη λα εμεηαζηνχλ : α) Ρν 

πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο αιιά θαη 

ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. β) Ρν πψο έρεη δηακνξθσζεί ζην ρξφλν ε πεξηθεξεηαθή 

δηάξζξσζε θαη θιαδηθή εμεηδίθεπζε ηεο βηνκεραλίαο θαη γ) Γηαθνξέο κεηαμχ θέληξνπ 

θαη πεξηθέξεηαο σο πξνο ηε βηνκεραληθή δηάξζξσζε θαη ηηο θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο.  

 

Ξαξάιιεια κε ηηο γεσγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο, άιινη εξεπλεηέο πηνζέηεζαλ κηα 

πεξηζζφηεξν θιαδηθή πξνζέγγηζε, ρσξίο ελ ηνχηνηο λα απνξξίπηνπλ ηελ έλλνηα ησλ 

ΔΠΘ. Ν θπξηφηεξνο εθθξαζηήο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, πνπ νλνκάζηεθε «ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα» είλαη ν Πνπεδφο Bo Carlsson πνπ ηελ αλέπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

πεληαεηνχο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε Πνπεδία γηα ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα 

θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπο ζηε ρψξα απηή (Edquist, 1997). Ωο ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα νξίδνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα δίθηπα θνξέσλ (επηρεηξήζεηο, ηλζηηηνχηα, 

θιπ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζπλαιιάζζνληαη ζηελ ίδηα ηερλνινγηθή πεξηνρή, κε 

θνηλφ ζεζκηθφ πιαίζην. Ρα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα πξνζδηνξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ αληαιιαγή γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κεηερφλησλ, παξά απφ ηελ 

ζπκβαηηθή ζρέζε πσιεηή – πειάηε θαη ηηο αληίζηνηρεο ξνέο αγαζψλ. Δίλαη θαηά κία 

έλλνηα δίθηπα «θνηλήο γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ» (Carlsson,1997). Νη Breschi and 

Malerba (1997) πηνζεηνχλ κηα ζπλαθή πξνζέγγηζε, απηή ησλ «θιαδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο» (sectoral innovation systems). Ρα «θιαδηθά ζπζηήκαηα» 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα «ηερλνινγηθά» ζην φηη επηθεληξψλνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζε δίθηπα επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

αλαπηχζζνπλ ηελ ίδηα ηερλνινγία. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θνηλψλ ηερλνινγηψλ, θαη 

ζηηο δηαδηθαζίεο αληαγσληζκνχ θαη επηθξάηεζεο ησλ ηζρπξνηέξσλ ζηηο θνηλέο ηνπο 

αγνξέο. Ξην πξφζθαηεο κειέηεο (Oosterwijk, 2003) ζεσξνχλ φηη είλαη αλαγθαίν λα 

εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα νη θιαδηθέο θαη νη εζληθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο, θαη αλαθέξνληαη ζε «εζληθά-θιαδηθά» ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο (national-



 
 

34 
 

sectoral systems of innovation). Ξξέπεη ελ ηνχηνηο λα ζεκεησζεί φηη, ηφζν ηα θιαδηθά, 

φζν θαη ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα ζπρλά ππεξβαίλνπλ ηα εζληθά φξηα ζε ζπλζήθεο 

απμαλφκελεο δηεζλνπνίεζεο, αιιά κπνξνχλ παξάιιεια λα απνθηήζνπλ θαη ζεκαληηθή 

πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.  

Ζ παξνπζία ελφο επηρεηξεκαηία θαη ε χπαξμε επαξθνχο θξίζηκεο κάδαο ζε κηα 

πεξηνρή, κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα δίθηπα απηά ζε παξάγνληεο 

αλάπηπμεο13  (Carlsson,1997:268) 

 

Νη αλαιχζεηο ηεο θαηλνηνκίαο έρνπλ εζηηαζηεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο κεηαπνίεζεο. Ξξφζθαηα ελ ηνχηνηο, 

νξηζκέλνη εξεπλεηέο, μεθηλψληαο απφ ηηο θιαδηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο, έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αλάιπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη θαη‟ αξράο ηελ απνδνρή ελφο επξχηεξνπ 

νξηζκνχ ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη πηπρέο πέξαλ ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο 

θαη εμέιημεο, θαη αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα αγνξψλ, νξγάλσζεο θαη δηαδηθαζηψλ (Tether 

and Metcalfe, 2002, ζει. 2). Νη εξεπλεηέο απηνί, αλαγλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο 

αλάιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο ζε έλαλ ηνκέα ηφζν επξχ θαη αλνκνηνγελή 

φπσο είλαη νη ππεξεζίεο, θαη εθηηκνχλ πσο είλαη αλαγθαίν λα απνδέρεηαη θαλείο ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ «ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο» αλάινγα κε ηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ. πσο αλαθέξνπλ νη Tether θαη Metcalfe, νη Miozzo θαη Soete 

(2001) πξνρψξεζαλ ζε κηα ελδηαθέξνπζα ηαμηλφκεζε ησλ ππεξεζηψλ, θαη‟ αλαινγία 

ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ Pavitt (1984) πνπ αθνξνχζε θαηά θχξην ιφγν ηε βηνκεραλία. 

Γηαθξίλνληαη θαηεγνξίεο φπσο: ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε δηθηχσλ 

πιεξνθνξηθήο (network services) φπσο γηα παξάδεηγκα ηξάπεδεο, αζθάιεηεο θαη 

ηειεπηθνηλσλίεο΄ ππεξεζίεο «θιίκαθαο» πνπ βαζίδνληαη ζε κεγάιεο θπζηθέο ππνδνκέο 

θαη δίθηπα (κεηαθνξέο, ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, δηαλνκή θιπ)΄ ππεξεζίεο έληαζεο 

γλψζεο θαη ηερλνινγίαο (ινγηζκηθφ, εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο, 

εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, θιπ) θαη ηέινο ππεξεζίεο πνπ είλαη απινί (θαη ζπρλά 

θαζπζηεξεκέλνη) ρξήζηεο θαηλνηνκηψλ, φπσο είλαη ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ην ιηαληθφ εκπφξην. Έλα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα απφ ηηο κέρξη 

ζηηγκήο πξνζπάζεηεο ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ είλαη πσο αξθεηά απφ ηα ζπζηήκαηα 

απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ έληνλεο δηαζπλδέζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, 

                                           
13 «Development blocks» ζην πξσηφηππν θείκελν. 
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ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη δηαζπλδέζεηο απηέο δηαπεξλνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

ππεξεζηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηφζν άιινπο ηνκείο ππεξεζηψλ φζν θαη θνξείο απφ ην 

ρψξν ηεο κεηαπνίεζεο (Tether and Metcalfe, 2002). 

 

Ν Charles Edquist ζην βηβιίν ηνπ “Systems of Innovation: Technologies, Institutions 

and Organisations” επηρεηξεί κηα ελδηαθέξνπζα ζχλζεζε ησλ  δηαθφξσλ 

πξνζεγγίζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζέηνληαο ηα εθ λένπ ζην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ, θαη ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο. 14 Θεσξεί –φπσο εμάιινπ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ησλ Ππζηεκάησλ Θαηλνηνκίαο- ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο, αιιά εθηηκά φηη ην θαηαιιειφηεξν επίπεδν αλαθνξάο παξακέλεη 

ην εζληθφ. 

 

 

Κνηλέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ πζηεκάησλ Καηλνηνκίαο. 

 

Απφ ηε ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ησλ Ππζηεκάησλ Θαηλνηνκίαο, πξνθχπηεη φηη 

ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ δηαθφξσλ εξεπλεηψλ πνπ 

έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. Απηφ δελ πξέπεη λα 

εθπιήζζεη ηνλ αλαγλψζηε, αθ‟ελφο γηαηί φινη νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ ζην φηη ηα 

ΔΠΘ απνηεινχλ έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην αλαθνξάο θαη φρη κηα ζεκειησκέλε, 

νκνηνγελή ζεσξία κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηνπ φξνπ, θαη αθ‟ εηέξνπ γηαηί ε 

πξνζέγγηζε ησλ ΔΠΘ βξίζθεηαη αθφκε ζε ζρεηηθά αξρηθά ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη 

ρξεηάδεηαη κηα απμεκέλε επειημία θαη έλα πινπξαιηζκφ ζεσξήζεσλ. Δθαξκφδνληαο ηηο 

ίδηεο ηηο αξρέο ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ, ζηα πξψηκα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο 

ζεσξίαο είλαη ρξήζηκε (ίζσο θαη απαξαίηεηε) ε χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, ψζηε λα κελ απνθιεηζηνχλ a priori πηζαλφλ ελδηαθέξνπζεο  

ζπλεηζθνξέο. Πηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο σξίκαλζεο ηεο ζεσξίαο, νη ιηγφηεξν 

                                           
14 Πην βηβιίν απηφ, ν Edquist αθηεξψλεη έλα θεθάιαην γηα λα εξκελεχζεη ηνλ φξν 
“institutions” (Edquist and Johnson,1997). Kαηαιήγεη ζην λα ηνλ «ρσξίζεη» ζε δχν 
κέξε: Σξεζηκνπνηεί έηζη ηνλ φξν “institutions”  ελλνψληαο ηνπο ζεζκνχο θαη ην 
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνλ φξν “organisations” ελλνψληαο ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο 
πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηλνηνκίαο. Κέρξη ηφηε, ν φξνο “institutions” 
ρξεζηκνπνηείην απφ δηαθνξεηηθνχο ζπγγξαθείο γηα λα εθθξάζεη είηε έλαλ απφ ηνπο 
δχν είηε θαη ηνπο δχν απηνχο φξνπο.  
 



 
 

36 
 

επνηθνδνκεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα ηείλνπλ λα απνθιεηζηνχλ κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο πνπ ζα πξνθχςεη απφ εκπεηξηθέο κειέηεο θαη ειέγρνπο ησλ ππνζέζεσλ 

(Edquist,1997:27). 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαίλνληαη λα είλαη θνηλά ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ θπξηφηεξσλ εξεπλεηψλ ησλ 

Ππζηεκάησλ Θαηλνηνκίαο. 

 

Α) Ζ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ φξν «Πχζηεκα Θαηλνηνκίαο» ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ζεκειηψδεο γηα φινπο ηνπο εξεπλεηέο πνπ εξγάδνληαη ζην κεζνδνινγηθφ απηφ 

πιαίζην.  

 

Πχκθσλα κε ηνλ Boulding (1985) ν επξχηεξνο δπλαηφο νξηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο 

είλαη «νηηδήπνηε δελ είλαη ράνο» (Lundvall,1992). Κε ιίγν πην ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, 

ν ίδηνο ν Lundvall αλαθέξεη φηη, «έλα ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ ζηνηρείσλ θαη απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ» (idem). O Edquist 

αλαθέξεη ηνλ νξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Fleck: «ζχζηεκα είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ 

ή ζπζηαηηθψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζε, κε 

απνηέιεζκα ην φιν ζχλνιν λα κπνξεί λα εθηειεί απφ θνηλνχ θάπνηα πξνζδηνξίζηκε 

ζπλνιηθή ιεηηνπξγία»15 (Edquist, 1997:13). 

Ξξνζαξκφδνληαο απηνχο ηνπο γεληθνχο νξηζκνχο γηα λα νξίζεη θαλείο έλα ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο, ζα κπνξνχζε λα πεη φηη: «απνηειείηαη απφ εθείλα ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξαγσγή, δηάρπζε θαη ρξήζε λέαο θαη 

νηθνλνκηθά ρξήζηκεο γλψζεο. Ρα Δζληθά Ππζηήκαηα Θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνπλ θαηά 

ζπλέπεηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο ζρέζεηο απηέο πνπ βξίζθνληαη ζε Έλα θξάηνο ή ησλ 

νπνίσλ ε πξνέιεπζε εληνπίδεηαη εληφο ησλ νξίσλ ελφο θξάηνπο.» (Lundvall,1992 : 

2). 

 

                                           
15 “complexes of elements or components, which mutually condition and constrain one 
another, so that the whole complex works together, with some reasonably clearly defined 

overall function” ζην πξσηφηππν θείκελν. 
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Ν Freeman νξίδεη έλα ΔΠΘ σο «ην δίθηπν ησλ νξγαληζκψλ ζην δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα , ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο δεκηνπξγνχλ, 

εηζάγνπλ, ηξνπνπνηνχλ θαη δηαρένπλ λέεο ηερλνινγίεο». Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο, αλαθέξεη ηέζζεξηο βαζηθνχο παξάγνληεο ηνπ Ηαπσληθνχ 

Ππζηήκαηνο Θαηλνηνκίαο (Freeman, 1987): 

- Ρν πνπξγείν Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (ΚΗΡΗ) 

- Ρηο δξαζηεξηφηεηεο Δ&Ρ ησλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ εηζαγφκελε 

ηερλνινγία 

- Ρν ζχζηεκα Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο θαη άιισλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθψλ 

ζεζκψλ 

- Θαη ηε ζπλνιηθή δνκή ηεο Βηνκεραλίαο.  

 

Γελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ην πνηα είλαη ηα αθξηβή φξηα 

ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. πσο είδακε θαη λσξίηεξα, άιινη εξεπλεηέο πηνζεηνχλ 

πην πεξηνξηζηηθέο εξκελείεο (Nelson, Rosenberg,), άιινη δίλνπλ έκθαζε ζε θιαδηθή 

παξά ζε γεσγξαθηθή δηάζηαζε (Carlson, Stankiewicz) θαη άιινη ζεσξνχλ φηη ηα φξηα 

ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο απιψο δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ κε αθξίβεηα 

(Lundvall, Edquist). O Dosi αλαθέξεη ηξία βαζηθά ππνζπζηήκαηα : ην ηερλνινγηθφ 

ππνζχζηεκα, ηελ «νηθνλνκηθή κεραλή» ( κε ηνπο κεραληζκνχο αλάδξαζεο θαη 

πξνζαξκνγήο  φπσο νη ηηκέο, ε δήηεζε, νη επελδχζεηο θιπ) θαη ηνπο ζεζκηθνχο 

παξάγνληεο (θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο, νξγαληζκνί, πνιηηηθέο ζπλζήθεο, θιπ) ( Dosi and 

Orsenigo, 1988). O Niosi (1993) νξίδεη ην Δζληθφ Πχζηεκα Θαηλνηνκίαο κε 

κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα σο « ην ζχζηεκα ησλ αιιεινζρεηηδφκελσλ ηδησηηθψλ θαη 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, παλεπηζηεκίσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θπβεξλεηηθψλ 

θνξέσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο κέζα ζηα εζληθά ζχλνξα» (Θαξαγηάλλεο θαη Κπαθνχξνο, 2010) 

 

Έλα άιιν ζεκείν ζην νπνίν δε ζπκθσλνχλ φινη νη εξεπλεηέο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

έρνπλ νη θπβεξλήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο κε ηε ράξαμε θαη 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ. O Carlsson  ζεσξεί φηη ν ζηφρνο ηεο 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο είλαη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ 

ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη  λα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγία λέσλ (Edquist, 1997). Νη 

Nelson θαη Rosenberg αληίζεηα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο 

δελ είλαη ην απνηέιεζκα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πνιηηηθήο αιιά πξνθχπηνπλ 
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κέζα απφ καθξφρξνλε εμέιημε θαη σο ζπλέπεηα πνιιψλ θαη ζπρλά αληηθαηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ: 

 

Ζ έλλνηα (ηνπ ζπζηήκαηνο) είλαη φηη απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν νξγαληζκψλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ εζληθψλ επηρεηξήζεσλ λα θαηλνηνκνχλ. 

Γελ πξνυπνζέηεη φηη ην ζχζηεκα απηφ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ζπλεηδεηά 

ζρεδηαζκέλν, ή έζησ φηη νη δηάθνξνη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη 

θαηά ζπλεθηηθφ ηξφπν……Ν επξχο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίζακε ηελ 

θαηλνηνκία καο αλάγθαζε λα εμεηάζνπκε παξάγνληεο πέξαλ απηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. λησο, έλα πξφβιεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ επξχ νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο είλαη φηη δελ παξέρεη ζαθείο 

ελδείμεηο σο πξνο ην πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζην ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο θαη πνίνη φρη. 

(Nelson and Rosenberg, 1993 : 5-6). 

 

Ν Edquist εθηηκά φηη ε αιήζεηα είλαη θάπνπ ζηε κέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

απφςεσλ : 

 

Νξηζκέλα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο –εζληθνχ ή θιαδηθνχ- είλαη 

απνηέιεζκα ζπλεηδεηνχ ζρεδηαζκνχ θνξέσλ πνιηηηθήο – ελίνηε ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ 

κφλα ηνπο κέζα απφ καθξά  ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη 

είλαη πηζαλψο επθνιφηεξν λα επεξεάζεη θαλείο έλα ηερλνινγηθφ ζχζηεκα 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ παξά έλα εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Έλα 

Δζληθφ Πχζηεκα ζην ζχλνιν ηνπ, ζαθψο δελ κπνξεί λα είλαη πξντφλ 

ζρεδηαζκνχ (Edquist,1997 :14). 

 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, είλαη φηη ην εχξνο ηνπ νξηζκνχ πνπ πηνζεηείηαη 

θάζε θνξά γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, έρεη ζπλέπεηεο σο πξνο ηε 

δπλαηφηεηα κειέηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο. Ν Lundvall αλαθέξεη φηη :  

 

Ν ζηελφο νξηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηκήκαηα 
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Δ&Ρ, ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα θαη παλεπηζηήκηα. Ν επξχο νξηζκφο … 

πεξηιακβάλεη φια ηα κέξε θαη ηηο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο δνκήο θαη ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ έξεπλα θαζψο θαη ηε κάζεζε… 

Ρν λα θαζνξίζεη κε αθξίβεηα θαλείο πνηα ππνζπζηήκαηα θαη θνηλσληθνχο 

ζεζκνχο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ αλάιπζε ελφο ζπζηήκαηνο, 

πξνυπνζέηεη ηζηνξηθή αλάιπζε θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο… 

Ν νξηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο πξέπεη λα παξακέλεη αλνηθηφο θαη 

επέιηθηνο σο πξνο ην πνηα κέξε θαη πνηεο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη. 

 (Lundvall, 1992 :12-13) 

 

Θαηά ζπλέπεηα, ελψ έλαο ζηελφο νξηζκφο ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα απνθιείζεη απφ ηε 

κειέηε ελφο ζπζηήκαηνο αξθεηνχο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, έλαο επξχο νξηζκφο 

κπνξεί λα γίλεη αζαθήο θαη λα κελ επηηξέςεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα θαηλνηνκία. Κηα πηζαλή δηέμνδνο είλαη απηή πνπ πξνηείλεη ν Edquist : 

Θα νξίζνπκε σο ζχζηεκα απηφ πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία.. 

Έρνληαο νξίζεη κε ηνλ ζπλνιηθφ απηφ ηξφπν ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ζα 

πξέπεη επηζεκάλνπκε φηη θάπνηνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξνη απφ 

άιινπο ζηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο . Γηα ηνλ Lundvall νη δπν ζεκαληηθφηεξνη 

είλαη ε δνκή ηεο παξαγσγήο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Αληίζηνηρα, γηα ηνλ 

Nelson είλαη νη νξγαληζκνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. 

Απηέο νη πξνζεγγίζεηο ρξεζηκεχνπλ ζην λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή καο 

ζε νξηζκέλεο πιεπξέο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Δίλαη ρξήζηκεο σο 

«κεραληζκνί εζηίαζεο». 

(Edquist, 1997:15) 

 

Ξαξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο πνπ επηζεκάλζεθαλ εδψ, ε πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε 

κειέηε ηεο θαηλνηνκίαο έρεη ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζπλέπεηα φηη αλαηξεί ηε «γξακκηθή» 

εξκελεία ηεο ζρέζεο ηερλνινγίαο –νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (έξεπλα θαη ηερλνινγία – 

θαηλνηνκία – δηάρπζε – νηθνλνκηθή κεγέζπλζε) πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηελ 

παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή ζθέςε θαη ηνλίδεη, αληίζεηα, ηελ αιιειεμάξηεζε πνιιψλ 
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παξαγφλησλ θαη ηελ ακνηβαία δηαδηθαζία κάζεζεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο 

θαηλνηνκηψλ. Νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο. Γελ αξθεί λα παξέκβεη θαλείο ζην αξρηθφ επίπεδν ηεο Δ&Ρ γηα λα έρεη ηα 

επηζπκεηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ αχμεζε θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 

έλα ηνκέα ή ζε έλα θξάηνο. Νχηε θπζηθά ε δηαδηθαζία ζχγθιηζεο ησλ νηθνλνκηψλ 

πξνθχπηεη απηφκαηα φπσο ππνζηήξηδε ε λενθιαζηθή ζεσξία ζηεξηδφκελε ζην κνληέιν 

ηνπ Solow. πάξρεη ε αλάγθε ράξαμεο πνιηηηθψλ πνπ λα κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ κε 

ζπλδπαζκέλν ηξφπν ζηηο  δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο λα θαηλνηνκεί. 

 

Β) Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο 

 

Ζ θεληξηθή ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηλνηνκία ζηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ Schumpeter, πνπ ήηαλ ν πξψηνο νηθνλνκνιφγνο 

πνπ ηελ έζεζε ζην επίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο, ζπλδένληαο ηελ κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

 

Πχκθσλα κε ηνλ Schumpeter (1912) ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη πέληε 

πεξηπηψζεηο: 

(1) Ρελ είζνδν ελφο λένπ πξντφληνο ή κηαο λέαο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο, ζηελ 

αγνξά. 

(2) Ρελ εθαξκνγή κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο (ε νπνία δελ έρεη δνθηκαζηεί 

εκπεηξηθά ζηνλ ζρεηηθφ βηνκεραληθφ θιάδν, δελ βαζίδεηαη θαη‟ αλάγθελ ζε θάπνηα 

λέα επηζηεκνληθή αλαθάιπςε θαη κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε λέεο κεζφδνπο 

εκπνξηθνχ ρεηξηζκνχ αγαζψλ.) 

(3) Ρν άλνηγκα κηαο λέαο αγνξάο, δειαδή κηαο αγνξάο ζηελ νπνία ν ζπγθεθξηκέλνο 

βηνκεραληθφο θιάδνο ηεο ππφ εμέηαζε ρψξαο δελ είρε εηζέιζεη λσξίηεξα, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε αγνξά απηή πξνυπήξρε ή φρη. 

(4) Ζ πξφζβαζε ζε κηα λέα πεγή πξψησλ πιψλ ή εκη-επεμεξγαζκέλσλ πξντφλησλ, 

επίζεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε πεγή απηή πξνυπήξρε ή φρη. 

(5) Ζ λέα νξγάλσζε ελφο θιάδνπ ή κηαο βηνκεραλίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ ή αληίζεηα ε άξζε κνλνπσιηαθψλ ζπλζεθψλ ζε έλα 

θιάδν. 

(Kastrinos,1998: 23) 
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Θαηά ζπλέπεηα ν Schumpeter αληηιακβάλεηαη ηελ θαηλνηνκία πνιχ επξχηεξα απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Ρελ ίδηα 

επξεία αληίιεςε ηε δηαηππψλεη θαη αξγφηεξα ζην έξγν ηνπ: 

Θα νξίζνπκε ηελ θαηλνηνκία σο ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζπλάξηεζεο 

παξαγσγήο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε ελφο λένπ αγαζνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο πεξηπηψζεηο λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο, ην άλνηγκα λέσλ 

αγνξψλ, θ.ν.θ. (Schumpeter, 1939: 87 φπσο αλαθέξεηαη ζην Edquist, 1997: 

9) 

 

Νη Nelson θαη Rosenberg, αληίζεηα, αληηιακβάλνληαη ηελ θαηλνηνκία πην ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, πξνζδηνξίδνληαο ηελ σο «ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία». πσο αλαθέξνπλ ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ “National 

Systems of Innovation: a comparative study” (Nelson and Rosenberg, 1993: 1):  

 

Ρν βηβιίν απηφ αλαθέξεηαη ζε εζληθά ζπζηήκαηα ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο… 

ηα θεθάιαηα έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη γξαθεί κε ζηφρν λα ξίμνπλ θσο ζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ εληζρχνπλ ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 

ζηηο δηάθνξεο ρψξεο.  

 

Ν νξηζκφο απηφο ελ ηνχηνηο δελ είλαη ηφζν πεξηνξηζηηθφο φζν κπνξεί λα θαλεί εθ 

πξψηεο φςεσο. πσο ηνλίδνπλ νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο ιίγν αξγφηεξα ζην ίδην θείκελν, 

εξκελεχνπλ ηελ θαηλνηνκία κε επξχ ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ : «ηηο δηαδηθαζίεο 

κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο καζαίλνπλ θαη εθαξκφδνπλ λέα ζρέδηα πξντφλησλ θαη 

λέεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηά/εο (ηα πξντφληα θαη νη 

δηαδηθαζίεο) είλαη λέα/εο σο πξνο ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, ή αλ είλαη λέα/εο ζε 

παγθφζκην ή εζληθφ επίπεδν.» (idem : 4-5). Ρν ηειεπηαίν απηφ κέξνο ηεο θξάζεο 

ζεκαίλεη θαηά ζπλέπεηα, φηη ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ αξρηθή εηζαγσγή ελφο πξντφληνο ή κηαο δηαδηθαζίαο ζηελ νηθνλνκία, αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο κεραληζκνχο δηάρπζεο ηεο (Edquist, 1997: 10). Νη ίδηνη 

ηνλίδνπλ: «Ζ θαηλνηφκνο επηρείξεζε φπσο ηελ νξίδεη απζηεξά ν Schumpeter, δειαδή 

σο ηελ πξψηε επηρείξεζε πνπ εηζάγεη έλα λέν πξντφλ ζηελ αγνξά, ζπρλά δελ είλαη 

απηή ε επηρείξεζε πνπ απνθνκίδεη θαη ηα πεξηζζφηεξα νθέιε απφ ηελ θαηλνηνκία 

απηή»(Nelson and Rosenberg, 1993: 4). 
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Νη Carlsson θαη Stankiewicz ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα αληίζηνηρν νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο κε απηφλ ησλ Nelson and 

Rosenberg, ηνλίδνληαο ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε θαη εμεηάδνληαο ηνπο κεραληζκνχο 

δεκηνπξγίαο, δηάρπζεο θαη ρξήζεο ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. Ξεξηιακβάλνπλ 

ηφζν ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ φζν θαη ηελ ηερλνγλσζία, ελψ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ χπαξμε θαη ην ξφιν ησλ ζεζκηθψλ ππνδνκψλ κέζα ζηα 

ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα. 

 

Ν Lundvall δηεπξχλεη ηελ ηερλνινγηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο εληάζζνληαο 

ζηνλ νξηζκφ ηηο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο θαη ηηο ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο. Θαηά κηα 

έλλνηα, ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ θαηλνηνκία , είλαη πιεζηέζηεξνο ζηνλ 

αξρηθφ νξηζκφ ηνπ Schumpeter, αλ θαη φπσο αλαθέξεη ν Edquist, ζηηο κειέηεο ηνπ 

αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ιηγφηεξν κε ηηο 

ππφινηπεο (Edquist, 1997: 10). 

 

Ν Dosi, πην θνληά ζηελ ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ Carlsson, Stankiewicz, Nelson 

θαη Rosenberg αλαθέξεη: « Ζ θαηλνηνκία αθνξά ζηελ έξεπλα, αλαθάιπςε, 

πεηξακαηηζκφ, αλάπηπμε, απνκίκεζε θαη απνδνρή λέσλ πξντφλησλ, λέσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο θαη λέσλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ» (Dosi 1988: 222). Δπηπξφζζεηα, ν ίδηνο 

δηαθξίλεη πέληε θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θαηλνηνκίαο ηα νπνία έκκεζα απαληψληαη θαη 

ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ άιισλ εξεπλεηψλ : Ξξψηνλ, φηη νη δηαδηθαζίεο θαηλνηνκηψλ 

έρνπλ θαη‟ αλάγθελ κηα δηάζηαζε αβεβαηφηεηαο – ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη δπλαηφλ 

λα είλαη γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ. Γεχηεξν, φηη νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

εμαξηψληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο. Ρξίην, φηη κε ηελ 

απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο, νη νξγαληζκνί (εξγαζηήξηα 

Δ&Ρ επηρεηξήζεσλ, παλεπηζηήκηα, θιπ) πνπ πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε ζρέζε κε αηνκηθέο πξνζπάζεηεο. Ρέηαξην, φηη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξνεγνχκελν ζεκείν, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο εληφο ηεο επηρείξεζεο (κάζεζε ζηελ πξάμε, κάζεζε κέζσ ηεο ρξήζεο, 

θιπ). Ρέινο, φηη ε ηερλνινγηθή εμέιημε είλαη κηα πξνζζεηηθή δηαδηθαζία- κε άιια 

ιφγηα, φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο εμαξηάηαη απφ ην πθηζηάκελν επίπεδν ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο (φ.π.:222-223). 
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Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο εξκελεχεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηνπο δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο. Δλ ηνχηνηο, νη δηαθνξέο απηέο δελ αλαηξνχλ ε κηα ηελ άιιε, απιψο 

αληαλαθινχλ κηα επξχηεξε ή πην πεξηνξηζηηθή εξκελεία ησλ Ππζηεκάησλ 

Θαηλνηνκίαο. πσο αλαθέξεη θαη ν Edquist, νη νξηζκνί δελ είλαη ζσζηνί ή 

ιαλζαζκέλνη . Δίλαη εξγαιεία αλάιπζεο θαιά ή θαθά, ρξήζηκα ή φρη αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν κειέηεο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπο απηή επεξεάδεηαη απφ ην ηειεπηαίν. Ρα 

αλαιπηηθά απηά εξγαιεία πνηθίινπλ αλάινγα κε ην αλ, γηα παξάδεηγκα εμεηάδνπκε 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ή αλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε επίζεο θαη νξγαλσηηθέο ή 

ζεζκηθέο κεηαβνιέο.  

Ππκπεξαζκαηηθά, φινη νη εξεπλεηέο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο επηθεληξψλνπλ ηελ 

έξεπλα ηνπο ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη θαηλνηνκίεο, θαη ελδηαθέξνληαη – ζε 

κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ ν θαζέλαο – γηα ηηο ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

θαηλνηνκίεο. Νη δηαθνξέο ησλ νξηζκψλ, αληαλαθινχλ ηε δηαθνξά ζηελ έκθαζε πνπ 

δίλνπλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο δηαζηάζεηο.  

 

 

 

Γ) Ζ άξξεηε γλψζε. 

 

Ζ ζεκαζία ηεο άξξεηεο γλψζεο ζηε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη 

δεκηνπξγίαο θαηλνηνκηψλ είλαη εκθαλήο ζε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο. Πε αληίζεζε κε ηε λενθιαζηθή πξνζέγγηζε φπνπ ε γλψζε ηαπηίδεηαη κε 

ηελ πιεξνθνξία θαη είλαη εχθνια κεηαβηβάζηκε, ζηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ε γλψζε 

είλαη πνιχ επξχηεξε απφ ηελ θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα. Ζ ζπζζψξεπζε ηεο γλψζεο πξνθχπηεη απφ δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε κηα δεδνκέλε πεξηθέξεηα ή ρψξα. Ζ χπαξμε 

ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, δηαδηθαζίεο 

θαη ζπλήζεηεο επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ην είδνο θαη ην ξπζκφ 

ηερλνινγηθήο κεηαβνιήο, δηάρπζεο θαη θαηλνηνκίαο, θαη θαηά ζπλέπεηα ν ξφινο ησλ 

θξαηψλ ζηε ζπζζψξεπζε ηεο γλψζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. 
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Κηα ζεκειηψδεο δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο είλαη απηή κεηαμχ 

ηεο «θσδηθνπνηεκέλεο» (codified knowledge) θαη ηεο άξξεηεο γλψζεο πνπ είλαη 

ζπζζσξεπκέλε ζε άηνκα θαη νξγαληζκνχο (tacit knowledge). 

Ζ θσδηθνπνίεζε ηεο γλψζεο είλαη ηζνδχλακε κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε «πιεξνθνξία» 

πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ θαη ππνδνκψλ (βηβιία, 

ππνινγηζηέο, θιπ). Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηέρεη ζηνηρεία ζχκπηπμεο, νκνγελνπνίεζεο, 

εηζαγσγήο θνηλψλ ζπκβφισλ, θ.ν.θ ψζηε λα κπνξεί λα απνζεθεπζεί, αλαπαξαρζεί θαη 

κεηαδνζεί εχθνια (David and Foray, 1995).  Ζ θσδηθνπνηεκέλε γλψζε παξνπζηάδεη –

έζησ θαη κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο- θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά «αγαζνχ» (δεκφζηνπ ή 

ηδησηηθνχ) θαη κπνξεί λα κεηαθεξζεί εχθνια απφ έλα ζεκείν ζε άιιν, ή απφ έλαλ 

νξγαληζκφ ζε άιινλ. Ζ αλάπηπμε κάιηζηα ηεο πιεξνθνξηθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

πξαγκαηηθά πνιιαπιαζηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο κεηαθνξά θαη δηάρπζεο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ γλψζεο αθφκε θαη πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο.  

 

Αληίζεηα, ε κε-θσδηθνπνηεκέλε, άξξεηε γλψζε παξνπζηάδεη πνιχ πεξηνξηζκέλε 

θηλεηηθφηεηα. Απηφο ν ηχπνο γλψζεο πνπ απνθηάηαη κέζσ εθπαίδεπζεο, θαζεκεξηλήο 

πξαθηηθήο, επαλαιακβαλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ακθίδξνκεο κάζεζεο θαη 

θνηλσληθψλ επαθψλ, ζπζζσξεχεηαη ζηαδηαθά ζε άηνκα ή ζε νκάδεο αηφκσλ, ζε 

νξγαληζκνχο θαη πεξηνρέο θαη δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί κε ηα ίδηα κέζα πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δηάρπζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα 

άξξεηεο γλψζεο είλαη απηφ πνπ ζπλήζσο απνθαινχκε δεμηφηεηεο. Έλα άηνκν πνπ 

έρεη αλαπηχμεη δεμηφηεηεο ζηελ εθηέιεζε θάπνηαο εξγαζίαο (πλεπκαηηθήο ή 

ρεηξσλαθηηθήο) φηαλ εξγάδεηαη αθνινπζεί άηππνπο θαλφλεο πνπ κπνξεί λα κελ ηνπο 

ζπλεηδεηνπνηεί νχηε ν ίδηνο (Lundvall, 1997: 31). Θνηλέο πεπνηζήζεηο θαη πξνζεγγίζεηο 

θαη θνηλά απνδεθηνί ηξφπνη επηθνηλσλίαο είλαη επίζεο έλα παξάδεηγκα άξξεηεο 

γλψζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο. Ρέηνηνπ είδνπο γλψζε, δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί παξά κφλνλ κε ηελ άκεζε 

θνηλσληθή επαθή θαη ζπλεξγαζία θαη δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζε θσδηθνπνηεκέλε 

κνξθή θαη λα γίλεη αληηθείκελν εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο (idem).  

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν δηαρσξηζκφο ηεο γλψζεο ζε θσδηθνπνηεκέλε θαη κε, δε 

ζεκαίλεη φηη ηα δχν απηά κέξε είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. Γηα λα κπνξέζεη 

θάπνηνο λα αμηνπνηήζεη ηελ θσδηθνπνηεκέλε επηζηεκνληθή γλψζε, ζα πξέπεη πξψηα λα 

έρεη επελδχζεη πνιχ ρξφλν ζην λα κάζεη ηνπο δηάθνξνπο θψδηθεο θαη ηηο εξκελείεο 
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ηνπο. Θα πξέπεη κε άιια ιφγηα λα έρεη ζσξεχζεη θαη ελζσκαηψζεη ζεκαληηθή 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη λα έρεη αλαπηχμεη ηηο αλαγθαίεο αλαιπηηθέο θαη ζπλζεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Giovanni Dosi : ”έλα θείκελν πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν ζεψξεκα Fermat ζηα καζεκαηηθά, ελψ είλαη έλα θαη‟ 

εμνρήλ θσδηθνπνηεκέλν κέξνο γλψζεο, έρεη αμία κφλνλ γηα έλα πνιχ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ καζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεχζεη ηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην αμηνπνηήζνπλ. Ζ πηζαλφηεξε αληίδξαζε 

ελφο κέζνπ αλζξψπνπ επξηζθφκελνπ ζε θαηάζηαζε πείλαο- φπσο εμ‟ άιινπ θαη ελφο 

ρηκπαληδή-, κπξνζηά ζε έλα ηέηνην θείκελν  γεκάην κε καζεκαηηθά αθαηάιεπηα 

ζχκβνια ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζεη λα ην θάεη γηα λα ρνξηάζεη…” ( Dosi, 1996). 

 

Ζ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηελ άξξεηε γλψζε απφ ηνπο εξεπλεηέο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο, έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη 

πξνζεγγίζεηο απηέο ζηε ζπζζψξεπζε ηεο γλψζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, έλαλ θιάδν, 

κηα πεξηνρή ή κηα ρψξα. Ζ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο κφλνλ κε ηε κεηαθνξά 

θαη ρξήζε θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο δελ είλαη δπλαηή αλ απνπζηάδεη κηα θξίζηκε κάδα 

ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο πνπ λα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηε λέα πιεξνθνξία. Ζ 

εμάξηεζε ινηπφλ απφ ην ήδε ππάξρνλ επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο (path-dependency). Νη Bell θαη Pavitt ζην βηβιίν ησλ Archibugi θαη Michie 

(1997: 138-171) αλαιχνπλ ηελ αξλεηηθή εκπεηξία νξηζκέλσλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ πνπ απέηπραλ λα αμηνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ απφ 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, αθξηβψο επεηδή ην  πθηζηάκελν γλσζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ ηνπο 

επίπεδν δελ ήηαλ επαξθέο. 

 

Γηα ηνπο εξεπλεηέο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ είλαη ηφζν ε παξαγσγή λέαο γλψζεο, φζν θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα δηαρέεη ηε γλψζε κέζα ζε απηφ. Ν Foray ζεσξεί φηη ε χπαξμε ζεζκψλ 

θαη πξαθηηθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο, απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή 

αμία ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη απφ νξγαλσκέλε έξεπλα ή πνπ εηζάγεηαη απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο. Ζ δπλαηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα δηαρέεη ηε γλψζε, είλαη εμ‟ ίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα παξάγεη λέα γλψζε (Foray, 1997 : 64). Ν Smith 
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εμεηάδεη ην ξφιν ησλ «ππνδνκψλ γλψζεο»16 γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ην 

ξφιν ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε 

ηνπο. Θεσξεί φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ δχν είδε 

ππνδνκψλ: πιηθέο ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ελέξγεηα θαη ηειεπηθνηλσλίεο, 

θαη «ππνδνκέο γλψζεο» φπσο παλεπηζηήκηα, ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα, βηβιηνζήθεο θαη 

ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ. Νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη : «ε παξαγσγή 

γλψζεο, ε δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ, νη ιεηηνπξγίεο θαλνληζκψλ θαη πξνζηαζίαο (ηεο 

γλψζεο), ε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ θαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ε πξφζβαζε ζ‟ 

απηήλ.» (Smith, 1997a: 96). Ν Lundvall ζην ίδην πλεχκα ζεκεηψλεη φηη «νη πην 

θαηάιιεινη δείθηεο εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα παξάγεη, δηαρέεη θαη λα 

αμηνπνηεί γλψζε πνπ λα είλαη νηθνλνκηθά ρξήζηκε.» (Lundvall, 1992: 6). 

 

Γ) Ζ ακθίδξνκε κάζεζε.17 

 

Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο ή ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζπλδπαζκψλ πθηζηάκελεο γλψζεο, θαη ζηε κεηαηξνπή απηψλ ζε λέα πξντφληα 

ή λέεο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη παξαγσγήο. Ζ κάζεζε θαηά ζπλέπεηα παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη φπσο είλαη θπζηθφ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ηφζν ζε επίπεδν αηφκσλ, φζν 

θαη ζε επίπεδν νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνηλσληψλ.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά γηα ην ξφιν ηεο κάζεζεο ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία έρεη 

πξνέιζεη απφ ηελ νκάδα ηνπ ΗΘΔ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Aalborg ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ Bengt-Ake Lundvall. Ρν βηβιίν ηνπ “National Systems of Innovation: Towards a 

theory of Innovation and Interactive Learning” (1992) έρεη απνηειέζεη ζηαζκφ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο ακθίδξνκεο κάζεζεο.  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο παξαδνρέο. Ξξψηνλ φηη ε γλψζε είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο αλάπηπμεο ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε κάζεζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη δεχηεξνλ, φηη ε κάζεζε 

είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζε ακθίδξνκεο ζρέζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα εθάζηνηε θνηλσληθά, ζεζκηθά θαη πνιηηηζηηθά πιαίζηα. 

(Lundvall, 1992: 1). 

                                           
16 “knowledge infrastructure” ζην πξσηφηππν. 
17 “interactive learning” ζην πξσηφηππν.  
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Σσξίο λα παξαγλσξίδεη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ «επίζεκσλ» ζεζκψλ κάζεζεο 

θαη έξεπλαο, ν Lundvall επηζεκαίλεη ην ξφιν ηεο «άηππεο» κάζεζεο πνπ εληνπίδεηαη 

ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο. Θεσξεί επίζεο ηε δηαδηθαζία 

θαηλνηνκίαο ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ δηαδηθαζία ακθίδξνκεο κάζεζεο κεηαμχ 

παξαγσγψλ θαη ρξεζηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλερείο επαθέο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ παξαγσγψλ γλψζεο θαη ηερλνινγίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 

ηε κηα κεξηά, κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ αγνξά απφ ηελ άιιε. πσο αλαθέξεη ν ίδηνο: 

Ρέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: ηε κάζεζε ζηελ πξάμε (learning-by-

doing) πνπ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο 

(Arrow, 1962), ηε κάζεζε κε ηε ρξήζε (learning-by-using) πνπ απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ (Rosenberg 1982) 

θαη ηε κάζεζε κέζσ επαθψλ (learning-by-interacting) θαηά ηελ νπνία 

παξαγσγνί θαη ρξήζηεο ππφθεηληαη  ζε αιιεινεπηδξάζεηο κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ (Lundvall 1988). (Lundvall, 1992: 9). 

 

Ζ ακθίδξνκε κάζεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη γηα έλα αθφκε ιφγν. Δπηηξέπεη – κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο επαθήο - ηε κεηάδνζε φρη κφλνλ 

θσδηθνπνηεκέλεο αιιά θαη άξξεηεο (tacit) γλψζεο. Κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ελφο θνηλνχ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ – γηα παξάδεηγκα – νη ζπκκεηέρνληεο δε 

κνηξάδνληαη κφλνλ ηε λέα γλψζε πνπ παξάγεηαη απφ θνηλνχ, αιιά θαη έλα κέξνο απφ 

ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ηνπ θάζε εηαίξνπ θαζψο θαη απφ ηηο ηερληθέο, ηνπο 

ηξφπνπο εξγαζίαο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. 

 

Θαηά ηα επφκελα ρξφληα ν Lundvall αλέπηπμε αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ γηα ηνλ απμαλφκελν ξφιν ηεο κάζεζεο. Αλ θαη ζπκκεηείρε πνιχ ελεξγά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝΝΠΑ γηα ηελ έξεπλα θαη θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο γλψζεο ζηηο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, θαη ζηελ θαζηέξσζε ηνπ φξνπ « νηθνλνκία ηεο γλψζεο» (the 

knowledge based economy) (ΝΝΠΑ 1996), φ ίδηνο πηνζέηεζε ην ίδην δηάζηεκα ηνλ 

φξν «νηθνλνκία ηεο κάζεζεο» (learning economy) (Lundvall, 1994, 1997) ζεσξψληαο 

φηη αληαλαθιά θαιχηεξα ηηο ηδηφηεηεο θαη πξνθιήζεηο ηεο λέαο δηεζλνπνηεκέλεο 

νηθνλνκίαο. 

Νηθνλνκία ηεο κάζεζεο είλαη απηή ε νηθνλνκία ζηελ νπνία ε ηθαλφηεηα λα 

καζαίλεη θαλείο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηηπρία ησλ αλζξψπσλ, ησλ 
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επηρεηξήζεσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ θξαηψλ. Ν φξνο «κάζεζε» 

αλαθέξεηαη ζηελ απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη φρη ζηελ 

«πξφζβαζε ζε λέεο πιεξνθνξίεο». (Lundvall, 1997: 35) 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ απνδνρή φηη ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απμαλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ θαη απφ ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη θαηλνηνκίεο, νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε παξάγνληεο 

κεηαβαιιφκελνπο θαη πην ζχλζεηνπο απφ ηνλ «απιφ» αληαγσληζκφ ηηκψλ. Ππλεπψο, ν 

πην θαζνξηζηηθφο  παξάγνληαο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο δελ είλαη ε 

θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά ε ηθαλφηεηα ηνπο λα απνθηνχλ 

θαηλνχξηεο γλψζεηο. Ζ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα καζαίλεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

γίλεηαη έηζη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο . 

 

Ζ νηθνλνκία ηεο κάζεζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ «νηθνλνκία ηερλνινγηψλ αηρκήο». 

Γηαδηθαζίεο κάζεζεο ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο αθφκε θαη 

ζηνπο παξαδνζηαθνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν πξνσζεκέλε ηερλνινγία. Aθφκε 

θαη ζηηο πην αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ε κάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο θιάδνπο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφηεξε γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο 

απφ απηή πνπ εληνπίδεηαη ζε ιίγνπο θαη απνκνλσκέλνπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο 

(Lundvall, 1997 : 35).  

 

Αξθεηνί εξεπλεηέο (Von Hippel, 1988; Saxenian, 1994; Maskell, 1998; Dahl and 

Pedersen 2003), επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ησλ άηππσλ πξνζσπηθψλ επαθψλ γηα ηελ 

ακθίδξνκε κάζεζε θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κηαο 

πεξηνρήο ή ελφο θιάδνπ. πσο αλαθέξνπλ νη Dahl θαη Pedersen (2003), ε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία εθηηκά φηη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ίδην θιάδν ή ηελ ίδηα πεξηνρή, ιακβάλεη ζπρλά ηε κνξθή ηεο «αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ» (information trading). Απηφ έρεη ηελ έλλνηα φηη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ 

πξνζθέξνπλ ηε γλψζε ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ άιιεο επηρεηξήζεηο, κε ηελ 

πξνζδνθία φηη ζα κπνξέζνπλ θάπνηε θαη νη ίδηνη λα πξνζηξέμνπλ ζηηο γλψζεηο ησλ 

άιισλ φηαλ/αλ παξαζηεί ηέηνηα αλάγθε. πσο αλαθέξεηαη επίζεο ζε έλα άιιν ζεκείν 

ηεο πξφζθαηεο εξγαζίαο ησλ Dahl θαη Pedersen (2003), ν Maskell (1998) επηζεκαίλεη 

φηη απφ ηηο αξρηθέο άηππεο επαθέο κεηαμχ δχν ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζηαδηαθά, νιφθιεξα άηππα δίθηπα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηε ζπλέρηζε –
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θαη επέθηαζε- ηεο αξρηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη φηη ε ελίζρπζε ησλ άηππσλ πξνζσπηθψλ επαθψλ κεηαμχ ζηειερψλ απφ 

δηάθνξνπο θνξείο (θαη ρψξεο) αλαθέξζεθε ζπζηεκαηηθά σο κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζπλέπεηεο ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Φαίλεηαη πσο ε δεκηνπξγία ηέηνησλ άηππσλ δηθηχσλ ζπλεηζθέξεη ζηε 

δηάρπζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο.  

 

Άιινη εξεπλεηέο, αλ θαη απνδέρνληαη ηε ζεκαζία ηεο ακθίδξνκεο κάζεζεο  πνπ 

ιακβάλεη ρψξα άηππα κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο θαζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο 

ιεηηνπξγίεο, επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ζπλεηζθνξά ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

νξγάλσλ γηα ηε κάζεζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο (εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ζχζηεκα Δ&Ρ). Ν Christopher Freeman ηνλίδεη φηη ε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ λα 

πξνζαξκφδνληαη ζε κείδνλεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο εμαξηάηαη απφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

επαξθνχο δηθηχνπ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ηλζηηηνχησλ ηφζν ζην δεκφζην 

φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Freeman, 1992 : 169). O Pavitt (1991) ζεσξεί φηη ε 

ζπλεηζθνξά ηεο βαζηθήο έξεπλαο 18 ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη ζπρλά ππνηηκεζεί 

γηαηί κεηξηέηαη ζπλήζσο κε δείθηεο φπσο νη δεκνζηεχζεηο, ηα ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα θιπ. Θαηά ηνλ εξεπλεηή ηελ ίδηα ή θαη κεγαιχηεξε αμία έρεη ην γεγνλφο 

φηη κέζσ ηεο βαζηθήο έξεπλαο νη επηζηήκνλεο απνθηνχλ πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε 

θαη ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ αξγφηεξα γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ 

ζηε βηνκεραλία ή αιινχ, θαη ηηο νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηηο θάλνπλ εμίζνπ θαιά 

ρσξίο ηελ εκπεηξία απηή. Ζ επέλδπζε ζε βαζηθή έξεπλα δελ είλαη κηα πνιπηέιεηα πνπ 

απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο άζρεηεο κε νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. 

 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο επί κέξνπο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλεηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, φινη ζπκθσλνχλ φηη ε γλψζε θαη ε 

κάζεζε παίδνπλ νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα  ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ρν ζεκείν απηφ 

είλαη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ λενθιαζηθή πξνζέγγηζε πνπ κέρξη ηελ εκθάληζε 

                                           
18 Ν φξνο «βαζηθή έξεπλα» ρξεζηκνπνηείηαη εδψ ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ απζηεξά 

«εθαξκνζκέλε έξεπλα» ζηηο βηνκεραλίεο. 
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ησλ λέσλ ζεσξηψλ κεγέζπλζεο (New Growth Theories) δελ εμέηαδε παξά 

πεξηζσξηαθά ην ξφιν ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

 

Δ) Ζ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ησλ ζεζκψλ (θαη ησλ νξγαληζκψλ)19. 

 

Πε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, νη ζεζκνί απνηεινχλ έλα 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ έρεη έλα δηηηφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο. Απφ ηε 

κηα κεξηά ζεσξνχληαη «αξηεξηνζθιεξψζεηο» ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλζίζηαληαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή θαη θαηλνηνκία, θαη απφ ηελ άιιε νξηζκέλνη απφ απηνχο  

έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θαη θαηλνηνκίαο 

(ζπζηήκαηα Δ&Ρ, ζπζηήκαηα επξεζηηερλίαο, θιπ). 

 

 Ξαξά ηηο αξθεηά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ σο 

πξνο ην ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη ν φξνο «ζεζκνί» (institutions), φινη ζπκθσλνχλ γηα 

ηελ θεληξηθή ηνπο ζέζε ζηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Απηφ είλαη 

εκθαλέο θαη απφ ηελ παξαηήξεζε, φηη νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

φξν γηα λα νξίζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Ν Freeman,  γηα 

παξάδεηγκα, κηιάεη γηα  “network of institutions” (Freeman, 1987: 1), o Lundvall  γηα 

“institutional set-up” (Lundvall, 1992: 10), νη Nelson θαη Rosenberg  γηα “the 

institutions and mechanisms supporting technical innovation” (Nelson and 

Rosenberg, 1993: 1) θαη νχησ θαζ‟ εμήο. 

 

Δλ ηνχηνηο, φπσο δείρλεη ν Edquist ζε κηα εμαηξεηηθή αλάιπζε ζην βηβιίν ηνπ 

“Systems of Innovations: technologies, institutions and organisations” (Edquist and 

Johnson, 1997: 41-63) ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη κε αξθεηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ ηνπο δηάθνξνπο εξεπλεηέο. Νξηζκέλνη ελλννχλ θπξίσο ηελ χπαξμε θαλφλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία νξγαληζκψλ, ηελ χπαξμε πξαθηηθψλ θαη ζπλεζεηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ χπαξμε ζηαζεξψλ 

δηαδηθαζηψλ, ελψ άιινη ελλννχλ ηελ χπαξμε «ζεζκνζεηεκέλσλ δνκψλ κε 

θαζνξηζκέλν ζθνπφ» (Edquist) πνπ είλαη έλαο άιινο νξηζκφο ησλ «νξγαληζκψλ». 

 

                                           
19 Νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν “institutions” γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη 

ηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Γηα κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ, ε 
πιεξέζηεξε ζπλεηζθνξά είλαη ησλ Edquist θαη Johnson ζην βηβιίν “Systems of Innovations : 

technologies, institutions and organisations” ζει . 41-63. 
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O Carlsson κηιψληαο γηα ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα αλαθέξεηαη ζηε «ζεζκηθή 

ππνδνκή» πνπ πεξηιακβάλεη ηε βηνκεραληθή Δ&Ρ, ηα παλεπηζηήκηα, άιινπο 

νξγαληζκνχο Δ&Ρ θαη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. (Δdquist, 1997: 25). Πε 

κεηαγελέζηεξε εξγαζία ηνπ (Carlsson and Stankiewicz, 1995) αλαθέξεη : 

Ν φξνο ζεζκηθή ππνδνκή ελφο ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ (ηφζν ζεζκψλ φζν θαη νξγαληζκψλ) πνπ έκκεζα 

ή άκεζα , εληζρχνπλ, θηλεηνπνηνχλ θαη ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο 

θαη ηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο. Ρν εχξνο ησλ ζεζκψλ είλαη πνιχ κεγάιν. Ρν 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (θαη ηα παλεπηζηήκηα), ε 

λνκνζεζία γηα ηηο επξεζηηερλίεο, νη ξπζκίζεηο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ είλαη 

νξηζκέλνη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ δεκηνπξγία, αλάπηπμε, 

κεηαθνξά θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ (Carlson and Stankiewicz, 1995: 45) 

Ν νξηζκφο απηφο είλαη επξχο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ζεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη λνκηθά 

πιαίζηα (επξεζηηερλίεο, εξγαζηαθέο ζρέζεηο) φζν θαη πην ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο  

φπσο ηα ζπζηήκαηα Δ&Ρ ηεο βηνκεραλίαο, ηα παλεπηζηήκηα  θαη άιινπο νξγαληζκνχο. 

Ζ ρξήζε ηνπ ίδηνπ φξνπ γηα ηελ αλάιπζε ηφζν δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη 

αξθεηά πξνβιεκαηηθή. Απηφ θπζηθά δε ζεκαίλεη φηη ην έλα ή ην άιιν έρεη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Αληίζεηα είλαη ζαθέο φηη θαη 

νη δχν απηέο δηαζηάζεηο είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

θαηλνηνκίαο. Κπνξεί φκσο λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε σο πξνο ηνλ εθάζηνηε ξφιν 

δηαθνξεηηθψλ νπζηαζηηθά αληηθεηκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο 

θαη ηα εξγαιεία άζθεζεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

 

Νη Nelson θαη Rosenberg (1993) εξκελεχνπλ ηνλ φξν «ζεζκνί» θπξίσο κε ηελ έλλνηα 

ησλ νξγαληζκψλ. Θεσξνχλ σο θπξηφηεξνπο «ζεζκνχο» ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

ηκήκαηα Δ&Ρ πνπ ππάξρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ελψ κηινχλ γηα «ζπκπιεξσκαηηθνχο 

ζεζκνχο» αλαθεξφκελνη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. (Nelson 

θαη Rosenberg, 1993, : 9-13). Ζ κφλε «δηεχξπλζε» ηνπ φξνπ είλαη φηη 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία θαη ηηο ηερλνινγηθέο πνιηηηθέο ρσξίο φκσο 

λα αλαθέξνληαη ζε επξχηεξα ζεζκηθά πιαίζηα φπσο νη Carlsson θαη Stankiewicz. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζπλέπεηα ηεο πην πεξηνξηζκέλεο 

ζεψξεζεο πνπ έρνπλ νη εξεπλεηέο απηνί γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηα ζπζηήκαηα 

θαηλνηνκίαο, ζπλδένληαο ηα ζηελά κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. Νη Patel θαη Pavitt 

πηνζεηνχλ κηα αληίζηνηρε πξνζέγγηζε ηνλίδνληαο ην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 
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παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ππφινηπσλ νξγαληζκψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ( Patel 

and Pavitt, 1994). 

Πηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ν Lundvall ζρεδφλ αγλνεί ην ξφιν ησλ νξγαληζκψλ φηαλ 

κηιάεη γηα «ζεζκνχο». πσο αλαθέξεη ν ίδηνο (1992: 10): 

Θεζκνί κπνξεί λα είλαη επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ 

θαζεκεξηλφ ηξφπν δξάζεο ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη θαηαλάισζε αιιά 

κπνξεί επίζεο λα είλαη θαη παξάγνληεο πνπ λα νδεγνχλ ζε αιιαγέο (guide-

posts for change).   

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Lundvall είλαη απφξξνηα ηεο επξχηεξεο εξκελείαο ηνπ γηα ην 

απνηειεί έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη ηεο έκθαζεο πνπ δίλεη ζηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ρξεζηψλ. Νη ζρέζεηο απηέο θαζνξίδνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο θαη θαζηεξσκέλνπο θψδηθεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο θαη πνιχ ιηγφηεξν απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ζεζκνζεηεκέλσλ 

νξγαληζκψλ, φπσο ηα παλεπηζηήκηα ή ηα ηκήκαηα Δ&Ρ. 

 

Ζ βαζηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Edquist είλαη φηη ζέηεη ην ζέκα ζην πξνζθήλην. Ν ίδηνο 

ζεσξεί φηη δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία ην ηη ελλνεί αθξηβψο ν θάζε εξεπλεηήο αιιά ην 

φηη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν απηφ πνπ ελλνεί γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο 

πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. Θεσξεί θαηά ζπλέπεηα αδπλακία ησλ αλαιχζεσλ ηελ αζαθή 

ρξήζε ηνπ ίδηνπ φξνπ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξακε. Ξξνηείλεη έλα 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηεο ρξήζεο ηνπ φξνπ σο ηελ χπαξμε θαλφλσλ, πξαθηηθψλ θαη 

ζπλεζεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο (απηφ πνπ ζα 

απνδίδακε κε ηε ιέμε «ζεζκφο» ή «ζεζκηθφ πιαίζην»), θαη ηελ χπαξμε 

«ζεζκνζεηεκέλσλ δνκψλ κε θαζνξηζκέλν ζθνπφ» πνπ είλαη έλαο άιινο νξηζκφο ησλ 

«νξγαληζκψλ». Ν ίδηνο ζεσξεί φηη θαη νη δχν νξηζκνί είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα 

ζπζηαηηθά ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, αιιά φηη πξέπεη λα αλαιχνληαη κε ζαθήλεηα 

θαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο γηαηί δηαδξακαηίδνπλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ξφιν κέζα 

ζηα ζπζηήκαηα. Θεσξεί κάιηζηα φηη ν Lundvall ζα έπξεπε λα πεξηιάβεη ζηελ αλάιπζε 

ηνπ θαη ηε δηάζηαζε ησλ νξγαληζκψλ ελψ αληίζηνηρα νη Nelson θαη Rosenberg ζα 

πινχηηδαλ ηελ αλάιπζε ηνπο εάλ ελέηαζζαλ θαη ηε «ζεζκηθή» δηάζηαζε ζε απηήλ 

(Edquist, 1997: 26). 

 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηε δηάθξηζε πνπ πξνηείλεη ν Edquist θαη πηνζεηεί ηελ αλάγθε 
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δηαθξηηήο ρξήζεο ησλ φξσλ πνπ πξνηείλεη. Θεσξεί ελ ηνχηνηο, φηη νη δχν απηέο 

«θαηεγνξίεο ζεζκψλ» (δει. νη ζεζκνί θαη νη νξγαληζκνί) δελ είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ 

ηνπο. Δμεηάδνληαο ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο 

είλαη απαξαίηεην λα πεξηιάβεη θαλείο ζηελ έξεπλα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. Θαη‟ αλάγθελ ινηπφλ ζα εμεηάζεη 

θαλείο θαη ην επξχηεξν ζεζκηθφ-θαλνληζηηθφ πιαίζην φπσο  απηφ δηακνξθψλεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επί κέξνπο νξγαληζκψλ. Γηα λα γίλεη πην ζαθέο, ε αλάιπζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο Δ&Ρ ζην ειιεληθφ ζχζηεκα  Δ&Ρ 

πεξηιακβάλεη ηφζν κηα αλάιπζε ζε επίπεδν νξγαληζκψλ ( δει. ζην επίπεδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηεο ΓΓΔΡ) φζν θαη‟ αλάγθελ θαη κηα αλάιπζε 

ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νξγαληζκνί απηνί κεηέβαιαλ ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο 

σο απφξξνηα ηεο πνιηηηθήο Δ&Ρ (ππήξραλ δηαζπλδέζεηο; κεηαβιήζεθαλ; εληζρχζεθε ε 

δηαζχλδεζε παλεπηζηεκίσλ/επηρεηξήζεσλ; θιπ) θαζψο θαη κηα αλάιπζε ζε 

ζεζκηθφ/πνιηηηθφ επίπεδν (κεηαβιήζεθε ε ειιεληθή πνιηηηθή Δ&Ρ;). 

Θαηά κία έλλνηα, ε πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ηνπ Edquist κε απηέο ησλ Nelson θαη Rosenberg. Ξξνθαλψο απηή ε 

επηινγή δε ζεκαίλεη φηη νη ππφινηπνη ζεζκηθνί παξάγνληεο δελ παίδνπλ ξφιν (π.ρ νη 

ζρέζεηο παξαγσγψλ – ρξεζηψλ, νη ξπζκίζεηο ηεο αγνξάο, θιπ). Γηα ην εχξνο ηεο 

παξνχζαο αλάιπζεο φκσο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο (ζε εζληθφ θαη 

ππεξεζληθφ επίπεδν) θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη 

θαηλνηνκία (επηρεηξήζεηο, παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη αξκφδηνη θνξείο) 

είλαη ην θαηαιιειφηεξν πιαίζην αλαθνξάο. 

 

ΠΡ) Γηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη Δζληθά Ππζηήκαηα Θαηλνηνκίαο. 

 

Νη πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ «παγθνζκηνπνίεζε» ηεο νηθνλνκίαο θαη ην ξφιν 

ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έζεζαλ νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα 

γηα ηε ζεκαζία θαη ην κέιινλ ησλ ΔΠΘ: Αλ φλησο ππάξρεη κηα ηάζε 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ζα ζεκάλεη απηφ θαη ην ηέινο ησλ 

ΔΠΘ; Θα νδεγήζεη ζε ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο πξνο έλα θνηλφ 

κνληέιν; Ζ παγθνζκηνπνίεζε ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απαμίσζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο; 
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Πηα ζέκαηα απηά θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα αμηνζεκείσηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο: Ρα θξάηε ζπλερίδνπλ λα 

παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο θαη δηάρπζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαη ζπλεπψο παξακέλνπλ κηα πνιχ ρξήζηκε κνλάδα 

αλαθνξάο. Ζ ηάζε παγθνζκηνπνίεζεο εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηαηήξεζε (ή βειηίσζε) ηεο εζληθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο γίλεηαη αθφκε πην θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε κηαο ρψξαο.  

 

Αξθεηνί εξεπλεηέο ηνλίδνπλ, ζην πιαίζην απηφ, ηνλ απμεκέλν ξφιν ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο 

(Gregersen & Johnson, 1998). Πην ίδην πλεχκα, άιινη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ φηη ε 

παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη κηα εληαία θαη ζπκκεηξηθή δηαδηθαζία ζε φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Lundvall, 1997). Έηζη, ελψ ιίγνη ακθηβάιινπλ πηα γηα 

ηελ ζπληειεζζείζα «παγθνζκηνπνίεζε» ζην επίπεδν ησλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ κε ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ ηζρπξή ψζεζε πνπ έδσζε ε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζεκαληηθνί εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη νη εμειίμεηο 

ζηηο αγνξέο αγαζψλ παξνπζηάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν δηεζλνπνηεκέλεο (Krugman, 

1995), ελψ αθφκε ιηγφηεξν δηεζλνπνηεκέλεο είλαη νη αγνξέο εξγαζίαο. Ωο πξνο ηε 

γλψζε θαη ηελ ηερλνινγία νη ζπλζήθεο παξακέλνπλ πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε 

γεσγξαθηθή δηάζηαζε είηε ζε εζληθφ είηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απηφ εμ‟ άιινπ 

αηηηνινγεί θαη ηελ χπαξμε πνιχ κεγάισλ δηαθνξψλ ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζε κηα πεξηνρή κε απμεκέλν βαζκφ 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νινθιήξσζεο φπσο είλαη ε E.E, νη ηερλνινγηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ είλαη δηπιάζηεο απφ ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο 

(Landabaso, 1997).  

 

Ξξφζθαηεο έξεπλεο δηαρσξίδνπλ ηξεηο ηνκείο επίδξαζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηελ 

ηερλνινγία. Ρε δηεζλή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, θαη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ. Απφ ηηο κειέηεο απηέο πξνθχπηεη φηη ε πην έληνλε 

επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο 

ηερλνινγίαο, ελψ αμηνζεκείσηε αχμεζε  παξαηεξείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ. Ζ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ κέζσ Δ&Ρ παξακέλεη φκσο θαηά 

κείδνλα ιφγν ζε εζληθφ επίπεδν. Νη κειέηεο απηέο θαηαιήγνπλ ζην φηη ηα ΔΠΘ 
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απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε ζπλζήθεο απμαλφκελεο δηεζλνπνίεζεο θαζψο θαη 

ζην φηη παξαηεξείηαη θαη κηα ηάζε ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο  ηνπ θάζε εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο ( Archibugi and Michie, 1997, Lundvall, 1997, Archibugi et al, 1999). 

 

Πην ίδην πλεχκα νη Pavitt θαη Patel επηζεκαίλνπλ φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο – θαη‟ 

εμνρήλ θνξείο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο - θξαηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηερλνγλσζίαο ζηε κεηξηθή ρψξα. Ππλεπψο νη 

δπλαηφηεηεο ηνπο λα θαηλνηνκνχλ  ζπλερίδνπλ λα εμαξηψληαη απφ ην εζληθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο ηεο κεηξηθήο ηνπο ρψξαο: απφ ην ζχζηεκα Δ&Ρ, απφ ην δηαζέζηκν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ, ηελ χπαξμε αληαγσληζηψλ, 

θιπ. Πεκεηψλνπλ επίζεο φηη δελ αλακέλεηαη θάπνηα αληηζηξνθή απηήο ηεο ηάζεο ζην 

εγγχο κέιινλ, κε δεδνκέλν φηη δελ παξαηεξείηαη θαη θάπνηα ηάζε ζχγθιηζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαηξέζεη ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ θάζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο. (Pavitt and Patel, in Archibugi, et al, 1999 : 94-119). 

 

Ππκπεξαζκαηηθά, ε παγθνζκηνπνίεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα  εζληθά ζπζηήκαηα 

θαηλνηνκίαο αιιά φρη λα αλαηξεί ή λα κεηψλεη ηε ζεκαζία ηνπο. Ρν γεγνλφο φηη ε 

γλψζε (ή ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο απηήο) δελ κεηαθηλείηαη κε ηελ ίδηα επθνιία πέξα 

απφ ηα φξηα ελφο θξάηνπο, θαη ην φηη νη δπλαηφηεηεο κηαο νηθνλνκίαο λα θαηλνηνκεί 

εμαξηψληαη άκεζα απφ ην ήδε πθηζηάκελν επίπεδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (path 

dependency), θαζψο θαη απφ ζεζκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο, 

πξνζδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο ζπλζήθεο θαη πνιηηηθέο πνπ αλαιακβάλνληαη ζην 

επίπεδν ησλ θξαηψλ. 

 

Βεβαίσο, ε παγθνζκηνπνίεζε κεηαβάιιεη νξηζκέλα δεδνκέλα, θαη νη εζληθέο πνιηηηθέο 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη αληίζηνηρα. Νη ηάζεηο δηεζλνπνίεζεο, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, έρνπλ εληζρχζεη ζεκαληηθά ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζε δξαζηεξηφηεηεο 

Δ&Ρ. πεξεζληθέο πνιηηηθέο εληζρχνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξεπλεηψλ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά θξάηε θαη θαηά ζπλέπεηα δηεζλνπνηνχλ κέξε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Πε έλα δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ εληζρχεηαη ν ξφινο νξηζκέλσλ 

πεξηθεξεηψλ. Ρν παξάδεηγκα ηεο Πθσηίαο πνπ αλαιχεη ν Howells ζηελ πνιχ θαιή 

αλάιπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο πνπ θάλεη ζην βηβιίν 

«Innovation policy in a global economy” ησλ Archibugi, Howells and Michie 

(Howells,1999: 67-93) είλαη ελδεηθηηθφ. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεη ν Lundvall (1998), ζε 



 
 

56 
 

κηα παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο θαη ξαγδαίεο 

κεηαβνιέο θαη εληεηλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ, ε ηθαλφηεηα κάζεζεο απνθηά νινέλα 

θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ηφζν γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο φζν θαη γηα ηελ 

αθνκνίσζε θαη αμηνπνίεζε «εηζαγφκελεο» γλψζεο.  

 

Ε) Ν εμειηθηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ΔΠΘ θαη ε εμάξηεζε απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο 

(path dependency).  

 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε δηαδηθαζία 

θαηλνηνκίαο είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Δίλαη ζπλεπψο αλαγθαία κηα δηεπηζηεκνληθή 

ζεψξεζε πνπ λα κπνξεί λα θσηίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο θαη ζην πιαίζην απηφ 

ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη έρνπλ επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ αξθεηέο απφ απηέο. 

Πεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο έρνπλ 

πξνέιζεη απφ α) ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο (Nelson & Winter, 1982΄ Andersen, 1992)΄ 

β) ηα ζεζκηθά νηθνλνκηθά (Hodgson 1988΄ North, 1990΄ Johnson, 1992)΄ γ) ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (Camagni, 1991΄ Storper, 1995 θαη 1998)΄ δ) ηα νηθνλνκηθά 

ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο (Foray & Lundvall, 1996). 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζπλεηζθνξά έρεη πξνέιζεη απφ ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο κεγέζπλζεο 

θαη απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζην φηη ζεκαληηθνί εξεπλεηέο πνπ δηακφξθσζαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ήηαλ νη ίδηνη πνπ είραλ αλαπηχμεη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ. Ρν πην πξνθαλέο παξάδεηγκα είλαη ν Nelson 

πνπ καδί κε ηνλ Winter αλέπηπμε ηελ εμειηθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εξκελεία ησλ 

ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ (1977, 1982) θαη αξγφηεξα καδί κε ηνλ Rosenberg 

ζπλεηζέθεξε νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο (1993). 

 

Ζ βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο φηη «ε ηερλνινγηθή κεηαβνιή είλαη κηα εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία» (Nelson, 1987) είλαη θνηλή ζε φινπο ηνπο εξεπλεηέο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο. Ν Lundvall επεθηείλεη ηελ ππφζεζε απηή ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη φιε ηε 

γλψζε θαη φρη κφλνλ ηελ ηερλνινγία: «Ζ γλψζε ζπζζσξεχεηαη θαη απμάλεη, εμαξηάηαη  

απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα γλσζηηθή βάζε, ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαη δηακνξθψλεηαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηθψλ δηαδξνκψλ. Ζ αλάπηπμε 
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ηεο γλψζεο είλαη κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο 

ζπλζήθεο.» (Lundvall, 1997: 53). 

 

Ζ αλαθνξά ζηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο δελ είλαη πάληνηε ζαθήο. Νη Nelson θαη 

Rosenberg (1993) δελ αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζε απηέο ζηελ ζεψξεζε ηνπο γηα ηα 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο. Δλ ηνχηνηο, νη παξάιιειεο εξγαζίεο ηνπ Nelson (1988, 1995) 

έρνπλ ζαθείο αλαθνξέο ζηελ εμειηθηηθή ζεσξία θαη δελ παξέρνπλ θακία έλδεημε φηη ν 

ζπγγξαθέαο εγθαηαιείπεη ηελ πξνζέγγηζε απηή. Θαηά ζπλέπεηα, είλαη «απνιχησο 

αζθαιέο λα ππνζέζνπκε φηη ε πξνζέγγηζε ηνπο βαζίδεηαη έκκεζα ζηηο εμειηθηηθέο 

ζεσξίεο». (Edquist, 1997: 7). Άιινη εξεπλεηέο είλαη πην ζαθείο ζηελ αλαθνξά ηνπο 

ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο. Ν Carlsson αλαθέξεη: «Δπηιέμακε κηα εμειηθηηθή πξνζέγγηζε 

επεηδή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηνπο ζεζκηθνχο/νξγαλσηηθνχο θαη 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο/γλσζηηθνχο παξάγνληεο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ 

ζε έλα εληαίν ζεσξεηηθφ πιαίζην». 

(Carlsson and Stankiewicz, 1995: 23). O Andersen εμεηάδεη ην εμειηθηηθφ πιαίζην ηεο 

κάζεζεο ζηελ πξάμε θαη επηζεκαίλεη φηη νη «εμειηθηηθέο δηαδξνκέο» ησλ επηρεηξήζεσλ 

δελ εμαξηψληαη κφλνλ απφ ηε δηαζέζηκε γλψζε πνπ ππάξρεη ζπλνιηθά ζηνλ θφζκν 

αιιά θαη απφ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαηλνηνκίαο θαη 

κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (Andersen, 1992: 78-81) ηνλίδνληαο έηζη ηε ζεκαζία ησλ 

νξίσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Ζ Maureen Mc Kelvey 

ρξεζηκνπνηεί ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο γηα λα νξίζεη ηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο 

εμεηάδνληαο ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ: 1) ηε κεηαθνξά (ή κε) 

ηεο πιεξνθνξίαο 2) ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ πνπ απμάλνπλ ηελ πνηθηιφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο 3) ηελ επηινγή αλάκεζα ζηηο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο. 

(McKelvey, 1997,:200-222).  

 

Κηα βαζηθή επίδξαζε ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ ζηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, είλαη ε 

ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εμάξηεζε ησλ 

κειινληηθψλ εμειίμεσλ απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο (path dependency). Ζ 

δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή νηθνλνκίαο λα πξναρζεί ηερλνινγηθά θαη λα 

θαηλνηνκήζεη δελ πξνθχπηεη ζε έλα «θελφ». Πε αληίζεζε κε ηελ λενθιαζηθή 

πξνζέγγηζε φπνπ ηα πάληα είλαη γλσζηά ζε φινπο, ζηηο πξνζεγγίζεηο απηέο νη 

επηζηήκνλεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηνξηζκέλν κέξνο ηεο 

γλψζεο, θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπο λα θαηλνηνκήζνπλ μεθηλνχλ κε βάζε απηά πνπ 
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μέξνπλ. Κε άιια ιφγηα είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα πξνθχςνπλ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζηέο ζηηο ΖΞΑ, παξά ζε κηα ππαλάπηπθηε ρψξα ηεο Αθξηθήο. 

Πε έλα ιηγφηεξν εμεδεηεκέλν παξάδεηγκα, νη δξαζηεξηφηεηεο Δ&Ρ κηαο επηρείξεζεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θηλνχληαη θαη‟αξρήλ ζε ζπγγεληθνχο 

επηζηεκνληθνχο ρψξνπο θαη φρη ζε φιν ην επηζηεκνληθφ θάζκα. Ρα πεδία θαηλνηνκηψλ 

εμαξηψληαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλα πεξηβάιινλ. Ρν βηβιίν 

ηνπ Nelson (1993) “National Systems of Innovation: a comparative study” πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε κειέηε 15 θξαηψλ είλαη πνιχ ελδεηθηηθφ. Ρν θεθάιαην ησλ Edquist 

θαη Lundvall γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Πνπεδίαο θαη ηεο Γαλίαο δείρλεη φηη νη δηαθνξέο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (εχθνξεο πεδηάδεο ζηε Γαλία θαη νξπθηά θαη δάζε ζηε 

Πνπεδία) θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ δχν ρσξψλ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηα 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ηνπο. (Edquist and Lundvall, 1993: 269-282). ινη νη 

εξεπλεηέο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο «ηζηνξηθήο 

δηαδξνκήο», δίλνπλ φκσο δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηελ εμάξηεζε απφ ηηο παξειζνχζεο 

ζπλζήθεο. πσο επηζεκαίλνπλ νη Pierson (2000) θαη Oosterjik (2003), νξηζκέλνη (π.ρ 

ν Sewell, 1996) ζεσξνχλ απιψο φηη «θάηη πνπ ζπλέβε ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην 

παξειζφλ επεξεάδεη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο κειινληηθψλ γεγνλφησλ». Άιινη αληίζεηα 

(Levi, 1997), πηνζεηνχλ κηα πην δεζκεπηηθή εξκελεία: «ηαλ κηα ρψξα ή πεξηθέξεηα 

εκπιαθεί ζε κηα θαζνξηζκέλε (νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή) δηαδξνκή, ην θφζηνο ηνπ λα 

ηελ κεηαβάιιεη είλαη πνιχ πςειφ». Ν Pierson επίζεο (2000: 252) εθηηκά φηη ιφγσ ηεο 

χπαξμεο «απμνπζψλ απνδφζεσλ» (increasing returns), φζν πεξηζζφηεξν κηα 

ρψξα/πεξηθέξεηα θηλείηαη ζε κηα νξηζκέλε ηξνρηά, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο νη 

επφκελεο επηινγέο ηεο λα θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ηα ζπγθξηηηθά νθέιε απφ κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηα νθέιε πνπ εκθαλίδνπλ άιιεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Κε άιια 

ιφγηα, φζν κεγαιχηεξν δηάζηεκα βξίζθεηαη κηα νηθνλνκία/θνηλσλία ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηξνρηά, ηφζν απμάλεη ην θφζηνο κεηαζηξνθήο ηεο πξνο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο.  

 

Κηα αθφκε ζπλέπεηα ηεο «εμάξηεζεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο» είλαη φηη ηα 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο δηακνξθψλνληαη θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζπλεπψο δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί έλα «άξηζην» ζχζηεκα. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα 

ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο απνηεινχληαη απφ παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γλψζεο θαη θαηλνηνκηψλ θαη απφ ηηο κεηαμχ ηνπο 
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αιιειεπηδξάζεηο. Ρέηνηνη παξάγνληεο είλαη νη επηρεηξήζεηο, ηα παλεπηζηήκηα, ηα 

εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά θέληξα, ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηα 

ρξεκαηνδνηηθά ζπζηήκαηα. Νη ζπλζήθεο ηνπ θάζε θξάηνπο (ή ελίνηε ηεο θάζε 

πεξηθέξεηαο ή θιάδνπ) έρνπλ εμειηρζεί δηαθνξεηηθά κέζα απφ ηηο ηζηνξηθέο ηνπο 

δηαδξνκέο, θαη έρνπλ δηακνξθψζεη δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ (Nielsen and Lundvall, 2003). Ν ξφινο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, γηα παξάδεηγκα, είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο ζην ζχζηεκα ησλ ΖΞΑ απφ 

φηη ζηεο Ηαπσλίαο. Αληίζηνηρα, ην πνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ ζηελ Ηαπσλία 

έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζε αληίζεζε κε ηηο 

ΖΞΑ πνπ θπξίαξρν ξφιν είρε ην πνπξγείν Άκπλαο θαη νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο 

(Freeman, 1987΄ Nelson, 1993΄ Edquist, 1997). Ζ εθαξκνγή ησλ εμειηθηηθψλ 

ζεσξηψλ ζηα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο ζπλεπάγνληαη φηη ηα ζπζηήκαηα απηά είλαη ζε 

δηαδηθαζία ζπλερνχο εμέιημεο θαη δηακφξθσζεο. Ζ έιιεηςε ηνπ «άξηζηνπ» 

ζπζηήκαηνο ζπλεπάγεηαη επίζεο φηη ηα ζπζηήκαηα απηά δελ θηλνχληαη πξνο κηα 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ελφο ηδεαηνχ ζπζηήκαηνο, αιιά βξίζθνληαη ζε κφληκε εμέιημε 

πνπ θάζε θνξά πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο (Edquist, 1997). 

 

 Ρα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο είλαη επξχηεξα απφ ηηο εμειηθηηθέο ζεσξίεο, εθφζνλ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη θαη πνιιά ζηνηρεία απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο (φπσο ήδε αλαθέξακε 

λσξίηεξα). Ρα νηθνλνκηθά ηεο γλψζεο, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ δψζεη κεγάιε έκθαζε 

ζηε γλψζε θαη ηε κάζεζε θαη ζην δηαρσξηζκφ ηεο άξξεηεο απφ ηελ θσδηθνπνηεκέλε 

γλψζε, ελψ αληίζηνηρα νη πεξηθεξεηαθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Storper ηνλίδνπλ ηε 

ζεκαζία δεκηνπξγίαο ηνπηθψλ δηθηχσλ γλψζεο γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. (Lundvall, 1997 : 54). ηνζεηψληαο κηα δηεπηζηεκνληθή θαη 

ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζε νηθνλνκηθψλ, ζεζκηθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη θαηά κία έλλνηα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ θαη σο πξνζέγγηζε πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (Edquist, 1997 :17). O 

ζπζηεκηθφο ηνπο ραξαθηήξαο επηηξέπεη ηε ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν 

ηνπ, ηνλίδνληαο ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ. Απηφ δε ζεκαίλεη 

φκσο φηη ε πξνζέγγηζε απηή είλαη αληίζεηε κε ηελ επί κέξνπο εμέηαζε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ππν-ζπζηεκάησλ. Αληίζεηα, φπσο ηνλίδεη θαη ν Edquist (1997) ν 

δηαρσξηζκφο ελφο ζπζηήκαηνο ζηα ππνζπζηήκαηα ηνπ θαη ε εμέηαζε νξηζκέλσλ απφ 

απηά είλαη ζπρλά απαξαίηεηνο ψζηε λα ππάξμεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

κεραληζκψλ εληφο ησλ ππνζπζηεκάησλ. Δμάιινπ, φπσο είδακε λσξίηεξα, ηα αθξηβή 
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φξηα ησλ ζπζηεκάησλ δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ κε αθξίβεηα. Απηφ πνπ γηα 

θάπνηνπο εξεπλεηέο είλαη έλα ζχζηεκα θαηλνηνκίαο γηα άιινπο κπνξεί λα είλαη έλα 

ππνζχζηεκα ελφο επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο. 

 

1.6 πκπέξαζκα 

 

Θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ε γλψζε καο γχξσ απφ ηα 

ζέκαηα ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγία θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

νη παξάγνληεο απηνί επηδξνχλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. Ξνιιέο αλαιπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, φπσο 

επίζεο θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο παξαγσγήο, δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηεο γλψζεο ζηηο ζχγρξνλεο, αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο, αιιά ε 

ζπλεηζθνξά ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Ππζηεκάησλ Θαηλνηνκίαο (Δζληθψλ ή άιισλ) 

ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηε ράξαμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνιηηηθήο ζε εζληθφ θαη 

ππεξεζληθφ επίπεδν. Νη πξνζεγγίζεηο απηέο καο επέηξεςαλ λα αλαγλσξίζνπκε ην 

ζχλζεην ραξαθηήξα ησλ θαηλνηνκηψλ, λα εληνπίζνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία, δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηδίσο λα 

απνδψζνπκε ηε δένπζα ζεκαζία ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ απηψλ 

παξαγφλησλ. Ζ γξακκηθή αληίιεςε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ ήηαλ θπξίαξρε κέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟80 έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ κηα ζαθψο πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ζην νπνίν θπξηαξρνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο. Πηελ εηθφλα απηή, είλαη 

ζεκαληηθή ε ελίζρπζε ησλ κεκνλσκέλσλ θνξέσλ παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

γλψζεο (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, επηρεηξήζεηο) αιιά ην ίδην ζεκαληηθή είλαη 

θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ε 

θαζηέξσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηελ πνιηηεία. 
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2: Σν ζύζηεκα Δ&Σ ζηελ Διιάδα. 

 

2.1 Η εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο Δ&T. 

 

Ρν Διιεληθφ ζχζηεκα Δ&Ρ είλαη ζρεηηθά πξφζθαην θαη ε αξρή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 κε ηηο αξρέο ηεο 

επφκελεο δεθαεηίαο. Ζ επηθείκελε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΝΘ ην 1981 θαίλεηαη λα 

έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟70 θαη ηα πξψηα έηε ηεο επφκελεο δεθαεηίαο (Γεληφδνο, 1993). Πην δηάζηεκα 

απηφ ηέζεθαλ νη ζεζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο βάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο έξεπλαο 

θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν εμειίρζεθε ζεκαληηθά κέζα ζε αξθεηά ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ρν 1976-77 ηδξχζεθε ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρππνπνίεζεο θαη ην 

Δζληθφ Ππκβνχιην Ρππνπνίεζεο, ελψ ζεζπίζζεθαλ επίζεο ε πνπξγηθή Δπηηξνπή 

Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, ην Δζληθφ Γλσκνδνηηθφ Ππκβνχιην Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο θαη ε πεξεζία Δπηζηεκνληθήο Δξεχλεο θαη Ρερλνινγίαο κε απεπζείαο 

αλαθνξά ζηνλ ππνπξγφ Ππληνληζκνχ.20 Πηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε θαη πξνθεξχρζεθε 

ην πξψην Δζληθφ Ξξφγξακκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (ΔΞΔΡ 0), ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε έξγα ππνδνκήο θαη εξεπλεηηθά έξγα ζε πεξηνρέο νηθνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρψξα, ελψ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα 432/81 ζέζπηζε επέιηθηνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο ζηα 

παλεπηζηήκηα (ηνπο «Δηδηθνχο Ινγαξηαζκνχο» θαη ηηο Δπηηξνπέο Δξεπλψλ) πνπ 

απνδείρηεθαλ θαζνξηζηηθνί ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θαηά ηελ πεξίνδν απηή, νη δαπάλεο 

γηα ΔΡΔ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο (0,18% ηνπ ΑΔΞ ην 1979) (Γεληφδνο, 1993) θαη νη 

θπξηφηεξνη θνξείο εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ήηαλ ηα θξαηηθά εξεπλεηηθά 

ηλζηηηνχηα πνπ δαπαλνχζαλ ην 68% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Ρα παλεπηζηήκηα 

ζεσξνχλην θαηά κείδνλα ιφγν εθπαηδεπηηθά θαη φρη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη δελ είραλ 

αθφκε αλαπηχμεη εθηεηακέλεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κφιηο ην 11% ησλ 

δαπαλψλ γηα έξεπλα εθηειείην απφ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ην ππφινηπν 

                                           
20 Ζ πεξεζία Δπηζηεκνληθήο Δξεχλεο θαη Ρερλνινγίαο ήηαλ κεηεμέιημε ηεο πεξεζίαο 
Δπηζηεκνληθήο Έξεχλεο θαη Αλαπηχμεσο πνπ ππαγφηαλ ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη 

Δπηζηεκψλ, θαη ε νπνία είρε ζεζπηζζεί ην 1971. 
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20% ην απνξξνθνχζαλ νη επηρεηξήζεηο (δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο) (Amanatidou, et al, 

1997). 

 

Ζ ίδξπζε πνπξγείνπ Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1982 ππήξμε ην 

ζεκαληηθφηεξν ζεζκηθφ κέηξν γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο θαη ήηαλ ελδεηθηηθφ ηεο έκθαζεο πνπ έδσζε ε ηφηε θπβέξλεζε ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφλ. Ζ δεκηνπξγία 

ρσξηζηνχ πνπξγείνπ ζπλνδεχηεθε απφ ζεκαληηθή αχμεζε δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

ίδξπζε λέσλ εξεπλεηηθψλ νξγαληζκψλ εθηφο Αηηηθήο, θαη ζρεδηαζκφ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ. Ξαξάιιεια, αλαζεσξήζεθαλ ηα θίλεηξα γηα ηδησηηθέο 

επελδχζεηο θαη ζεζπίζζεθαλ εηδηθά θίλεηξα γηα επελδχζεηο «ίδξπζεο θαη επέθηαζεο 

εξγαζηεξίσλ εθαξκνζκέλεο βηνκεραληθήο έξεπλαο» θαη «επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο»21, ελψ 

ζεζκνζεηήζεθαλ θαη θνξνινγηθά θίλεηξα γηα εξεπλεηηθέο δαπάλεο (Γεληφδνο, 1993).  

Ρν πνπξγείν Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε αθαδεκατθψλ 

εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ ζηελ Θξήηε, ηελ Ξάηξα θαη ηε Θεζζαινλίθε ζε ηνκείο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο αηρκήο (βηνηερλνινγία, πιεξνθνξηθή, laser, ρεκηθέο 

δηεξγαζίεο θαη καζεκαηηθά ππνινγηζηψλ) κε δηηηφ ζηφρν: ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο 

ζε πεξηνρέο εθηφο Αζελψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε αμηφινγνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ 

ησλ ηνπηθψλ παλεπηζηεκίσλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ. Ρα 

ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα εμειίρζεθαλ ζε ηκήκαηα ελφο εζληθνχ 

εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο, ηνπ Ηδξχκαηνο Ρερλνινγίαο θαη Έξεπλαο -ΗΡΔ, πνπ γξήγνξα 

απέθηεζε δηεζλή αλαγλψξηζε θαη απνηειεί ηελ αηρκή ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ. Πε απηή ηελ ηαρεία εμέιημε θαίλεηαη λα έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ε 

ζηειέρσζε ηνπο κε εμέρνληεο Έιιελεο επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ επέζηξεςαλ 

ζηελ Διιάδα κε ηελ επθαηξία απηή22. Ρν εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ηεο Θεζζαινλίθεο 

(Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Ρερληθήο Σεκηθψλ Γηεξγαζηψλ –ΔΗΡΣΖΓ) απνζπάζηεθε ην 

                                           
21 Ρα θίλεηξα απηά είραλ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα. πσο αλαθέξεη ν Γεληφδνο 
(1993) ηελ πεξίνδν 1982-1987 επί 7500 εγθξίζεσλ κφιηο ην 0,5% αθνξνχζε επελδχζεηο 

«εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο» ελψ εληζρχζεθαλ εθ λένπ παξαδνζηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. 
22 Θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ απφ ην εμσηεξηθφ έπαημε ην 

ΞΓ 407/80 πνπ αθνξνχζε ζηε ζηειέρσζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο αξρηθά, θαη κεηέπεηηα 
επεθηάζεθε θαη ζηα ππφινηπα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Κε ην Γηάηαγκα απηφ, 

παξαθάκθζεθαλ νη κέρξη ηφηε ζπζρεηηζκνί δπλάκεσλ ζηηο εθινγέο κειψλ ΓΔΞ (νη 
αθαδεκατθέο έδξεο), κε απνηέιεζκα λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθινγή επηζηεκφλσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ κε πην επέιηθηεο θαη αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο. 
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2000  απφ ην ΗΡΔ θαη απνηέιεζε ηνλ ππξήλα δεκηνπξγίαο ελφο λένπ εξεπλεηηθνχ 

θέληξνπ, ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Έξεπλαο θαη Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο- ΔΘΔΡΑ23.  

 

Ρν πνπξγείν Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο δελ επεβίσζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαη ην 1985 εληάρζεθε κε ηε κνξθή Γεληθήο Γξακκαηείαο ζην ηφηε πνπξγείν 

Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο (κεηέπεηηα πνπξγείν Αλάπηπμεο) φπνπ παξέκεηλε κέρξη 

θαη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2009. Ζ έληαμε ηνπ ζην πνπξγείν Βηνκεραλίαο εμέθξαζε ηελ 

επηδίσμε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ζηελφηεξε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ θαηλνηνκία, αλ θαη ε απφθαζε απηή δελ ήηαλ απηνλφεηε θαη ειήθζε κεηά απφ 

δίκελε δηακάρε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ επεδίσθαλ ηελ έληαμε ηεο ΓΓΔΡ ζην 

ππνπξγείν Ξαηδείαο. Απφ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2009 απνηππψλεηαη κηα ζεκαληηθή 

αιιαγή πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο κε ηελ ππαγσγή γηα πξψηε θνξά ηεο ΓΓΔΡ 

ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κε ηελ 

αλαδηάξζξσζε απηή επηδηψθεηαη ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηεο έξεπλαο αλεμάξηεηα 

απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ ηελ εθηεινχλ, δειαδή ηα ΑΔΗ ή ηα θξαηηθά 

εξεπλεηηθά θέληξα. Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε απηή θαίλεηαη πσο δηαδξακάηηζαλ -

εθηφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο λέαο Θπβέξλεζεο- θαη νη 

δηεζλείο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ αλαβάζκηζαλ ηε ζεκαζία ηεο 

έξεπλαο ειεχζεξεο επηινγήο (ή βαζηθήο έξεπλαο φπσο έρεη θαζηεξσζεί, κάιινλ 

εζθαικέλα, λα απνθαιείηαη) θαη ηεο θαηαλφεζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαζίζηαηαη 

νινέλα πην δπζρεξήο ν δηαρσξηζκφο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο , ηδίσο ζε 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο αηρκήο. 

 

Γεγνλφο είλαη πάλησο πσο ε ζρεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πνπξγείνπ Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο ζε Γεληθή Γξακκαηεία θαίλεηαη πσο είρε επηπηψζεηο ζηηο δπλαηφηεηεο 

ράξαμεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο θαη παξέκβαζεο ζηνπο ρψξνπο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο (Γεληφδνο, 1993). Ρν ίδην έηνο, ν λφκνο 1514/85 δεκηνχξγεζε ην ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε ΓΓΔΡ. Γεκηνπξγήζεθε 

γηα πξψηε θνξά ν ζεζκφο ηνπ εξεπλεηή θαη θαζνξίζηεθε ην θαζεζηψο εμέιημήο ηνπ 

ζε αληηζηνηρία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα ΑΔΗ. Ζ εμέιημε απηή απνηέιεζε θίλεηξν γηα 

                                           
23 Δθηφο απφ ην Δ.Η.Ρ.ΣΖ.Γ, ην ΔΘΔΡΑ πεξηιακβάλεη θαη άιια ηξία ηλζηηηνχηα πνπ ηδξχζεθαλ 
ην 1998-2000 ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεκαηηθήο (Η.Ξ.ΡΖΙ), κεηαθνξψλ (Η.ΚΔΡ) 

θαη αγξνηνβηνηερλνινγίαο (ΗΛ.Α) 
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ηε πξνζέιεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ πεξηνρή ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

αιιά θαη γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ αξθεηψλ επηζηεκφλσλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Πην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή, ε ΓΓΔΡ 

πξνψζεζε νξηζκέλα ζεκαληηθά κέηξα. Δπεμεξγάζηεθε ην πξψην πξφγξακκα 

βηνκεραληθήο έξεπλαο (ην ΞΑΒΔ) πνπ ρξεκαηνδνηνχζε κε 50% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηηο δαπάλεο ησλ βηνκεραληψλ γηα ζρεδηαζκφ λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ 

θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, θαη ην νπνίν πξνέβιεπε παξάιιεια ηελ θάιπςε κέρξη 

θαη 70% ηνπ θφζηνπο απαζρφιεζεο λέσλ εξεπλεηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Ρν ΞΑΒΔ 

βξήθε αμηνζεκείσηε αληαπφθξηζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ήηαλ ε πξψηε νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα πξνσζήζεη ηε βηνκεραληθή έξεπλα. Κε δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο (STRIDE Hellas, σο κέξνο ηνπ ΔΞΔΡ ΗΗ, Ππλεξγαζία, θιπ) ην πξφγξακκα απηφ 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα σο κέξνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δμσζηξέθεηαο (ΔΞΑΔ). Ρν ίδην δηάζηεκα, ε ΓΓΔΡ πξνρψξεζε 

ζηελ ίδξπζε θιαδηθψλ εηαηξηψλ βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

(ΔΒΔΡΑ) κε ζθνπφ ηελ παξνρή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

αληίζηνηρσλ θιάδσλ. Θαιχθζεθαλ νη θιάδνη ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, ηεο λαπηηιίαο, 

ησλ θεξακηθψλ-ππξίκαρσλ, ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ησλ κεηάιισλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ.24  πσο επηζεκαίλεη ν Γεληφδνο (1993), αλ θαη αξρηθφο ζηφρνο ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ ήηαλ ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο ΚΚΔ ηνπ θάζε θιάδνπ, ζηελ 

πξάμε αλαπηχρζεθαλ ζπλεξγαζίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ησλ θιάδσλ πνπ ήηαλ 

θαη απηέο πνπ έδεημαλ ην αλάινγν ελδηαθέξνλ. Ρν εξεπλεηηθφ-ηερλνινγηθφ 

ελδηαθέξνλ ησλ ΚΚΔ ππήξμε εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλν. Ζ επηζήκαλζε απηή θαίλεηαη 

λα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ επξήκαηα κεηαγελέζηεξσλ εξγαζηψλ (Θνπξηέζεο, 2003).  

 

Νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζηελ Διιάδα ην δεχηεξν κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80, ζπλέπεζαλ ρξνληθά κε ηε δεκηνπξγία ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Ξιαηζίσλ ζηελ Δ.Δ. Ρα πξνγξάκκαηα απηά έδσζαλ ζηνπο Έιιελεο εξεπλεηέο (θπξίσο 

απφ ηα ΑΔΗ θαη ηα θξαηηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα) ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

                                           
24 Νη αληίζηνηρεο ΔΒΔΡΑ είλαη : Ρν Ηρζπνθαιιηεξγεηηθφ Θέληξν Αρειψνπ (ΗΣΘΘΑ Α.Δ) (γηα ην 

νπνίν ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 μεθίλεζε ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο απφ ην πνπξγείν 

Νηθνλνκηθψλ), ε εηαηξία Αλάπηπμεο Λαπηηθήο Ρερλνινγίαο (ΔΑΛΡ Α.Δ), ε εηαηξία Ρερλνινγηθήο 
Αλάπηπμεο Θεξακηθψλ θαη Ξπξηκάρσλ (ΔΘΔΞ Α.Δ), ε εηαηξία Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

Θισζηνυθαληνπξγίαο, Έλδπζεο θαη Ηλψλ (ΔΡΑΘΔΗ Α.Δ), ε εηαηξία Βηνκεραληθήο Έξεπλαο θαη 
Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Κεηάιισλ (ΔΒΔΡΑΚ Α.Δ), θαη ε εηαηξία Ρερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

Ρξνθίκσλ (ΔΡΑΡ Α.Δ). 
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δηεζλή εξεπλεηηθά έξγα, θαη εμαζθάιηζαλ δσηηθνχο πξφζζεηνπο πφξνπο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιεληθνχ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. Ρα ζηνηρεία γηα ηελ Διιεληθή 

ζπκκεηνρή ζηα πξψηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα απεηθνλίδνπλ ηε δπλακηθή παξνπζία 

ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο απνξξφθεζαλ πεξίπνπ ην 3-3,5% ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Ρν πνζνζηφ απηφ αλ ζπγθξηζεί κε ηα 

αληίζηνηρα εζληθά κεγέζε (νη Έιιελεο εξεπλεηέο αληηπξνζψπεπαλ ην 0,6% ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, θαη νη ειιεληθέο δαπάλεο ην 0,3% ησλ ζπλνιηθψλ 

εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ ζηελ Δ.Δ) δείρλεη φηη νη Έιιελεο εξεπλεηέο επεδίσμαλ θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ πέηπραλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξείρε ην λέν 

απηφ εξγαιείν γηα ηελ εθπφλεζε δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ (Γεληφδνο, 1993 θαη 

Σξηζηνδνπιάθεο, 1995).  

 

Δμ ίζνπ ζεκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη θαη κηα πνηνηηθή επίπησζε ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Ξιαηζίσλ πνπ δελ απεηθνλίδεηαη ζηνπο αλσηέξσ δείθηεο. πσο αλαθέξεη ν Θνπξηέζεο 

(2003), ε χπαξμε εθείλε ηελ επνρή ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ειιεληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ζηε ρψξα, επέηξεςαλ 

ζε αλαγλσξηζκέλνπο επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ λα γπξίζνπλ ζηελ Διιάδα θαη λα 

εξγαζηνχλ ζε ειιεληθά εξεπλεηηθά θέληξα, ρσξίο λα απνθνπνχλ απφ ηε δηεζλή 

ζθελή. Ρα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πςειήο πνηφηεηαο δηεζλή εξεπλεηηθά έξγα θαη λα κελ απνθνπνχλ 

απφ ην δηεζλή εξεπλεηηθφ ηζηφ. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξαλ αξθεηνί απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο εξεπλεηέο, ζα αληηκεηψπηδαλ κε πνιχ κεγαιχηεξε επηθπιαθηηθφηεηα ην 

ελδερφκελν επηζηξνθήο ηνπο ζηελ Διιάδα αλ δελ ππήξραλ παξάιιεια θαη ηα 

Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα. 

 

Ππλνςίδνληαο, ην ειιεληθφ ζχζηεκα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο δεκηνπξγήζεθε ζε 

κεγάιν βαζκφ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξίνδν εθείλε. Ρν ζεζκηθφ πιαίζην αθφκε θαη ζήκεξα 

βαζίδεηαη ζην λφκν 1514/85 ελψ ε αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

επηρεηξήζεθε κε ηνλ Λφκν 3653/2008 παξέκεηλε ηειηθψο αλελεξγή. Ζ ΓΓΔΡ πνπ κέρξη 

ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2009 ήηαλ εληαγκέλε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο (αξρηθά 

Βηνκεραλίαο) έρεη ππάξμεη ν βαζηθφο θνξέαο γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Ρελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγήζεθαλ 

πεξηθεξεηαθά εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα πνπ εμειίρζεθαλ ζηαδηαθά ζε 
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εξεπλεηηθά θέληξα δηεζλνχο θχξνπο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνλψζεθε ζεκαληηθά ε 

έξεπλα ζηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο, δεκηνπξγήζεθαλ θιαδηθέο εηαηξίεο βηνκεραληθήο έξεπλαο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα πνιπεηή 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (ΞΑΒΔ, ΠΛ, θιπ). Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο έπαημε επίζεο ε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ζηελ Δ.Δ πνπ πξνζέθεξε νπζηαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

πφξνπο ζηνπο Έιιελεο εξεπλεηέο εληζρχνληαο παξάιιεια ηε ζχλδεζε ηνπο κε δηεζλή 

εξεπλεηηθά δίθηπα. Ζ παξνχζα πεξίνδνο κε ηελ έληαμε ηεο ΓΓΔΡ ζην πνπξγείν 

Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

εληαίνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη πσο ζα είλαη ε πξψηε νπζηαζηηθή 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

‟80. 

 

Αλ ε δεθαεηία ηνπ ‟80 ραξαθηεξίζηεθε θπξίσο απφ ζεζκηθά κέηξα θαη ηελ έλαξμε ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ, ε δεθαεηία ηνπ ‟90 ραξαθηεξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία. Ζ αλαζεψξεζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ξφξσλ ηεο Δ.Δ κεηά ηελ 

Δληαία Ξξάμε ην 1986, θαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ Πηήξημεο 

(1989-1993) θαη ησλ Θνηλνηηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ (ηδίσο ηνπ STRIDE25) έζεζε ζηε 

δηάζεζε ηεο Διιάδαο ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηεο 

ηζηνχ. Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο ηνπ πξψηνπ ΘΞΠ 

(ΔΞΔΡ Η) είρε πξνυπνινγηζκφ 100 εθαη. ECU, ελψ αληίζηνηρν χςνο είρε θαη ε 

ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ Θνηλνηηθή πξσηνβνπιία STRIDE. Ρν «αληίηηκν» ζηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηε κεξηά ηνπ Θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ φηη πιένλ ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ έπξεπε λα απνθαζίδεηαη απφ θνηλνχ κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, ην ρξεκαηνδνηηθφ ζθέινο ηεο 

ειιεληθήο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο είλαη ζηελ νπζία ηα ζπλαθή επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα ησλ δηαδνρηθψλ ΘΞΠ (ΔΞΔΡ Η θαη STRIDE Hellas1989-93, ΔΞΔΡ ΗΗ 

1994-1999, Άμνλαο 4 ηνπ ΔΞΑΛ 2000-2006, άμνλαο 3 ηεο ΘΡΞ 2000-2006), θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Δμσζηξέθεηα  θαη ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε, ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) γηα ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν.  
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Ρν ΔΞΔΡ Η ρξεκαηνδφηεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε δεκηνπξγία αλαγθαίσλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ κε ηελ ελίζρπζε ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, ησλ θιαδηθψλ 

εηαηξηψλ βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ πάξθσλ, ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ 

πιεξνθνξηθήο θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα βηνκεραληθήο 

έξεπλαο θαη ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πηελ ίδηα ινγηθή θηλήζεθε θαη ην 

STRIDE αιιά κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ βηνκεραλίαο θαη 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζε επηιεγκέλνπο 

ηνκείο (ελέξγεηα, πεξηβάιινλ, πγεία, θιπ). Ρν ΔΞΔΡ ΗΗ δηέζεζε πνιχ ζεκαληηθνχο 

πφξνπο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα ΔΡΔ (πεξίπνπ 550 εθαη. Δπξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 310 

εθαη. ήηαλ Θνηλνηηθνί πφξνη). Νη βαζηθνί ηνπ ζηφρνη ήηαλ: α) Ζ ελίζρπζε ΔΡΔ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνκείο πςεινχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (πνηφηεηα δσήο, 

βηνεπηζηήκεο, ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο, λέα πιηθά θαη κέζνδνη παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο) β) ε ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθή έξεπλαο, κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο (πεξηιακβάλνληαη ηα πξνγξάκκαηα ΞΑΒΔ, ΠΛ, ΞΔΟ θαζψο θαη δξάζεηο 

γηα δίθηπα ΔΡΔ, θαη ην εζληθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα) γ) ε ελίζρπζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο κε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ 

θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη δ) ε βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

 

Ρν απνηέιεζκα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ήηαλ ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, θαη ε νπζηαζηηθή βειηίσζε 

φισλ ησλ δεηθηψλ Δ&Ρ ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξα εληζρχζεθαλ νη θξαηηθνί εξεπλεηηθνί 

θνξείο (σο πξνο ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ), ελψ παξάιιεια έγηλε κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπο θαη κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηαθηηθέο 

επηρνξεγήζεηο ζε δηεθδίθεζε πφξσλ κέζα απφ αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ. Πην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν ηνκέαο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη αλακθίβνια ν πεξηζζφηεξν εληζρπκέλνο, δαπαλψληαο 

πιένλ ηηο κηζέο ζπλνιηθέο εξεπλεηηθέο δαπάλεο έλαληη 11% ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟8026. Πην ίδην δηάζηεκα νη επηρεηξήζεηο βειηίσζαλ ζε έλα βαζκφ ηε ζρεηηθή ηνπο 

ζέζε θζάλνληαο λα απνξξνθνχλ ην 27% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ (έλαληη 

20% ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ), παξακέλνληαο φκσο ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα 

                                           
26 Πεκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ εμέιημε έπαημαλ θαη νη πφξνη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία θαη 
ηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα, αιιά θαη νη απμήζεηο ησλ Γεληθψλ Ξξνυπνινγηζκψλ ησλ 

Ξαλεπηζηεκίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ έξεπλαο.  
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απφ απηά ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, 

φηη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζε αξθεηφ 

βαζκφ απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζηα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνθήξπμε ε ΓΓΔΡ ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΔΡ ΗΗ. Ξαξακέλεη 

εξσηεκαηηθφ ην αλ νη επηρεηξήζεηο ζα είραλ απμήζεη ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ δεκφζηνπο πφξνπο. Ζ επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαίλεηαη 

λα παξακέλεη –παξά ηε ζρεηηθή βειηίσζε- ην ζνβαξφηεξν δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΓΓΔΡ, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο έξεπλαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 600 εηαηξίεο, 

αξηζκφο αλακθίβνια κηθξφο αθφκε θαη γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία, νη δξάζεηο ζην Ρξίην Θνηλνηηθφ Ξιαίζην Πηήξημεο (2000-

2006) κεηέβαιαλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο πξνσζψληαο σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο 

γλψζεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο (spin offs). Νη δξάζεηο απηέο δελ απνηεινχλ πιένλ 

έλα ρσξηζηφ πξφγξακκα φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο δχν πεξηφδνπο, αιιά εληάρζεθαλ 

σο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

(ΔΞΑΛ)27. Ζ έληαμε απηή ζεκαηνδφηεζε ηελ έληνλε δηάζεζε ηνπ πνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ηεο Δπηηξνπήο λα 

ζπλδέζνπλ ζηελά ηηο δξάζεηο Δ&Ρ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία. πσο αλαθέξεη θαη ην ίδην ην πξφγξακκα, ζεσξήζεθε φηη ηα δχν ΔΞΔΡ 

πνπ πξνεγήζεθαλ, ελίζρπζαλ επαξθψο ηνλ εξεπλεηηθφ ηζηφ θαη ηελ ππνδνκή ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ θαη φηη πιένλ ν θχξηνο ζηφρνο έπξεπε λα είλαη ε ζχλδεζε 

έξεπλαο – παξαγσγήο θαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο έληαζεο 

γλψζεο (ΔΞΑΛ, ζει.63). Ν άμνλαο γηα ηελ Δ&Ρ είρε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 

500 εθαη. Δπξψ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 300 δεκφζηα δαπάλε) θαη πεξηειάκβαλε ηηο 

αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο: 

 Δλζάξξπλζε ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

(ελίζρπζε spin offs, ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ γηα πξνηππνπνίεζε θαη 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε απνηειεζκάησλ) 

                                           
27 Άμνλαο 4: Ρερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη έξεπλα. 
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 Θεξκνθνηηίδεο λέσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο, ηερλνινγηθά πάξθα, θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα κε ηε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ 

 Δλζάξξπλζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

(ζπλέρεηα ηνπ ΞΑΒΔΡ, θαη ζπκπιήξσζε ηνπ κε αληίζηνηρεο δξάζεηο γηα λέεο 

επηρεηξήζεηο, ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, ελίζρπζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλή εξεπλεηηθά έξγα)  

 Θνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ (ή ΑΔΗ) ζε ηνκείο εζληθήο 

πξνηεξαηφηεηαο (κεηαμχ άιισλ γεσξγία θαη ηξφθηκα, πδαηνθαιιηέξγεηεο, 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, κεηαθνξέο, ζαιάζζηα έξεπλα, θιπ) 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο –ππνζηήξημε ηεο πνιηηηθήο 

γηα Δ&Ρ. 

 

Δθηφο απφ ηνλ άμνλα 4 ηνπ ΔΞΑΛ, έλα κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηειάκβαλε ην 

ΔΞΔΡ ΗΗ εληάρζεθε ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. 

Δπξφθεηην γηα δξάζεηο αλαβάζκηζεο ησλ δηθηχσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηεθκεξίσζεο 

(ΔΓΔΡ θαη ΔΘΡ), θαζψο θαη γηα νξηζκέλεο ζπληνληζκέλεο εξεπλεηηθέο δξάζεηο κε ηε 

ζπκκεηνρή εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο εθαξκνγψλ 

πιεξνθνξηθήο. Ρα ζρεηηθά κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο 

(ζηνλ άμνλα 3 ηνπ πξνγξάκκαηνο) είραλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 80 εθαη. 

Δπξψ (εθ ησλ νπνίσλ ηα 50 πεξίπνπ ήηαλ δεκφζηα δαπάλε). 

 

Πην ΔΠΞΑ (2007-2013) νη δξάζεηο ηεο Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο πεξηιακβάλνληαη 

θπξίσο ζε δχν Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα.  ην Δ.Π γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα 

θαη ηελ Δμσζηξέθεηα ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Ξξψην Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο  «Γεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ηεο 

Θαηλνηνκίαο ππνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε» κε 

πξνυπνινγηζκφ 570 εθαηνκκπξίσλ επξψ (κεηά ηελ πξφζθαηε αλαζεψξεζε ην 2010), 

πνπ επηδηψθεη ηελ επηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ηελ 

ελζσκάησζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ 

ηεο ρψξαο θαη ηελ επξχηεξε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία.  Πην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο 

Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Θαηλνηνκίαο (ΔΑΘ) ζρεδηάζηεθαλ δχν θαηεγνξίεο 

παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζην «Πηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ ΔΑΘ 2007-2013» 

ηεο ΓΓΔΡ. Ζ πξψηε κε ηνλ ηίηιν «Γλψζε-Αξηζηεία» επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε 
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δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο (εζληθνί ηνκεαθνί 

πφινη ΔΑΘ, ζπλεξγαζίεο παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ & ηερλνινγηθψλ θνξέσλ, 

δηεζλείο ζπλεξγαζίεο Έξεπλαο & Ρερλνινγίαο, ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θιπ). Ζ δεχηεξε θαηεγνξία παξέκβαζεο κε ηνλ ηίηιν «Αμία» 

αθνξά ζηε κεηαηξνπή ηνπ εξεπλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζε πξντφλ κε ηελ ελίζρπζε 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ππεξεζηψλ ΔΑΘ, δηακεζνιάβεζε, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 

θ.α. Κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη  νπζηαζηηθά πξνζπάζεηα ψζηε νη δξάζεηο ηεο 

Έξεπλαο, Αλάπηπμεο θαη Θαηλνηνκίαο ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 λα 

απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ελίζρπζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

Πην Δ.Π. γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, νη Άμνλεο  Ξξνηεξαηφηεηαο 

10, 11 θαη 12 κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 430 εθαηνκκχξηα επξψ, 

απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ πξνγξακκάησλ 

βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ 

επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή θαη ηε δηάρπζε λέα γλψζεο κε 

έκθαζε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηηο ΡΞΔ.  Δηδηθφηεξα, ζηνπο άμνλεο απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη: Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ 

πξνγξακκάησλ δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (ΞΔΛΔΓ, Ζξάθιεηηνο, Ξπζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ)΄ Γξάζεηο 

πξνζέιθπζεο πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηελ ελίζρπζε 

Θέληξσλ Αξηζηείαο΄ Αλάπηπμε, αλακφξθσζε θαη ζεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (ΞΚΠ)΄ Σνξήγεζε πνηξνθηψλ κε έκθαζε 

ζηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο ή θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

 

2.2 Οη ζεζκηθνί θνξείο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. 

 

πσο απνηππψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, κέρξη θαη ηελ πξφζθαηε ππαγσγή 

ηεο ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ην Ξξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 189/2009, ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ άζθεζε εξεπλεηηθήο θαη 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα ήηαλ ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Ρερλνινγίαο.  Ππλνπηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΓΔΡ είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Δίλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ.  

 Δθπξνζσπεί ηε ρψξα ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. 

 Δληζρχεη κέζσ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζε ηνκείο 

ζεκαληηθνχο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 Ππκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. 

 Ξξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, κε άιιεο ρψξεο 

θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

 Ηδξχεη, επνπηεχεη θαη ρξεκαηνδνηεί ηελ πάγηα ιεηηνπξγία εξεπλεηηθψλ 

ηλζηηηνχησλ θαη ηερλνινγηθψλ θνξέσλ. 

 Ξξνσζεί, ζε εζληθή θιίκαθα, ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Δ&Ρ. 

 Πηεξίδεη ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάρπζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηνπο 

παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο. 

 πνζηεξίδεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα 

Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο.  

 

Ρν λνκηθφ – ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Ρερλνινγία παξακέλεη ν λφκνο 

1514/85. Ρν 2008 έγηλε κηα πξνζπάζεηα επηθαηξνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ 

ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ηνπ Λφκνπ  3653/2008, ν νπνίνο φκσο δελ εθαξκφζηεθε 

θαζφηη έρεη ηεζεί ππφ αλαζηνιή, κέρξη θαη ην 2011. Νη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηε ζέζε 

ζε αλαζηνιή ηνπ Λφκνπ απηνχ θαίλεηαη πσο ήηαλ νη δπζρέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ 

θαζφηη απαηηνχζε πιεζψξα Ξξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη πνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 

Δθηφο ηνπ Λφκνπ 1514/85 πνπ απνηειεί ηε λνκηθή βάζε γηα ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Ρερλνινγίαο, ην λνκηθφ πιαίζην ζπκπιεξψλεηαη θαη 

απφ αξθεηέο Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο θαζψο θαη απφ 

νξηζκέλεο απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, (φπσο γηα παξάδεηγκα νη  

395/2000, 1582/2000, 42/2008 και 1457/2008). Ρφζν ην κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ ζέζπηζε ηνπ 1514/85 φζν θαη ε κεηαγελέζηεξε 

λνκνινγία κέζσ απνθάζεσλ ηνπ ΠηΔ θαη γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Θξάηνπο, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη ζθφπηκε κηα αιιαγή ηνπ λνκηθνχ –

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Ρερλνινγία, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο ζπλζήθεο θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηείαο. 
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Ν ζεκαληηθφηεξνο θνξέαο απφ άπνςε ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην ππνπξγείν Ξαηδείαο, 

πνπ, κεηά ηελ κεηαθίλεζε ζε απηφ ηεο ΓΓΔΡ, παξέρεη πεξίπνπ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πφξσλ απηψλ (πεξίπνπ ην 

45%) αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο κέζσ ησλ Γεληθψλ Ξξνυπνινγηζκψλ 

ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ, ελψ ε ΓΓΔΡ θαιχπηεη ην πεξίπνπ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαθηηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζηα 

επνπηεπφκελα εξεπλεηηθά θέληξα. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ πφξσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Ξαηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ αθνξά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε νξγαληζκψλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν, φπσο ε Αθαδεκία 

Αζελψλ, ην Ίδξπκα Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ, ην Θέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο ηνπ 

πνπξγείνπ, θ.ν.θ  Δλ ηνχηνηο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην πνπξγείν Ξαηδείαο, 

κέρξη ην 2009 πνπ αλέιαβε ηελ επνπηεία θαη ηεο ΓΓΔΡ δελ ελίζρπε άκεζα εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δελ είρε αλαπηχμεη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο κε ηε ΓΓΔΡ θαη δε 

ζπκκεηείρε ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. Ζ ππαγσγή ηεο ΓΓΔΡ 

ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ απνζθνπεί αθξηβψο 

ζην λα κεηαηξέςεη ην πνπξγείν Ξαηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζε 

ζηξαηεγηθφ θνξέα πνπ ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηελ απφ θνηλνχ 

ράξαμε ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία εληαίνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ κε ηε ζπληνληζκέλε επνπηεία ησλ ΑΔΗ θαη ησλ 

θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. 

Ν δεχηεξνο ζε ζεκαζία θξαηηθφο θνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ην πνπξγείν Γεσξγίαο, πνπ δηαζέηεη ην 8-9% ηεο ζπλνιηθήο 

Θξαηηθήο Σξεκαηνδφηεζεο. Νη πφξνη απηνί δηαηίζεληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΔΘΗΑΓΔ28, πνπ είλαη θαη ν κφλνο θξαηηθφο εξεπλεηηθφο θνξέαο 

ζεκαληηθνχ κεγέζνπο πνπ δελ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο, δηα Βίνπ 

Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ρα δχν απηά πνπξγεία είλαη ππεχζπλα γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 90% ηεο ζπλνιηθήο Θξαηηθήο Σξεκαηνδφηεζεο ηεο Έξεπλαο 

(ΘΣΔΡΔ).  

 

Ωο πξνο ηνπο θνξείο εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, νξηζκέλα ΑΔΗ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα είλαη απηά πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηνλ θχξην 

φγθν ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ. Ρν Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, ην Αξηζηνηέιεην 

Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην ζηελ Αζήλα, θαη ηα 

                                           
28 Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο 
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παλεπηζηήκηα Ξαηξψλ θαη Θξήηεο θαίλεηαη λα είλαη ηα πεξηζζφηεξν ελεξγνπνηεκέλα 

ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηα θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, ηα ηλζηηηνχηα 

ηνπ ΗΡΔ ζε Θξήηε θαη Ξάηξα, ν Γεκφθξηηνο, ην ΔΘΔΡΑ ζηε Θεζζαινλίθε, ην ΔΙΘΔΘΔ, 

θαη ην ΔΘΗΑΓΔ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ. 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εξεπλεηηθέο δαπάλεο 

θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Νη επηρεηξήζεηο 

ρξεκαηνδνηνχλ πεξίπνπ ην 20% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ΔΡΔ θαη απνξξνθνχλ ην 

28% ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ. Δλζαξξπληηθφ ζηνηρείν είλαη πάλησο ν 

πεληαπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείραλ ζε εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην δηάζηεκα 1986-1998 (απφ 114 ην 1986 ζε 600 πεξίπνπ ην 

1998 - ΔΞΑΛ, ζει. 63). Θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2006 κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞΑΛ 

εληζρχζεθαλ 352 παξαγσγηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο γηα έξγα Βηνκεραληθήο 

Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, ελψ δεκηνπξγήζεθαλ θαη 33 εηαηξείεο ηαρείαο αλάπηπμεο 

(spin-off) γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

2.3 Πνζνηηθά ζηνηρεία. 

 

Πηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα πνζνηηθά ζηνηρεία 

θαη δείθηεο ηεο Έξεπλαο ζηελ Διιάδα, γηα ηελ πιεξέζηεξε απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ, θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο πεξαηηέξσ 

αλάιπζεο ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο κειέηεο. Ζ ελφηεηα απηή βαζίδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε ζηνηρεία ηεο ΓΓΔΡ θαη ηεο Eurostat, θαζψο θαη ζε ζηνηρεία απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ αλαθνξά ζε πνζνηηθά ζηνηρεία 

είλαη πεξηνξηζκέλε δεδνκέλνπ φηη ε ΓΓΔΡ έρεη άκεζε αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

(ή ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπο), θαη θαηά ζπλέπεηα κηα πεξηζζφηεξν 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε δελ ζα παξάζρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ 

ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Απηφ πνπ επηδηψθεη ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα είλαη λα 

απνηππψζεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα σο πξνο ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο Δ&Ρ θαη ηεο δηαρξνληθήο ηεο εμέιημεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  
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Αλάιπζε ηεο ΑΔΓΔΡΔ. 

 

Νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα Δ&Ρ ζηελ Διιάδα κεηά απφ ηε ζεκαληηθή αχμεζε πνπ 

παξνπζίαζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, (απμήζεθαλ θαηά 150% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θαη 

θαηά 70% πεξίπνπ ζε ζηαζεξέο, ζην δηάζηεκα 1993-1999) εκθαλίδνπλ ζηαζηκφηεηα 

θαη ειαθξά κείσζε θαηά ηα επφκελα έηε. 

Ζ αχμεζε ηεο πεξηφδνπ απηήο δελ θαηαλεκήζεθε εμ ίζνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. Ν ηνκέαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνπζίαζε αηζζεηά 

κεγαιχηεξε αχμεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο κε ηξηπιαζηαζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπ ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο, θαη δηπιαζηαζκφ ζε ζηαζεξέο. Ρν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

κεηαβνιψλ ήηαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ν ηνκέαο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο λα δαπαλά ζρεδφλ ηηο κηζέο απφ ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ΔΡΔ, νη 

επηρεηξήζεηο λα θπκαίλνληαη ζην 28%, θαη ηα θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα ην ππφινηπν 

20-22% (θαη 1% πεξίπνπ ηα ΛΞΗΓ). 

 

Ζ αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Ρ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 απνδίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ 

Β‟ ΘΞΠ πνπ ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλα ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο ηνπ Α‟ 

ΘΞΠ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ δηπιαζηαζκφ ησλ πφξσλ ηνπ 4νπ  Ξξνγξάκκαηνο 

Ξιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. (1994-1998) ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν Ξξφγξακκα Ξιαίζην, 

δεδνκέλνπ φηη απηέο νη δχν πεγέο ζπκκεηέρνπλ κε πςειά πνζνζηά ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Ρ ζηελ Διιάδα. Πην ζπκπέξαζκα απηφ νδεγεί 

επίζεο θαη ε παξαηήξεζε φηη ε αχμεζε ηεο πεξηφδνπ δελ θαηαλεκήζεθε ηζφπνζα ζην 

ρξφλν. Νη απμήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1998-1999 ήηαλ θαηά πνιχ ζεκαληηθφηεξεο απφ 

απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Πην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο ΑΔΓΔΡΔ, απφ ην 70% ηεο 

ζπλνιηθήο αχμεζεο ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ην 20% κφλνλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ 

πξψηε πεληαεηία, ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ δαπαλήζεθε ηε δηεηία 1998-1999. 

Κφλνλ ν ηνκέαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εκθαλίδεη κηα ζρεηηθά ηζφξξνπε 

αχμεζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Νη άιινη δχν ηνκείο παξνπζίαζαλ κηθξέο 

απμήζεηο ηελ πξψηε πεληαεηία (ζηελ πεξίπησζε ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ 

παξαηεξήζεθαλ κεηψζεηο ζε ζηαζεξνχο φξνπο) θαη ζεκαληηθή αλάθακςε ην δηάζηεκα 

1998-1999. Κηα πηζαλή εμήγεζε απηήο ηεο ηάζεο είλαη ε νινθιήξσζε (θαη ε 



 
 

75 
 

ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο) ηνπ Β‟ ΘΞΠ θαη ησλ άκεζα 

ζρεηηδφκελσλ πξνγξακκάησλ (ΔΞΔΡ ΗΗ θαη ΔΞΔΑΔΘ) ζην δηάζηεκα απηφ. Ρα 

πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα παξνπζίαζαλ ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

απνξξνθεηηθφηεηα θνλδπιίσλ ζηα πξψηα ρξφληα θαη επηηάρπλαλ αληίζηνηρα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δαπαλψλ ηνπο θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπο. Πην 

βαζκφ πνπ ην 20% ησλ απνξξνθεζέλησλ πφξσλ ηνπ ΔΞΔΡ ΗΗ αθνξνχζε ηδησηηθή 

ζπκκεηνρή (Infogroup θ.ά, 2000), είλαη πηζαλφ φηη ν ξπζκφο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ επεξέαζε θαη ηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ ΔΡΔ ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Ν Ξίλαθαο 2.1 δείρλεη ηελ εμέιημε ηεο ΑΔΓΔΡΔ θαη ηελ θαηαλνκή ηεο αλά ηνκέα 

εθηέιεζεο δαπαλψλ γηα ην δηάζηεκα 1993-2007. Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε αλάιπζε 

ηεο ΑΔΓΔΡΔ αλαθέξεηαη θαη ζηα πξψηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είλαη αθξηβψο γηα 

λα δείμεη ηελ πνιχ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

‟90 ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηνξηζκέλεο απμήζεηο (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) ηεο επφκελεο 

δεθαεηίαο. 

Πίλαθαο 2.1  

Δμέιημε ηεο ΑΔΓΔΣΔ 1993-2007 (ζε εθ. επξώ) 

  2007 2005 2003 1999 1993 

            

ΑΔΓΔΣΔ 1311 1153 978 795 295 

Γαπάλεο 

Δπηρεηξήζεσλ 353 357 313 226 79 

Γαπάλεο ΑΔΙ 
660 547 457 394 120 

Γαπάλεο Κξαηηθώλ 

θνξέσλ 281 234 198 172 95 

Άιινη θνξείο 
17 15 10 3 1 

 

Ξεγή: ΓΓΔΡ (www.gsrt.gr), θαη   

EUROSTAT (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database)  

 

Πε φξνπο πνζνζηνχ επί ηνπ ΑΔΞ, ε εμέιημε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα Δ&Ρ 

εκθαλίδεη αλάινγε εηθφλα. Θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

http://www.gsrt.gr/
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αχμεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην 0,4 ζην 0,67% ηνπ ΑΔΞ ην 1999, θαη έθηνηε 

παξαηεξείηαη κηα ειαθξά κείσζε ή/θαη ζηαζηκφηεηα ζηα επίπεδα ηνπ 0,58%. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ αλαινγηθά ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ ΑΔΞ ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο γηα 

Δ&Ρ θαηά ην δηάζηεκα απηφ, δεδνκέλνπ φηη ζε φιε νπζηαζηηθά απηήλ ηελ πεξίνδν ην 

ΑΔΞ ηεο ρψξαο απμαλφηαλ κε ξπζκνχο πεξίπνπ 4% εηεζίσο.  

 

Ν πίλαθαο 2.2 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Ρ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΞ 

γηα ηελ πεξίνδν 1993 – 2007, θαηά θνξέα εθηέιεζεο ηνπο. 

 

Πίλαθαο 2.2  

Δμέιημε ηεο ΑΔΓΔΣΔ 1993-2007  

(σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ) 

 

  1993 1999 2003 2007 

          

ΑΔΓΔΣΔ 0,40 0,67 0,58 0,58 

Γαπάλεο Δπηρεηξήζεσλ 0,11 0,17 0,18 0,16 

Γαπάλεο ΑΔΙ 0,16 0,30 0,26 0,29 

Γαπάλεο Κξαηηθώλ 

θνξέσλ 

0,13 0,13 0,12 0,12 

Άιινη θνξείο 0,00 0,00 0,02 0,01 

 

Ξεγή: EUROSTAT  

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) 

 

 

Ν θχξηνο ρξεκαηνδφηεο ηεο ΑΔΓΔΡΔ παξακέλεη ην θξάηνο, πνπ θαιχπηεη ζρεδφλ ην 

50% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ. Ρν ππφινηπν 50% κνηξάδεηαη ζρεδφλ εμ‟ ίζνπ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ Θνηλνηηθψλ πφξσλ (Γηαξζξσηηθά Ρακεία θαη Ξξφγξακκα 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Ξιαίζην)29 αλ θαη κέρξη ην 2007 παξνπζηάδεηαη κηα ζρεηηθή κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ Θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηα επίπεδα ηνπ 19-20%. Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ 

επηηξέπνπλ εηο βάζνο αλάιπζε ηεο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο 

Θνηλνηηθνχο πφξνπο, αιιά ζα είρε ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ 

ειιεληθψλ θνξέσλ ζην 6ν Ξξφγξακκα Ξιαίζην ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα (δεδνκέλνπ φηη ην 7ν Ξξφγξακκα Ξιαίζην νπζηαζηηθά άξρηζε 

λα εθαξκφδεηαη απφ ην 2008 θαη κεηέπεηηα). Απφ εθηηκήζεηο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα ππνρψξεζε ηεο 

ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζην 6ν θαη ην 7ν Ξξφγξακκα Ξιαίζην θαηά πεξίπνπ κία 

πνζνζηηαία κνλάδα (δειαδή απφ ην 3,5 % πεξίπνπ ησλ πφξσλ ηνπ ΞΞ5 ζην 2,5% 

ησλ πφξσλ ηνπ ΞΞ6), πηζαλψο ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ 

(Έκθαζε ζε Κεγάια Νινθιεξσκέλα Έξγα – Integrated Projects θαη Γίθηπα 

Αξηζηείαο). Ζ ζπκκεηνρή ησλ πφξσλ απφ ηελ Δ.Δ αλακέλεηαη λα κεησζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαηά ηελ πεξίνδν 2007 – 2009 εμαηηίαο ηεο ρακειήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

ΔΠΞΑ θαη ηδίσο ησλ δχν Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Δμσζηξέθεηαο θαη Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Κάζεζεο) ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη 

πεξηζζφηεξεο δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο. Ρα πξνγξάκκαηα απηά άξρηζαλ 

νπζηαζηηθά λα εθαξκφδνληαη εληφο ηνπ 2010, θαη ζπλεπψο νη δηαζέζηκνη πφξνη ζα 

αξρίζνπλ λα απνξξνθψληαη απφ ην 2011 θαη κεηέπεηηα. 

 

Ρν γξάθεκα 2.1 απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ηεο ΑΔΓΔΡΔ αλά θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

δηάζηεκα 1999 -2007 θαη ηελ πνζνζηηαία ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε θνξέα ζην ζχλνιν 

ησλ δαπαλψλ. 

 

                                           
29 Πηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο, γίλεηαη επξχηεξε αλαθνξά ζε «πεγέο εμσηεξηθνχ». Δλ ηνχηνηο, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ θεθαιαίσλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Δ.Δ. 
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Γξάθεκα 2.1  

Καηαλνκή ηεο ΑΔΓΔΣΔ αλά θνξέα ρξεκαηνδόηεζεο 1999 -2007 

 

 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Eurostat 

 

 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 

Κε δεδνκέλε ηελ ηζρπξή ζπζρέηηζε ησλ δαπαλψλ γηα Δ&Ρ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηελ έξεπλα, ε εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο αθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο ηελ εμέιημε ηεο ΑΔΓΔΡΔ. Ξαξαηεξείηαη κηα 

εληππσζηαθή αχμεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο Δ&Ρ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαη κηα αηζζεηά κηθξφηεξε απμεηηθή πνξεία θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 2000.  

Πε απφιπηνπο αξηζκνχο, νη απαζρνινχκελνη ζε δξαζηεξηφηεηεο Δ&Ρ απμήζεθαλ απφ 

πεξίπνπ 30000 ην 1993 ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 57000 ην 1999 θαη ζε 61500 ην 2005 

ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΓΓΔΡ θαη ηεο Eurostat. Ν θχξηνο φγθνο ησλ 

απαζρνινχκελσλ απηψλ βξίζθεηαη ζηα ΑΔΗ (πεξηζζφηεξνη απφ 40.000 ην 2005) ελψ 

ζηηο επηρεηξήζεηο απαζρνιείηαη πεξίπνπ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, θάηη 

πνπ ζπλάδεη κε ηελ ζπλνιηθά ρακειή εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

Δ&Ρ.  
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Ζ ίδηα πεξίπνπ εηθφλα εκθαλίδεηαη αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα Ηζνδχλακα Ξιήξνπο 

Απαζρφιεζεο (ΗΞΑ) αληί ηνπ απφιπηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ Δ&Ρ, 

θαζψο επίζεο θαη αλ ιεθζεί ππφςε ν δείθηεο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ έξεπλα σο 

πξνο ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (εξγαδφκελνη ζηελ Δ&Ρ / 1000 

εξγαδφκελνπο). Ξαξά ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε ζην δηάζηεκα 1993 – 

2007 (απφ 3,5 / 1000 εξγαδφκελνπο ζε 7,2/1000 εξγαδφκελνπο) ν δείθηεο απηφο 

ζπλερίδεη λα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. ( 10 / 1000 

εξγαδφκελνπο) αλ θαη έρεη ζαθείο ηάζεηο ζχγθιηζεο (ην 2007 βξίζθεηαη ζην 72% ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ , ελψ ην 1997 ήηαλ κφιηο ζην 50%). 

 

Ρν επφκελν γξάθεκα παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Δ&Ρ 

ην δηάζηεκα 1993 – 2007. 

 

 

Γξάθεκα 2.2 

Δμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ Δ&Σ 1993 -2007 

 

 

 

 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Eurostat 
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Γείθηεο εθξνψλ: Αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ 

 

Ρν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ, πνπ είλαη ε κηθξή 

ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, απνηππψλεηαη κε κεγάιε 

επθξίλεηα ζηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ αηηήζεσλ γηα δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ ζηνλ 

Δπξσπατθφ Νξγαληζκφ Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο (European Patent Organisation – 

EPO) ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ. Ν ζρεηηθφο δείθηεο πνπ απνηππψλεη ηηο 

αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ αλά εθαηνκκχξην θαηνίθνπο έρεη θαζηεξσζεί σο 

ν πην αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο «απνδνηηθφηεηαο» ηεο έξεπλαο ζε κηα ρψξα, θαη ηεο 

αλάπηπμεο εθαξκνζκέλσλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

θαηλνηνκίεο. Ππλεπψο αλ θαη ν ίδηνο ν δείθηεο δελ δηαρσξίδεη ηνλ θνξέα έξεπλαο (αλ 

δειαδή είλαη επηρείξεζε, ΑΔΗ ή θξαηηθφ εξεπλεηηθφ θέληξν) είλαη πνιχ πηζαλφ νη 

επηρεηξήζεηο λα έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ξνπή πξνο ηελ θαηνρχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο πξνζπαζεηψλ απφ φηη νη εξεπλεηέο ησλ ΑΔΗ 

θαη ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. Ζ Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη νπζηαζηηθή πξφνδν 

θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, αιιά ππνιείπεηαη αθφκε ζεκαληηθά απφ ην κέζν 

θνηλνηηθφ φξν, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνεγκέλεο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο 

ηεο Έλσζεο. Ν θαησηέξσ πίλαθαο θαη ην ζρεηηθφ γξάθεκα, παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε 

ηνπ δείθηε ησλ επξεζηηερληψλ αλά εθαη. θαηνίθνπο γηα ηελ πεξίνδν 1993 – 2007 γηα 

ηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ θαη ηε Γεξκαλία. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα θηλείηαη πεξίπνπ ζην 8% ηνπ κέζνπ Θνηλνηηθνχ φξνπ 

θαη θάησ απφ ην 4% ησλ επηδφζεσλ ηεο Γεξκαλίαο. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα 

επηζεκαλζεί φηη εθηφο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ δείθηε30 ζα πξέπεη θαλείο λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ξνπή κηαο νηθνλνκίαο 

πξνο επξεζηηερλίεο. Ρέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε νηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη ε ζρεηηθή 

βαξχηεηα ηεο κεηαπνίεζεο, ε ηερλνινγηθή –θιαδηθή δηάξζξσζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ε 

βαξχηεηα θιάδσλ έληαζεο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο, ην κέζν κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο αθφκε θαη παξάγνληεο πνιηηηζκηθνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

ηξφπνπο θαηνρχξσζεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ. 

 

                                           
30 πσο επηζεκαίλνπλ θαη νη Θαξαγηάλλεο, Κπαθνχξνο (2010), νη δείθηεο επξεζηηερλίαο 

εκθαλίδνπλ αξθεηέο αδπλακίεο, φπσο ην φηη νξηζκέλνη ηερλνινγηθνί ηχπνη δελ κπνξνχλ λα 
παηεληαξηζηνχλ, δελ απνδίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ επξεζηηερληψλ, 

εκθαλίδνπλ θιαδηθή κεξνιεςία ππέξ ησλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ θιάδσλ, ππνηηκνχλ ηηο 
θαηλνηνκίεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα λα 

δηεθδηθήζνπλ δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ, θ.ν.θ.  
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Πίλαθαο 2.3  

Αηηήζεηο γηα δηπιώκαηα επξεζηηερληώλ αλά εθαηνκ. θαηνίθνπο, ζηνλ 

Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο 

 

Έηε 2007 2005 2003 1999 1993 

      

Δ.Δ 116,5 112,2 105,9 101,6 58,9 

Διιάδα 9,8 9,9 7,9 4,8 1,6 

Γεξκαλία 290,1 283,2 263,4 254,9 144,5 

 

Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

 

Γξάθεκα 2.3  

Αηηήζεηο γηα δηπιώκαηα επξεζηηερληώλ αλά εθαηνκ. θαηνίθνπο, ζηνλ 

Δπξσπατθό Οξγαληζκό Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο 
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Δθηφο απφ ηηο αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ, άιινη δείθηεο  πνπ κεηξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έξεπλαο είλαη νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη νη 

εηεξναλαθνξέο ζε απηέο. Νη δείθηεο απηνί δελ έρνπλ άκεζε νηθνλνκηθή ζεκαζία, 

αιιά εθηηκνχλ ηε ζπλεηζθνξά κηαο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ παξαγσγή 

πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο γλψζεο. Πηνπο δείθηεο απηνχο, νη 

Έιιελεο εξεπλεηέο εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά , ππεξβαίλνληαο , ην 2007, ην κέζν 

φξν ηεο Δ.Δ κε 856 δεκνζηεχζεηο αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ (ν κέζνο φξνο ηεο Δ.Δ 

ήηαλ 785 δεκνζηεχζεηο αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ). Νη επηδφζεηο φκσο ησλ ειιεληθψλ 

δεκνζηεχζεσλ φπσο απνηππψλνληαη ζην δείθηε εηεξναλαθνξψλ είλαη αξθεηά 

ρακειφηεξεο απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. Ν δείθηεο απηφο θηλείηαη ζην 15,77 έλαληη 

24,05 ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ, δείρλνληαο κηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε επίπησζε ησλ 

ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε άιιεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο.  

 

 

 

2.4 Σα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Πιαίζηα 

 

 

Δθηφο απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο γηα ην ειιεληθφ ζχζηεκα Δ&Ρ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζπλνπηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, θξίζεθε ζθφπηκν λα πεξηιεθζνχλ ζηελ 

παξνχζα έθζεζε θαη δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηα Δπξσπατθά Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα. Ζ 

αλάιπζε απηή είλαη ρξήζηκε ιφγσ ηεο κεγάιεο βαξχηεηαο ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Ξιαηζίσλ ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο. Ζ έθηαζε θαη δηάξζξσζε ηεο 

ειιεληθήο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πνιχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηα νθέιε πνπ απνθφκηζε ε Διιάδα απφ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή έξεπλαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, δεδνκέλνπ ηνπ έληνλα αληαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Ξιαηζίνπ. Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπλνςίδεη ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο 
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ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηα ΞΞ4 θαη ΞΞ531,  κε ηαπηφρξνλε επί κέξνπο αλάιπζε ηεο 

ειιεληθήο ζπκκεηνρήο αλά εηδηθφ πξφγξακκα θαη ζεκαηηθή πεξηνρή, αλά θνξέα 

εθηέιεζεο δαπαλψλ (παλεπηζηήκηα, θξαηηθνί εξεπλεηηθνί θνξείο θαη επηρεηξήζεηο) θαη 

ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ηεο αλά πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Ρα ζηνηρεία απηά είλαη ηα 

πην πξφζθαηα πνπ ππάξρνπλ ζε επαξθή βαζκφ αλάιπζεο, θαη βαζίδνληαη ζε 

πξνγελέζηεξε εθηεηακέλε έξεπλα πνπ είρε εθπνλήζεη ν θχξηνο εξεπλεηήο ηεο 

παξνχζαο νκάδαο έξγνπ (Θνπξηέζεο, 2003). Ρα ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 

1994 – 2001, ελψ φπνπ θαηέζηε δπλαηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα ζπγθξηηηθνχο 

ιφγνπο, ζηνηρεία απφ δχν πξνγελέζηεξεο εξγαζίεο32 πνπ έγηλαλ ην 1993 θαη ην 1995 

θαη πνπ αθνξνχλ ηα πξνεγνχκελα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα. Ζ ζχγθξηζε κε ηηο εξγαζίεο 

απηέο, αλ θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε νξηζκέλεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ πιήξε 

αληηζηνηρία ησλ εθάζηνηε δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, επηηξέπεη κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε 

ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζε φια ηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα θαη ηεο εμέιημεο ηεο ζην 

δηάζηεκα 1984-2001. 

 

2.4.1 Η ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηα Πξνγξάκκαηα Πιαίζηα. 

 

Ζ Διιάδα είρε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα δχν Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα ηεο πεξηφδνπ 1994-

2002. Πην ΞΞ4 απνξξφθεζε πεξίπνπ 342 εθ. επξψ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 3% 

ησλ ζπλνιηθψλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ελψ ζηα πξψηα ηξία έηε ηνπ ΞΞ5, ε ζπκκεηνρή 

ηεο θηλήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ 3,5% απνξξνθψληαο πεξίπνπ 260 εθ. επξψ33. Ζ κέζε 

εηήζηα εηζξνή πφξσλ παξέκεηλε νπζηαζηηθά ζηαζεξή ζηα δχν Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα 

θαη θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηα 85 εθ. επξψ αλά έηνο γηα ηελ επηαεηία 1995-2001. Πην 

ΞΞ4, ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 450 ειιεληθνί θνξείο ζε πεξίπνπ 1800 έξγα, κε 4300 

ζπκκεηνρέο ζε ζχλνιν πεξίπνπ 92.000 ζπκκεηνρψλ (πνζνζηφ πεξίπνπ 4,7%). Θαηά 

                                           
31 Γηα ην ΞΞ5, ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν 1/1/1999 – 31/12/2001. Γελ 
πεξηιακβάλεηαη ζπλεπψο ην ηειεπηαίν έηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
32 Ρζηπνχξε θαη Μαλζάθεο, (1993) θαη Σξηζηνδνπιάθεο, (1995).  
33 Πε αληίζηνηρα πνζνζηά είρε θηλεζεί ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο θαη ζην 3ν Ξξφγξακκα Ξιαίζην 

(κε 168 εθ. ECU θαη 3,6% ηνπ ζπλφινπ) (Σξηζηνδνπιάθεο, 1995), επηβεβαηψλνληαο έηζη ηε 

ζηαζεξή ελεξγφ παξνπζία ηεο ρψξαο ζηα επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ελ ηνχηνηο, πσο παξ‟ φηη ε ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζε πνζνζηηαίνπο φξνπο παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ζε 

απφιπηα κεγέζε, κε δεδνκέλεο ηηο δηαδνρηθέο απμήζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ 
δχν Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ, ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ αληιήζεθαλ. Ζ 

κέζε εηήζηα εηζξνή πφξσλ θαηά ηελ ηεηξαεηία 1991-1994 αλήιζε ζε 42 εθ. ECU πεξίπνπ, ελψ 
γηα ηελ επηαεηία 1995-2001 ε κέζε εηήζηα εηζξνή αλήιζε ζηα 85 εθ. επξψ πεξίπνπ.  
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ηα πξψηα ηξία έηε ηνπ ΞΞ5 θαηαγξάθεθαλ πεξίπνπ 1700 ειιεληθέο ζπκκεηνρέο (απφ 

500 πεξίπνπ θνξείο ζε 1100 έξγα) ζε ζχλνιν πεξίπνπ 42.000 ζπκκεηνρψλ, ή 

πνζνζηφ πεξίπνπ 4%. Θαηά ζπλέπεηα ε γεληθή εηθφλα ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο 

θαίλεηαη πσο ζηαζεξνπνηείηαη ζηα επίπεδα ηνπ 3-3,5% ζε ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο 

θαη 4-4,5% ζε αξηζκφ ζπκκεηνρψλ, πνζνζηά πνπ είλαη αλακθίβνια αμηνζεκείσηα, 

ηδηαίηεξα αλ ζπγθξηζνχλ κε ηηο επξχηεξεο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. πελζπκίδεηαη, φηη ε αθαζάξηζηε δαπάλε γηα 

Δ&Ρ ηεο ρψξαο καο αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 0,5% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ 

ρσξψλ ηεο Δ.Δ, θαη ν αξηζκφο ησλ ειιήλσλ εξεπλεηψλ κφιηο ην 0,3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ εξεπλεηψλ ζηελ Δ.Δ  

πσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη εξγαζίεο, νη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηα επξσπατθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο θαη βαζίδνληαη ζε θαηαμησκέλα 

ζπζηήκαηα αθαδεκατθψλ αμηνινγήζεσλ (peer review). Ππλεπψο, ε ζπγθξηηηθά πςειή 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο απνηειεί ηζρπξή έλδεημε γηα ην αμηφινγν επίπεδν ησλ 

ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ (ηνπιάρηζηνλ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ) θαη ηε δηεζλή ηνπο αληαγσληζηηθφηεηα. 

Βέβαηα, φπσο πξνέθπςε απφ ζπλεληεχμεηο κε εξεπλεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηα 

Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα, έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πςειή ειιεληθή 

ζπκκεηνρή είλαη θαη ε έληνλε ηάζε πνιιψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ (θπξίσο απφ ηα 

παλεπηζηήκηα θαη νξηζκέλα θξαηηθά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα) λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο 

ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: ηελ 

έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηελ αλάγθε 

δηαηήξεζεο (θαη επέθηαζεο) ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα 

έξγα ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ.  

 

Ζ επηηπρεκέλε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ηεο Διιάδαο κε ηελ „πιεζηέζηεξε‟ πξνο απηήλ ρψξα σο 

πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ, ηεο Ξνξηνγαιίαο. Αλ θαη ζρεδφλ φινη 

νη δείθηεο Δ&Ρ ησλ δχν ρσξψλ βξίζθνληαη ζηα ίδηα επίπεδα, νη πνξηνγαιηθέο 

επηδφζεηο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ ειιεληθψλ. Ζ πνξηνγαιηθή ζπκκεηνρή ζην 

ΞΞ4 παξνπζηάδεηαη ζε κηα κειέηε34 πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ Δπηηξνπή. Ν Ξίλαθαο  

                                           
34 “RTD and its impact on economic and social cohesion”, Technopolis, October 2000. 
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παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Ξνξηνγαιηθήο ζπκκεηνρήο  καδί κε απηά ηεο 

Διιάδαο: 

Πίλαθαο 2.4 

 πγθξηηηθέο επηδόζεηο Διιάδαο – Πνξηνγαιίαο ζηα ΠΠ4 θαη ΠΠ5. 

  

4ν  ΠΠ 

 

5ν ΠΠ 

    

% επί ηνπ 

ζπλφινπ   

% επί ηνπ 

ζπλφινπ 

Διιάδα         

Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ 4300 4,7% 1680 4,4% 

Θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε (εθ. 

επξψ) 343 3,0% 258 3,4% 

Πνξηνγαιία     

Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ 2580 2,8% 820 2,1% 

Θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε (εθ. 

επξψ) 172 1,5% 89 1,2% 

 

 

Ρν Γξάθεκα  δίλεη κηα παξαζηαηηθή εηθφλα ησλ επηδφζεσλ ησλ δχν ρσξψλ ζηα 

Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα, θαη ηηο ζπγθξίλεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ηνπο σο πξνο 

νξηζκέλα βαζηθά κεγέζε ησλ ζπζηεκάησλ Δ&Ρ ζηελ Δ.Δ Απφ ην γξάθεκα απηφ 

πξνθχπηεη φηη θαη νη δχν ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα πεξηζζφηεξν 

απφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο: ζην Θνηλνηηθφ ΑΔΞ, ζηηο ζπλνιηθέο εξεπλεηηθέο 

δαπάλεο ηεο Δ.Δ θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ εξεπλεηψλ ηνπο ζην ζχλνιν ηεο 

επξσπατθνχ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ. Ξεξαηηέξσ, πξνθχπηεη φηη ε Διιάδα απνζπά 

δηπιάζηνπο πφξνπο απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα απφ φηη ε Ξνξηνγαιία, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηελ εθηίκεζε γηα ηελ αμηφινγε δηεζλή παξνπζία ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ. 
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Γξάθεκα 2.4 

Διιάδα θαη Πνξηνγαιία: ύγθξηζε βαζηθώλ κεγεζώλ Δ&Σ θαη ζπκκεηνρήο 

ζηα ΠΠ4 θαη ΠΠ5 

 

 

 

 

Ρα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ απφ ηα επξσπατθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα δελ είλαη ζπλάξηεζε κφλνλ ηνπ πνζνζηνχ ησλ πφξσλ πνπ 

απνξξνθνχλ. Δμ‟ ίζνπ ζεκαληηθή (αλ φρη πεξηζζφηεξν) είλαη θαη ε αληίζηξνθε 

δηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ίδηα κεγέζε. Ζ ζχγθξηζε δειαδή ησλ πφξσλ πνπ 

απνξξνθά ε θάζε ρψξα, φρη ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ, αιιά ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο εξεπλεηηθέο ηεο δαπάλεο. πελζπκίδεηαη ζην ζεκείν απηφ, φηη 

ην Ξξφγξακκα Ξιαίζην ρξεκαηνδνηεί έλα ζρεηηθά κηθξφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Νη ζπλνιηθνί πφξνη ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 2,3% ηεο ζπλνιηθήο 

αθαζάξηζηεο δαπάλεο γηα Δ&Ρ ηεο Δ.Δ  Αληίζηνηρα, νη πφξνη πνπ απνξξνθά ε Διιάδα 

αληηπξνζσπεχνπλ, θαηά κέζν φξν, πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 11-12%35 ησλ ζπλνιηθψλ 

                                           
35 Ρα πνζνζηά απηά πξνθχπηνπλ σο εθηηκήζεηο απφ ηηο κέζεο εηήζηεο εηζξνέο ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ζην δηάζηεκα 1995-2001, ζε ζρέζε κε ηελ ΑΔΓΔΡΔ ηνπ 1999. Πηελ 
πξάμε κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ ρξφλν ζε ρξφλν, αλάινγα κε ηελ εμέιημε αξθεηψλ 

παξαγφλησλ φπσο είλαη: ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εθαξκνγήο ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ, ε 

εθαξκνγή ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνγξακκάησλ, θ.ν.θ. Ρα πξψηα  έηε ησλ Ξξνγξακκάησλ 
Ξιαηζίσλ (π.ρ ην 1995 γηα ην ΞΞ4 θαη ην 1999 γηα ην ΞΞ5) ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνιχ ρακειέο απνξξνθεηηθφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα επφκελα έηε εθαξκνγήο ηνπο. Πην 5ν ΞΞ 
γηα παξάδεηγκα, ην 1999 απνξξνθήζεθε κφιηο ην 10% ησλ πφξσλ πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ 

ηξηεηία 1999-2001. 
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ηεο δαπαλψλ, κεγέζε πνπ ηελ θέξλνπλ κε δηαθνξά πξψηε απφ φια ηα θξάηε-κέιε 

ζην δείθηε απηφλ. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ν δείθηεο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηηο κηθξέο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα Δ&Ρ ηεο ρψξαο καο, αιιά είλαη επίζεο ζαθέο φηη 

απεηθνλίδεη θαη ηελ πνιχ κεγάιε ζπλεηζθνξά ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ζηηο 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

 Ζ επηζήκαλζε απηή, εθηφο απφ ηελ πνζνηηθή ηεο δηάζηαζε έρεη θαη ζεκαληηθέο 

πνηνηηθέο επηπηψζεηο. Ρν πςειφ πνζνζηφ ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα, ζεκαηνδνηεί θαη αληίζηνηρε επηξξνή 

ζηηο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη νη ζηφρνη ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ 

εληνλφηεξα ηα εξεπλεηηθά ζπζηήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ 

κε πςειά πνζνζηά (φπσο είλαη ην ειιεληθφ), παξά ζπζηήκαηα φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

ηεο Γεξκαλίαο ζηα νπνία ε ρξεκαηνδνηηθή ηνπο βαξχηεηα θπκαίλεηαη ζηα φξηα ηνπ 

1%. Ζ επηξξνή ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ αιιά θαη ησλ δξάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο έρεη ζπρλά απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο απφ θνξείο θαη 

εξεπλεηέο, επεηδή εθηηκάηαη φηη πξνζαλαηνιίδεη ηελ έξεπλα πξνο ηνκείο πνπ δελ 

ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηελ ειιεληθή παξαγσγηθή δνκή. 

 

 

2.4.2 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ εληόο ησλ Πξνγξακκάησλ Πιαηζίσλ. 

 

Ζ αλάπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθπφλεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ είλαη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ 

πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπκκεηνρή ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα. πσο επηζεκαίλεηαη θαη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

έξεπλαο, ε ζπλεηζθνξά ησλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ζηελ άξζε ηεο απνκφλσζεο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη ζηε δεκηνπξγία δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ, αλαθέξεηαη ζηαζεξά κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηηεπγκάησλ ηεο. 

Νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε –ηδίσο ησλ νκάδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δ.Δ- ζε ζπκπιεξσκαηηθή 

γλψζε, ζε πηζαλφλ πεξηζζφηεξν πξνεγκέλεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ηερλνγλσζία, 
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θαη βειηηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ.  

 

Νη ειιεληθνί θνξείο αλέπηπμαλ 21.500 ζπλεξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ ΞΞ4, εθ ησλ 

νπνίσλ νη 19.900 ήηαλ κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νη 1.600 κε άιινπο ειιεληθνχο 

θνξείο. Πηα πξψηα 3 ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ ΞΞ5, ηα αληίζηνηρα λνχκεξα γηα ηηο 

ειιεληθέο ζπλεξγαζίεο ήηαλ πεξίπνπ 14.000 ζην ζχλνιν, εθ ησλ νπνίσλ νη 13.000 

ήηαλ κε θνξείο απφ άιιεο ρψξεο θαη νη 1.000 κε ειιεληθνχο θνξείο. Ρν Γξάθεκα 2.5 

ζπλνςίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηα ΞΞ4 θαη ΞΞ5, σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνξέσλ, ησλ έξγσλ36, ησλ ζπκκεηνρψλ, θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ. 

 

Δθηφο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλέπηπμαλ νη ειιεληθνί θνξείο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζρεηηθή θαηαλνκή ηνπο αλά ρψξα. Νη πεξηζζφηεξεο 

ζπλεξγαζίεο ηνπο έγηλαλ κε αληίζηνηρνπο θνξείο απφ ηηο κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο, 

κε ηε Κ. Βξεηαλία ζηελ πξψηε ζέζε (κε πνζνζηφ πεξίπνπ 14%) θαη ηε Γεξκαλία λα 

αθνινπζεί ζε θνληηλή απφζηαζε (12,5-13%). Ζ Γαιιία θαη ε Ηηαιία αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξίπνπ ην 11% ε θάζε κηα (ζην ΞΞ5, νη ζπλεξγαζίεο κε ηελ Ηηαιία αλέξρνληαη ζην 

13%), ελψ νη ζπλεξγαζίεο κε ηελ Ηζπαλία θπκαίλνληαη ζην 8% ηνπ ζπλφινπ. 

Ππαληφηεξεο είλαη νη ζπλεξγαζίεο κε ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ηελ Ξνξηνγαιία 

(πεξίπνπ 3% ηνπ ζπλφινπ κε ηελ θάζε κηα), ελψ ζην ηέινο ηεο θαηάηαμεο 

εκθαλίδεηαη ε Ηξιαλδία κε ηελ Απζηξία πνπ θπκαίλνληαη ζην 2% ησλ ζπλνιηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ. 

 

Ρα πςειά πνζνζηά ησλ ζπλεξγαζηψλ κε ηηο κεγάιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ δελ απνηεινχλ 

έθπιεμε. Αηηηνινγνχληαη αθ‟ ελφο ιφγσ ηεο πςειήο ζπκκεηνρήο ησλ ρσξψλ απηψλ 

ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα, αθ‟ εηέξνπ ιφγσ ηεο ζρεηηθήο βαξχηεηαο ηνπο ζηνλ 

επξσπατθφ εξεπλεηηθφ (θαη επηρεηξεκαηηθφ) ρψξν. Άιινη πηζαλνί παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξέαζαλ ηελ θαηαλνκή ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθηεηακέλε παξνπζία Διιήλσλ εξεπλεηψλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ (θαηά 

θχξην ιφγν ζηηο κεγάιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο ΖΞΑ) θαη ζηηο επαθέο θαη 

ζπλεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα αλαπηχρζεθαλ ζηα κέξε απηά.  

 

                                           
36 Ν αξηζκφο ησλ έξγσλ αλαθέξεηαη ζηα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ηνπιάρηζηνλ έλαο θνξέαο 
απφ ηελ Διιάδα. Ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηνρψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ειιεληθέο ζπκκεηνρέο ζηα 

ελ ιφγσ έξγα. 
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Γξάθεκα 2.5  

Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ειιεληθώλ ζπλεξγαζηώλ ζηα ΠΠ4 θαη ΠΠ5  

αλά ρώξα. 

 

 

 

    

Πε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

πξνθαλψο δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα φιεο νη ζπκκεηνρέο ζηα εξεπλεηηθά έξγα. 

Δπνκέλσο, γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ είραλ νη ζπλεξγαζίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη άιινη πνηνηηθνί παξάγνληεο 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε, φπσο π.ρ πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

θάζε εηαίξνπ ζηα εξεπλεηηθά έξγα (αλ δειαδή είλαη βαζηθφο εηαίξνο, ή φρη), πνηψλ 

ρσξψλ νη θνξείο έρνπλ ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ, ηη κεξίδην ηνπ έξγνπ 

εθπνλνχλ νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ, πφζεο 

θνξέο ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη θνξείο θη αλ νη ζπλεξγαζίεο απνθηνχλ κνληκφηεξν 

ραξαθηήξα.  
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2.4.3 Αλάιπζε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζε επί κέξνπο ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο ζηε δεθαεηία 1991 -2001. 

 

Ζ ζχγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ απφ ηελ Διιάδα ζηα δηάθνξα 

εηδηθά πξνγξάκκαηα ηεο πεξηφδνπ 1991-2001 δελ είλαη εχθνιε, εμ‟ αηηίαο ησλ 

ζνβαξψλ κεηαβνιψλ ζηε δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηξηψλ ΞΞ πνπ 

θαιχπηνπλ ηε δεθαεηία απηή. Δηδηθφηεξα, ε κεηάβαζε απφ ην ΞΞ4 ζην ΞΞ5 

ζπλνδεχηεθε απφ πνιχ νπζηαζηηθή αλαδηάηαμε ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ κε 

ζπγρσλεχζεηο θαη αλακνξθψζεηο ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Αληίζηνηρεο κεηαβνιέο 

(αλ θαη πνιχ κηθξφηεξεο θιίκαθαο) είραλ παξαηεξεζεί θαη ζηε κεηάβαζε απφ ην ΞΞ3 

ζην ΞΞ4. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηα 

ηξία ΞΞ είλαη ζπλεπψο πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε αλαθνξάο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο θαη φρη κεκνλσκέλα εηδηθά πξνγξάκκαηα. Ξαξά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο νκαδνπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο (πνπ θαη‟ 

αλάγθελ πεξηέρνπλ θάπνην βαζκφ απζαηξεζίαο), εθηηκάηαη φηη νη πηζαλέο απνθιίζεηο 

δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο ψζηε λα αιινηψλνπλ νπζησδψο ηε ζπλνιηθή δηάξζξσζε 

ησλ ΞΞ.  

 

Ν  
 

Ξίλαθαο  παξνπζηάδεη ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηα ηξία ΞΞ ηεο δεθαεηίαο 1991-2001, 

αλά ζεκαηηθή πεξηνρή37. 

 

 

 

                                           
37 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε δελ 
πεξηιακβάλεηαη ε ππξεληθή ελέξγεηα θαη νξηζκέλεο νξηδφληηεο δξάζεηο, φπσο ε δηεζλήο 

ζπλεξγαζία θαη νη δξάζεηο γηα ηε δηάρπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ππλεπψο 
ηα αζξνίζκαηα ησλ πνζψλ ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ είλαη κηθξφηεξα απφ ηνπο ζπλνιηθνχο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ θάζε Ξξνγξάκκαηνο Ξιαηζίνπ. 
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Πίλαθαο 2.5  

Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηα Πξνγξάκκαηα Πιαίζηα 1991-2001 (εθαη. επξώ) 

 ΠΠ 3 

(1991-1994) 

ΠΠ 4 

(1995-1998) 

ΠΠ 5* 

(1999-2001) 

Θεκαηηθνί ηνκείο Δ.Δ Διιάδα Δ.Δ Διιάδα Δ.Δ Διιάδα 

Πιεξνθνξηθή - 

ηειεπηθνηλσλίεο 
2074 73 3366 163 2252 145 

Βηνκεραληθέο 

ηερλνινγίεο θαη 

πιηθά** 

807 33 2024 50 1578 33 

Δπηζηήκεο 

δσήο*** 
620 22 1540 30 1330 25 

Πεξηβάιινλ 418 17 761 26 483 14 

Με ππξεληθή 

ελέξγεηα  
218 11 977 36 431 17 

Αλζξώπηλν 

δπλακηθό 
482 12 766 21 678 14 

Κνηλσληθν-

νηθνλνκηθή 

έξεπλα 

0 0 90 4 90 3 

       

ύλνιν 4619 168 9524 330 6842 251 

 

* Ρα πνζά ηνπ ΞΞ5 αθνξνχλ ηα πξψηα ηξία έηε θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

**Ζ πεξηνρή ησλ βηνκεραληθψλ ηερλνινγηψλ πεξηιακβάλεη θαη ηηο δξάζεηο ησλ κεηαθνξψλ ζηα 

ΞΞ4 θαη ΞΞ5. Ρν ΞΞ 3 δελ πξνέβιεπε αληίζηνηρεο δξάζεηο.  

*** Ζ πεξηνρή ησλ επηζηεκψλ δσήο πεξηιακβάλεη θαη ηηο δξάζεηο γεσξγίαο θαη αιηείαο. 

 

Ξεγή: Θνπξηέζεο (2003) 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο (πνπ θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ΞΞ) 

παξακέλεη νπζηαζηηθά ζηαζεξή θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 3,5-3,6% ησλ ζπλνιηθψλ 

πφξσλ. Βέβαηα, ζε απφιπηνπο φξνπο ε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ 
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δηπιαζηάζηεθε κεηαμχ ΞΞ3 θαη ΞΞ4 αθνινπζψληαο ηελ αλάινγε αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΞΞ4, ελψ απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΞΞ5 θαίλεηαη φηη νη ζπλνιηθνί 

πφξνη πνπ απνξξφθεζε ε Διιάδα θηλήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηνπ ΞΞ4. Ζ 

ζηαζεξή απηή γεληθή εηθφλα κεηαβάιιεηαη δξαζηηθά ζην επίπεδν ησλ επί κέξνπο 

ζεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ παξφηη ππήξμε ζεκαληηθή ήδε ζην ΞΞ3, 

εμειίρζεθε ξαγδαία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο ειιεληθέο εηζξνέο. Πην 

ΞΞ5, ν ηνκέαο απηφο αληηπξνζσπεχεη ην 56% ησλ ειιεληθψλ εηζξνψλ (έλαληη 

ιηγφηεξν ηνπ 43% ζην ΞΞ3), ελψ ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα αλήιζε ζην 6,5% ζην ΞΞ5 έλαληη 3,5% ζην ΞΞ3. Δίλαη πξνθαλέο, φηη 

ν ηνκέαο απηφο έρεη εμειηρζεί ζηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηνπ ειιεληθνχ εξεπλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 

παξνπζηάδεη ζηαζεξή βειηίσζε ηνπιάρηζηνλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

ρψξαο ζηηο ππφινηπεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδεη κάιινλ πησηηθή πνξεία (ζε 

πνζνζηηαίνπο φξνπο) κε εμαίξεζε ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πνπ δελ παξνπζηάδεη 

θάπνηα ζηαζεξή ηάζε. Ζ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή έξεπλα εκθαλίδεη ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα, αιιά παξακέλεη ζε πνιχ κηθξά επίπεδα ζε απφιπηα κεγέζε. Ρε 

ζεκαληηθφηεξε πηψζε παξνπζηάδεη ε πεξηνρή ησλ βηνκεραληθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

πιηθψλ, φπνπ ε ειιεληθή ζπκκεηνρή αληηπξνζσπεχεη ην 2,1% ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην ΞΞ5 (έλαληη 4,1% ζην ΞΞ3) ελψ ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζχλνιν 

ησλ ειιεληθψλ εηζξνψλ κεηψζεθε ζην 13% γηα ην ΞΞ5, έλαληη ζρεδφλ 20% ζην ΞΞ3. 

Θα πξέπεη ελ ηνχηνηο λα επηζεκαλζεί φηη ζε απφιπηα κεγέζε νη πφξνη πνπ άληιεζαλ 

νη ειιεληθνί θνξείο απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα απμήζεθαλ θαηά 50% κεηαμχ 

ΞΞ3 θαη ΞΞ4, απιά απμήζεθαλ ιηγφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Νη ίδηεο νπζηαζηηθά παξαηεξήζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ επηζηεκψλ ηεο δσήο, φπνπ ε ειιεληθή ζπκκεηνρή παξνπζίαζε πνιχ 

κηθξφηεξε αχμεζε απφ ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ πνπ δηέζεζε ε Δ.Δ θαηά ηα ηειεπηαία 

δχν ΞΞ. Ζ Διιάδα θαίλεηαη φηη έρεη αδπλακία λα αθνινπζήζεη κε αλάινγνπο ξπζκνχο 

ηε κεηαζηξνθή ησλ επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ππέξ ησλ ηνκέσλ ηεο 

βηνηερλνινγίαο θαη βηνταηξηθήο, αλ θαη θάπνηεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηψλ νκάδσλ ζην ΞΞ6 θαη ην ΞΞ7 θαίλεηαη λα δείρλνπλ κηα 

ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο παξνπζίαο ζηνπο ηνκείο απηνχο. Ρα επφκελα δχν γξαθήκαηα 

παξνπζηάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζηηο ειιεληθέο εηζξνέο 
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απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα (Γξάθεκα ) θαη ηελ εμέιημε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο 

ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ ζηηο δξάζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

(Γξάθεκα 7). 

Γξάθεκα 2.6   

Καηαλνκή ησλ ειιεληθώλ εηζξνώλ αλά ζεκαηηθή ελόηεηα  

(ΠΠ3-ΠΠ5: 1991-2001) 

 

Γξάθεκα 2.7  

Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο αλά ζεκαηηθή ελόηεηα  

(ΠΠ3-ΠΠ5: 1991-2001) 
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2.4.4 Αλάιπζε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο αλά θνξέα εθηέιεζεο δαπαλώλ. 

 

Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά 

ηζφξξνπε ζπκκεηνρή ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ. Νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 35-37% ησλ ειιεληθψλ ζπκκεηνρψλ θαη απνξξνθνχλ ην 36-

38% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ρα παλεπηζηήκηα θηλνχληαη ζην 30-32% ησλ 

ζπκκεηνρψλ θαη ζην 32-37% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα 

ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 20-23%. Νη ππφινηπεο ζπκκεηνρέο 

θαιχπηνληαη απφ «άιινπο θνξείο» (ππνπξγεία, θνηλσθειή ηδξχκαηα, δήκνπο, θιπ). 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην ΞΞ4 ζην ΞΞ5, 

ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηα παλεπηζηήκηα βειηίσζαλ ηε ζέζε ηνπο ηφζν σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ φζν θαη σο πξνο ηα κεξίδηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαηά 3-4 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Νη επηρεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ειαθξά ππνρψξεζε (θπξίσο σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ), ελψ ηε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε παξνπζηάδνπλ νη 

«άιινη θνξείο» κεηψλνληαο ζην κηζφ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο (8% ησλ 

ζπκκεηνρψλ θαη 5% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζην ΞΞ5, έλαληη 14% θαη 9% αληίζηνηρα 

ζην ΞΞ4). Ρα επφκελα δχν γξαθήκαηα (Γξάθεκα 2. θαη Γξάθεκα 2.) παξνπζηάδνπλ 

ηελ θαηαλνκή ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο θνξέσλ γηα ηα 

ηειεπηαία δχν Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα. 
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Γξάθεκα 2.8  

πκκεηνρή ησλ ειιεληθώλ θνξέσλ ζην ΠΠ4 

 

 

Γξάθεκα 2.9  

πκκεηνρή ησλ ειιεληθώλ θνξέσλ ζην ΠΠ5 

 

 

 

Πε απφιπηα κεγέζε, θαηά ηελ πεξίνδν 1995-1998, νη επηρεηξήζεηο απνξξφθεζαλ 130 

εθαη. επξψ, έλαληη 110 εθαηνκκπξίσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ, 70 εθαηνκκπξίσλ ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη 33 εθαηνκκπξίσλ ησλ «άιισλ θνξέσλ». Γηα ηελ πεξίνδν 

1999-2001, ηα αληίζηνηρα πνζά ήηαλ 94 εθαη. γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 96 εθαη. γηα ηα 
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παλεπηζηήκηα, 57 εθαη. γηα ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη 11 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηνπο 

«άιινπο θνξείο» (Ξίλαθαο 2.). 

 

Πίλαθαο 2.6  

πκκεηνρή ησλ ειιεληθώλ θνξέσλ ζηα ΠΠ4 θαη ΠΠ5 

 ΠΠ4 ΠΠ5 

 Ππκκεηνρέο 

Σξεκαηνδφηεζε 

(εθαη. επξψ) Ππκκεηνρέο 

Σξεκαηνδφηεζε 

(εθαη. επξψ) 

Δπηρεηξήζεηο 

(εθ ησλ 

νπνίσλ ΜΜΔ) 

1590 

 

(1189 ή 75%) 

130,5 

 

(91,7 ή 70%) 

580 

 

(457 ή 79%) 

94,3 

 

(66,8 ή 71%) 

Παλεπηζηήκηα 1296 109 570 96 

Δξεπλεηηθά 

θέληξα 808 69,6 384 57 

Άιινη θνξείο 615 33,5 145 10,7 

ύλνιν 4309 342,6 1679 258 

 

Ξεγή: Θνπξηέζεο (2003) 

 

 

Ρα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ αλαινγηθά 

πεξηζζφηεξν ζηηο δξάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξιαηζίνπ απφ φηη ζηε ζπλνιηθή εγρψξηα 

δαπάλε γηα έξεπλα θαη ηερλνινγία. πελζπκίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ ηειεπηαία αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 28%. Ωο πξνο ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην 25% ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ (9% ηνπ ζπλφινπ) θαη ην 30% ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ (11% ησλ ζπλνιηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ).  

 

Ρα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην ΞΞ5 επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή πξφζζεησλ 

ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ. Ππλνιηθά κεηείραλ 320 

επηρεηξήζεηο κε 580 ζπκκεηνρέο, απνξξνθψληαο  πεξίπνπ 94 εθαηνκκχξηα επξψ. Νη 
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ζπκκεηνρέο ησλ επηρεηξήζεσλ φκσο, παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο σο 

πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπο. Πην έλα άθξν, ππάξρνπλ ζρεηηθά ιίγεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ επαλεηιεκκέλσο ζε εξεπλεηηθά έξγα θαηά ηελ ηξηεηία 

1999-2001 (θάπνηεο παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 10 ζπκκεηνρέο ζην δηάζηεκα 

απηφ) θαη απνξξφθεζαλ ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ απηά, ελψ ζην άιιν άθξν αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη κε κία θαη κφλε ζπκκεηνρή ρσξίο κάιηζηα λα πξνθχπηεη θαη 

αληίζηνηρε ρξεκαηνδνηηθή δέζκεπζε. Νη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ θπξίσο 

επηρεηξήζεηο πνπ κεηέρνπλ σο ρξήζηεο ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ θαη 

δηεξγαζηψλ, θαη ησλ νπνίσλ ε ζπλεηζθνξά θαη ηα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη 

κάιινλ πεξηνξηζκέλα. Αλαιπηηθφηεξα, ην 11% ησλ επηρεηξήζεσλ κεηείραλ κία θνξά 

ρσξίο πφξνπο, ην 58% επίζεο κία θνξά αιιά κε πφξνπο, ην 22% παξνπζηάδεη 2 ή 3 

ζπκκεηνρέο, ην 7% 4 κε 6 ζπκκεηνρέο, θαη ην 2% πεξηζζφηεξεο απφ 7 ζπκκεηνρέο. 

Ν Ξίλαθαο  παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ 

απνξξφθεζαλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απφ ην ΞΞ5 ζηηο επί κέξνπο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ.  

Πίλαθαο 2.7  

Καηαλνκή ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ησλ πόξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε 

ηε ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΠΠ5. 

Καηεγνξία επηρεηξήζεσλ 
Πιήζνο 

επηρεηξήζεσλ 
πκκεηνρέο Υξεκαηνδόηεζε 

1 ζπκκεηνρή - ρσξίο πόξνπο 11% 6% 0% 

1 ζπκκ. - κε πόξνπο 58% 32% 21% 

2 ή 3 ζπκκ. 22% 27% 29% 

4 κέρξη 6 ζπκκ. 7% 19% 23% 

> 7 ζπκκ. 2% 16% 27% 

ύλνιν 100% 100% 100% 

 

Ππλνιηθά, ην 70% πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκκεηείρε άπαμ ζηα έξγα ηνπ ΞΞ5, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 38% ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ην 21% ησλ πφξσλ πνπ 

απνξξνθήζεθαλ. Αληίζεηα, πεξηζζφηεξεο απφ 3 ζπκκεηνρέο παξνπζηάδεη ιηγφηεξν 

απφ ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο φκσο απνξξνθνχλ ην 50% ησλ πφξσλ θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 35% ησλ ζπκκεηνρψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

ΞΞ5 ραξαθηεξίδεηαη ζπλεπψο απφ πςειή ζπγθέληξσζε ζε ζρεηηθά ιίγεο επηρεηξήζεηο. 
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Απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ε ζπγθέληξσζε απηή δελ εμαξηάηαη θαη‟ 

αλάγθελ απφ ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, απφ 

ην 9% ησλ πην δξαζηήξησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν Ξίλαθαο 2.7, ην 30% 

θαηαηάζζεηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ελψ ην ππφινηπν 70% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ κηθξνκεζαίσλ.  

 

2.4.5 Αλάιπζε ηεο ζπκκεηνρήο αλά θνξέα θαη πεξηθέξεηα. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο θάζε πεξηθέξεηαο ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα παξνπζηάδεη αξθεηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Πην ζχλνιν 

ησλ ειιεληθψλ ζπκκεηνρψλ, 4 πεξηθέξεηεο ζπγθεληξψλνπλ ην 95% ηεο ειιεληθήο 

παξνπζίαο ζηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα. Ρε κεξίδα ηνπ ιένληνο έρεη ε Αηηηθή κε ηα δχν 

ηξίηα ηεο ζπλνιηθήο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο, ελψ νη πεξηθέξεηεο ηεο Θ. Καθεδνλίαο, 

ηεο Θξήηεο ζπκκεηέρνπλ κε 10% ε θάζε κία θαη ηεο Γπη. Διιάδαο κε 8% αληίζηνηρα. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε θάζε πεξηθέξεηα, εθθξάδνληαο 

πξνθαλψο ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, παλεπηζηεκίσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζε θάζε κηα απφ ηηο 4 απηέο πεξηθέξεηεο. Ρν Γξάθεκα 2.1 παξνπζηάδεη 

ηε ζπκκεηνρή απηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ αλά θνξέα εθηέιεζεο δαπαλψλ ζην ΞΞ538. 

 

Γξάθεκα 2.1  

πκκεηνρή ζην ΠΠ5 αλά θνξέα εθηέιεζεο δαπαλώλ. 
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38 Ρα ζηνηρεία γηα ην ΞΞ4 παξνπζηάδνπλ κηθξέο κφλνλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε απηά ηνπ ΞΞ5 

θαη γηα απηφ δελ αλαθέξνληαη ρσξηζηά. 
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πσο θαίλεηαη απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε Αηηηθή είλαη ε κφλε πεξηθέξεηα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην ΞΞ5 θπξίσο κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ (ζε πνζνζηφ κάιηζηα ζεκαληηθά 

πςειφηεξν ηνπ κέζνπ ειιεληθνχ φξνπ). Νη ζπκκεηνρέο ηεο Θξήηεο θαη ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο νθείινληαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θξαηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αληίζηνηρα ελψ νη 

επηρεηξήζεηο (ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Θξήηεο) παίδνπλ κηθξφ ξφιν. Ζ ζπκκεηνρή 

ηεο θεληξηθήο Καθεδνλίαο εκθαλίδεηαη ζρεηηθά πην ηζνξξνπεκέλε κε ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε λα απνξξνθά πάλσ απφ ην κηζφ ησλ πφξσλ, αιιά κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηα θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα λα ζπκκεηέρνπλ επίζεο κε αμηφινγα πνζνζηά. Ρα 

θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα έρνπλ αμηφινγε ζπκκεηνρή θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

Γπηηθήο Διιάδαο, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη κε ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Θξήηε.  

 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηεη πηζαλψο θαη έλα έκκεζν αιιά ελδηαθέξνλ 

ζπκπέξαζκα. ηη ε πνιηηηθή ηεο ΓΓΔΡ, πνπ μεθίλεζε ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80 κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο, παξνπζίαζε 

επηηπρή απνηειέζκαηα. Κε δεδνκέλα ηα πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ θξαηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηηο πεξηθέξεηεο εθηφο Αηηηθήο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, θαίλεηαη φηη: α) ηα 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα πνπ ηδξχζεθαλ (θαη εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά κέζσ ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε ζπλέρεηα) πξνζέιθπζαλ πξφζζεηνπο πφξνπο γηα 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο πεξηθέξεηεο φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ θαη β) φηη 

δηακφξθσζαλ έλα επαξθψο πςειφ επηζηεκνληθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν ψζηε λα 

είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη κε επηηπρία ζε δηεζλή εξεπλεηηθά έξγα 

κέζσ δηαδηθαζηψλ έληνλνπ αληαγσληζκνχ. Ζ ρακειή ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο ίδηεο πεξηθέξεηεο αλαδεηθλχεη πηζαλψο ηε ρακειή δηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο (θαη ζπλεπψο ηελ 

πεξηνξηζκέλε δηάρπζε ηεο λέαο γλψζεο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία) αιιά ε παξαηήξεζε 

απηή δελ αλαηξεί ηελ επηηπρεκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε έξεπλαο-παξαγσγήο κε ζηφρν 

ηελ θαηλνηνκία είλαη έλα ζχλζεην ζέκα πνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο αλαιχζεθε εμάιινπ θαη ζην αξρηθφ θεθάιαην απηήο ηεο έθζεζεο. 
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2.5 πλνςίδνληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ 

ζπζηήκαηνο Δ&Σ. 

 

Δηδηθφηεξα σο πξνο ην ειιεληθφ ζχζηεκα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, κηα αξρηθή 

δηαπίζησζε αθνξά ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα χπαξμεο ηνπ. Θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ δεκηνπξγήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη πνιιά απφ 

ηα ζεκεξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξίνδν εθείλε. Ρν ζεζκηθφ 

πιαίζην αθφκε θαη ζήκεξα βαζίδεηαη ζην λφκν 1514/85 ελψ ε αλακφξθσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ επηρεηξήζεθε κε ηνλ Λφκν 3653/2008 παξέκεηλε ηειηθψο 

αλελεξγή. Ζ ζεκαληηθφηεξε ζεζκηθή κεηαβνιή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη ε 

κεηαθίλεζε ηεο ΓΓΔΡ ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

κε ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα 189/2009 πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ εληνλφηεξε ζχλδεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ 

δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ. Ζ ΓΓΔΡ πνπ κέρξη ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2009 ήηαλ 

εληαγκέλε ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο (αξρηθά Βηνκεραλίαο) έρεη ππάξμεη ν βαζηθφο 

θνξέαο γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο ζε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα. Ρελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγήζεθαλ πεξηθεξεηαθά εξεπλεηηθά θαη 

ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα πνπ εμειίρζεθαλ ζηαδηαθά ζε εξεπλεηηθά θέληξα δηεζλνχο 

θχξνπο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνλψζεθε ζεκαληηθά ε έξεπλα ζηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο, 

δεκηνπξγήζεθαλ θιαδηθέο εηαηξίεο βηνκεραληθήο έξεπλαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

νηθνλνκηθνχο θιάδνπο θαη δεκηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα πνιπεηή εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα (ΞΑΒΔ, ΠΛ, θιπ). Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο έπαημε επίζεο ε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Ξιαηζίσλ ζηελ Δ.Δ πνπ πξνζέθεξε νπζηαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πφξνπο ζηνπο 

Έιιελεο εξεπλεηέο εληζρχνληαο παξάιιεια ηε ζχλδεζε ηνπο κε δηεζλή εξεπλεηηθά 

δίθηπα. Ζ παξνχζα πεξίνδνο κε ηελ έληαμε ηεο ΓΓΔΡ ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα 

Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εληαίνπ 

εξεπλεηηθνχ ρψξνπ ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη πσο ζα είλαη ε πξψηε νπζηαζηηθή 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Διιεληθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 

‟80. 
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Αλ ε δεθαεηία ηνπ ‟80 ραξαθηεξίζηεθε θπξίσο απφ ζεζκηθά κέηξα θαη ηελ έλαξμε ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ, ε δεθαεηία ηνπ ‟90 ραξαθηεξίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία. Ζ αλαζεψξεζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ξφξσλ ηεο Δ.Δ κεηά ηελ 

Δληαία Ξξάμε ην 1986, θαη ε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ Θνηλνηηθνχ Ξιαηζίνπ Πηήξημεο 

(1989-1993) θαη ησλ Θνηλνηηθψλ Ξξσηνβνπιηψλ (ηδίσο ηνπ STRIDE) έζεζε ζηε 

δηάζεζε ηεο Διιάδαο ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηεο 

ηζηνχ. Απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα, ην ρξεκαηνδνηηθφ ζθέινο ηεο ειιεληθήο 

εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο είλαη ζηελ νπζία ηα ζπλαθή επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ησλ 

δηαδνρηθψλ ΘΞΠ (ΔΞΔΡ Η θαη STRIDE Hellas1989-93, ΔΞΔΡ ΗΗ 1994-1999, Άμνλαο 4 

ηνπ ΔΞΑΛ 2000-2006, άμνλαο 3 ηεο ΘΡΞ 2000-2006), θαη ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Κάζεζε, ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) γηα ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν.  

 

Ρν απνηέιεζκα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ήηαλ ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν απηή, θαη ε νπζηαζηηθή βειηίσζε 

φισλ ησλ δεηθηψλ Δ&Ρ ηεο ρψξαο. Ηδηαίηεξα εληζρχζεθαλ νη θξαηηθνί εξεπλεηηθνί 

θνξείο (σο πξνο ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ), ελψ παξάιιεια έγηλε κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπο θαη κηα ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηαθηηθέο 

επηρνξεγήζεηο ζε δηεθδίθεζε πφξσλ κέζα απφ αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

πξνζθιήζεηο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ. Πην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ν ηνκέαο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη αλακθίβνια ν πεξηζζφηεξν εληζρπκέλνο, δαπαλψληαο 

πιένλ ηηο κηζέο ζπλνιηθέο εξεπλεηηθέο δαπάλεο έλαληη 11% ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ‟80. Πην ίδην δηάζηεκα νη επηρεηξήζεηο βειηίσζαλ ζε έλα βαζκφ ηε ζρεηηθή ηνπο 

ζέζε θζάλνληαο λα απνξξνθνχλ ην 27% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ (έλαληη 

20% ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ), παξακέλνληαο φκσο ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα 

απφ απηά ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, 

φηη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζε αξθεηφ 

βαζκφ απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζηα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνθήξπμε ε ΓΓΔΡ ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΔΡ ΗΗ θαη ηνπ ΔΞΑΛ. 

Ξαξακέλεη εξσηεκαηηθφ ην αλ νη επηρεηξήζεηο ζα είραλ απμήζεη ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ δεκφζηνπο πφξνπο. Ζ επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαίλεηαη 
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λα παξακέλεη –παξά ηε ζρεηηθή βειηίσζε- ην ζνβαξφηεξν δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα 

ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο.  

  

Δθηφο απφ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο Δ&Ρ θαίλεηαη πσο έπαημε ε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ζηελ Δ.Δ πνπ πξνζέθεξαλ νπζηαζηηθέο δπλαηφηεηεο θαη 

πφξνπο ζηνπο Έιιελεο εξεπλεηέο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηε ζχλδεζε ηνπο κε 

δηεζλή εξεπλεηηθά δίθηπα. Ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα, νη πφξνη απφ ηα Ξξνγξάκκαηα 

Ξιαίζηα Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ ζεκαληηθή πξφζζεηε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ ην 10-12% ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ 

ηεο ρψξαο. Δπηζεκαίλεηαη παξάιιεια φηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Ξιαηζίσλ δελ απνηεινχλ κέξνο θάπνησλ πνιηηηθά ζπκθσλεκέλσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

(φπσο είλαη ηα Θνηλνηηθά Ξιαίζηα Πηήξημεο θαη ην ΔΠΞΑ) αιιά απαηηνχλ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή απφ ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έληνλα 

αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε πςειή 

ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ απνηειεί κηα έκκεζε αιιά ηζρπξή έλδεημε γηα ην 

αληαγσληζηηθφ επίπεδν ησλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ. Ραπηφρξνλα φκσο νη δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα ηεο Δ.Δ., ψζεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εξεπλεηψλ πξνο ηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη νπνίεο 

δελ ζπκβαδίδνπλ θαη‟ αλάγθε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

δηεπξχλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ήδε κεγάιν ράζκα κεηαμχ ηεο ειιεληθήο 

εξεπλεηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, θαη δπζρεξαίλνληαο ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ηπρφλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Δθηφο απφ ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη φζα ήδε αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο πξφζζεηεο 

δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε: 

  

 Ρελ απνπζία πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζηαζεξψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο 

 Ρε δηαζπνξά, επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ 

ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 

 Ρελ πνιπδηάζπαζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ηελ έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ 
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 Ρνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ απνπζία 

νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο ηνπο 

 Ρνπο ειιηπείο κεραληζκνχο ζχλδεζεο έξεπλαο θαη παξαγσγηθήο νηθνλνκίαο 

 Ρελ αλεπάξθεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη ηδίσο 

γηα ηα πξψηα ζηάδηα ησλ δηδαθηνξηθψλ θαη κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ. 

 Ρελ αλεπάξθεηα κεραληζκψλ νπζηαζηηθήο θαη αμηνθξαηηθήο αμηνιφγεζεο ζε φια 

ηα επίπεδα, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο 

 

Νη αδπλακίεο απηέο εθηφο ηνπ φηη δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ρψξα καο, έρνπλ επίζεο σο ζπλέπεηα ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Ηδίσο ζηελ 

παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία κε ηνπο αλαπφθεπθηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, είλαη αλαγθαία ε αλαδηάξζξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ, ε ζέζπηζε 

πξνηεξαηνηήησλ, ν απνηειεζκαηηθφο ζπληνληζκφο θαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ, ψζηε 

λα απμεζεί δξαζηηθά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

 

Ππλνςίδνληαο, ην ειιεληθφ ζχζηεκα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, έρεη θάλεη ζνβαξά 

βήκαηα πξνφδνπ ζηα 30 πεξίπνπ ρξφληα χπαξμεο ηνπ. Ρε δεθαεηία ηνπ ‟80 ηέζεθαλ 

νη ζεζκηθέο βάζεηο ελψ νη επφκελεο δεθαεηίεο (θαη ηδίσο ε δεθαεηία ηνπ ‟90) ελίζρπζαλ 

ζεκαληηθά ηνπο πνζνηηθνχο δείθηεο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζηελ έξεπλα δηπιαζηάζηεθε, ελψ θαη ε ζρέζε δαπαλψλ σο πξνο ην ΑΔΞ 

απμήζεθε θαη έθζαζε ην 0,68% ην 1999 γηα λα κεησζεί έθηνηε ζην 0,57% ην 2007. 

Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε απηή θαίλεηαη λα έπαημαλ ηα Γηαξζξσηηθά Ρακεία θαη ηα 

Ξξνγξάκκαηα Ξιαίζηα ηεο Δ.Δ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ πεξίπνπ ην 20-25% ησλ 

ζπλνιηθψλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη εξεπλεηηθφ δπλακηθφ πςειήο 

πνηφηεηαο ηφζν εληφο ηεο ρψξαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη 

κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ πεηπρεκέλε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ θνξέσλ θαη επηζηεκφλσλ 

ζε δηεζλή αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δλ ηνχηνηο, ιφγσ ησλ κηθξψλ 

κεγεζψλ ησλ κεκνλσκέλσλ ηλζηηηνχησλ θαη εξγαζηεξίσλ, νη εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζπρλά θαίλεηαη φηη ζηεξνχληαη θξίζηκεο κάδαο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

ζρεηηθά κεησκέλεο επηπηψζεηο ζε εξεπλεηηθφ αιιά θπξίσο ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν.  

 

Ξαξά ηελ πξφνδν ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ Διιάδα απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλνπο εηαίξνπο ηεο εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ κεγάιε. Ζ 
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ρψξα δαπαλά πνιχ ιηγφηεξα ρξήκαηα απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο ηεο γηα 

έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε, θαη επίζεο, ηα ¾ ζρεδφλ ησλ ρξεκάησλ απηψλ 

πξνέξρνληαη απφ δεκφζηεο πεγέο (εζληθέο θαη θνηλνηηθέο) θαη δαπαλψληαη απφ 

δεκφζηνπο θνξείο (ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά θέληξα). Νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πνιχ 

κηθξή ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο Δ&Ρ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο, 

θαη απηφ ζπληζηά έλα ππαξθηφ πξφβιεκα, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.  

Ραπηφρξνλα, ν δηαρσξηζκφο κέρξη πξφζθαηα ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα 

θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα πνπ ππάγνληαλ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο, 

θαη ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΑΔΗ πνπ ππάγνληαη ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, δελ 

είρε επηηξέςεη κηα ζπληνληζκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο πνπ λα 

ζέηεη θνηλνχο ζηφρνπο, λα επηδηψθεη ζπλεξγαζίεο ΑΔΗ κε ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη 

δηαζθαιίδεη κηα ζπληνληζκέλε επελδπηηθή πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ. 
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3: Πξνηάζεηο γηα κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα ην ζύζηεκα Δ&Σ 

ζηελ Διιάδα. 

 

3.1   Πξνο έλα λέν αλαπηπμηαθό πξόηππν. 

 

πσο αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζε κηα νηθνλνκία πνπ λα βαζίδεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο έληαζεο 

γλψζεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ καθξνπξφζεζκε δηαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζηνλ απμαλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ. Ζ κεηάβαζε απηή 

θαζίζηαηαη αθφκε πεξηζζφηεξν αλαγθαία δεδνκέλσλ ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ήδε απφ Δπξσπατθφ Ππκβνχιην ηεο Ιηζζαβψλαο ην Κάξηην ηνπ 

2000, δειαδή ην λα θαηαζηεί κέζα ζε κηα δεθαεηία ε Δ.Δ ε δπλακηθφηεξε θαη πην 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο παγθνζκίσο. Ν πξνζαλαηνιηζκφο απηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο επηβεβαηψζεθε εθ λένπ ζην πξφζθαην θείκελν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020 (COM(2010) 2020 ηειηθφ) «ΔΟΩΞΖ 2020: 

Πηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» ην νπνίν 

πηνζεηήζεθε απφ ην Ππκβνχιην ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πην θείκελν απηφ γίλεηαη 

εθ λένπ ζαθήο αλαθνξά ζηελ αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζε κηα 

νηθνλνκία πνπ λα βαζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία κε 

ηξεηο αιιειέλδεηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: 

 έμππλε αλάπηπμε, κε ηε ζεκειίσζε ηεο νηθνλνκίαο ζηε γλψζε θαη ηελ 

θαηλνηνκία 

 βηώζηκε αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε κηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο 

ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα πνπ ζα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο 

πνπ δηαζέηεη θαη 

 αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνύο, ε νπνία ζα πξνάγεη κηα νηθνλνκία πςειήο 

απαζρφιεζεο θαη ζα νδεγεί ζε θνηλσληθή θαη γεσγξαθηθή ζπλνρή. 
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Δίλαη ζαθέο φηη ε Διιάδα ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο 

απηνχο εάλ ζέιεη λα δηαηεξήζεη – θαη πνιιψ κάιινλ λα βειηηψζεη- ηε ζέζε ηεο εληφο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα κελ ππεξζθειηζζεί απφ ηα ππφινηπα θξάηε – κέιε. Ζ 

παξνχζα δεκνζηνλνκηθή θξίζε φρη κφλνλ δελ αλαηξεί, αιιά αληίζεηα επηηείλεη ηελ 

αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα 

ηφζν ζε πνζνηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ψζηε ε ρψξα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο, φζν θπξίσο ζε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηεο δνκήο, ψζηε ε ρψξα λα δηαζθαιίζεη ηελ καθξνρξφληα δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πξννπηηθή.  Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ γηα 

έξεπλα. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαδηάηαμεο ηνπ ζεζκηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ εξεπλεηηθνύ ηζηνύ, θαη ε δηακόξθσζε εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα, πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε γελλαία αύμεζε ησλ 

δηαηηζέκελσλ πόξσλ, θαη ηνύην παξά ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή ζπγθπξία. Πην 

πιαίζην απηφ, νη δειψζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηξηπιαζηαζκφ ησλ πφξσλ σο πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΞ ζε βάζνο δεθαεηίαο είλαη πνιχ ελζαξξπληηθέο ζην βαζκφ βέβαηα πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ. 

 

Πηελ πξνζπάζεηα απηή, ε Διιάδα έρεη λα θαιχςεη ζεκαληηθφ έδαθνο δεδνκέλνπ φηη 

μεθηλά κε αξθεηή πζηέξεζε απφ ηηο πεξηζζφηεξν πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, σο ηνπ 

θπξηφηεξνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο νηθνλνκηθά ρξήζηκεο γλψζεο αιιά θαη ησλ άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη ηελ 

δνκηθή αλαβάζκηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ηεο ρψξαο. Γηα ηελ επηηπρεκέλε 

κεηάβαζε πξνο κηα θνηλσλία –θαη νηθνλνκία- ηεο γλψζεο, είλαη αλαγθαία ε 

δηαζχλδεζε θαη ε αξκνληθή αλάπηπμε φισλ ησλ πιεπξψλ ηνπ «ηξηγψλνπ ηεο 

γλψζεο», δειαδή ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσγήο γλψζεο (έξεπλα), ηεο δηάρπζεο 

ηεο γλψζεο (εθπαίδεπζε) θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο κε νηθνλνκηθά σθέιηκν 

ηξφπν (θαηλνηνκία).  

 

 

Ζ ζεζκηθή ζχλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κε ηελ παηδεία θαη 

ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε θπβέξλεζε ην 2009, θηλείηαη ζηελ 
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θαηεχζπλζε απηή απνβιέπνληαο ζηε ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ 

δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηα αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα ελψ παξάιιεια 

επηδηψθεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα παξάγεη ηελ απαηηνχκελε 

πνζφηεηα αιιά θαη πνηφηεηα επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ψζηε λα 

ηξνθνδνηείηαη ε καθξνρξφληα αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηε ρψξα καο. Γεκηνπξγείηαη κε 

ηνλ ηξφπν απηφλ έλα λέν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα κπνξνχζε –ππφ πξνυπνζέζεηο 

πάληνηε- λα νδεγήζεη ζε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ δχν βαζηθψλ ππιψλσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη δηάρπζεο γλψζεο (ησλ ΑΔΗ θαη ησλ θξαηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ). Ζ πνιηηηθή απηή ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα πνπ λα ηνλψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηα 

ΑΔΗ αιιά επίζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνπο ηδησηηθνχο εξεπλεηηθνχο θνξείο. Πηελ πξνζπάζεηα κεηάβαζεο πξνο κηα 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηφζν ζην επίπεδν παξαγσγήο λέαο, νηθνλνκηθά 

ρξήζηκεο γλψζεο φζν θαη σο ελ δπλάκεη ρξήζηε γλψζεο θαη θαηλνηνκηψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. 

 

Κέρξη ζήκεξα, ν ηδησηηθφο παξαγσγηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα δελ ζπκκεηέρεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ παξαγσγή 

πξσηφηππεο γλψζεο θαη θαηλνηνκηψλ. πσο παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ζε πνζνηηθνχο φξνπο ε ζπκκεηνρή ηνπ αλέξρεηαη ζην έλα ηξίην ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα Έξεπλα θαη Ρερλνινγηθή Αλάπηπμε (αλαινγία αληίζηξνθε κε 

φηη ηζρχεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ζην ζχλνιν ηεο, φπνπ πεξηζζφηεξα 

απφ ηα δχν ηξίηα ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο), ελψ θαη ζε πνηνηηθνχο φξνπο ε ζπκκεηνρή απηή δελ θαίλεηαη λα νδεγεί 

ζε επαξθή ζπγθεθξηκέλα θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο, ή ζηελ δεκηνπξγία 

ηθαλνπνηεηηθήο δήηεζεο γηα γλψζε πνπ παξάγεηαη ζηνλ εξεπλεηηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο.  

 

Νη αηηίεο ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη πνιιέο, ζχλζεηεο, θαη δηακνξθσκέλεο κέζα απφ 

ηζηνξηθέο δηαδξνκέο δεθαεηηψλ. Δλδεηθηηθά κπνξεί θαλείο λα αλαθεξζεί ζηα ζρεηηθά 

κηθξά κεγέζε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ ηζηνξηθή θιαδηθή εμεηδίθεπζε, ηηο 

δηνηθεηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο ηνπο, ηηο πξαθηηθέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπρλά απνζαξξχλεη ηνπο 
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θαηλνηφκνπο επηρεηξεκαηίεο, αιιά βεβαίσο θαη ζηελ απνπζία νπζηαζηηθήο 

δηαζχλδεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  

 

Πηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο, βαζηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε ελίζρπζε ηεο νπζηαζηηθήο 

– θαη φρη πξνζρεκαηηθήο- ζχλδεζεο ηεο εξεπλεηηθήο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, 

ε ελεξγφο εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εξεπλεηηθά έξγα αηρκήο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο δηάρπζεο θαη νηθνλνκηθήο αμηνπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ζηήξημεο εξεπλεηψλ ζηελ θαηνρχξσζε θαη 

νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

 

Δθηφο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη ν ξφινο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζε φιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Ζ αλαγθαηφηεηα δεκφζηαο παξέκβαζεο θαη δηάζεζεο 

δεκνζίσλ πφξσλ γηα έξεπλα θαη ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

γλψζεο έρεη αλαγλσξηζηεί θαζνιηθά εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο θαη ζηεξίδεηαη ζε δχν 

βαζηθά γεγνλφηα: α) Πην φηη ε έξεπλα θαη γλψζε απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ πνιχ 

δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο απφ έλα θνηλφ αγαζφ, πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα κελ 

επελδχνπλ επαξθψο ζε απηέο (γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ελέρνπλ 

εμ νξηζκνχ κεγάιε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ επηηπρία ηνπο, θαη αθφκε θαη αλ 

πεηχρνπλ, δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηλνηνκίαο θαη απφ άιιεο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο) θαη β) φηη ππάξρεη δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ αλακελφκελνπ θνηλσληθνχ θαη ηδησηηθνχ νθέινπο απφ ηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηαθνξά απηή κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

θαηεπζχλνληαη νη πφξνη γηα έξεπλα, ηδίσο ζε ζρέζε κε καθξφπλνεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθνχο πφξνπο, ρξφλν θαη ελέρνπλ θαη ζεκαληηθή 

πηζαλφηεηα απνηπρίαο, φπσο επίζεο θαη κε ηελ απαηηνχκελε επέλδπζε ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ, φπνπ ελψ ην θνηλσληθφ φθεινο είλαη 

πξνθαλέο, γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην θαζφηη νη εξεπλεηέο κπνξνχλ 

λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηε κηα επηρείξεζε ζηελ άιιε.  

 

Ξαξάιιεια, ν δεκφζηνο ηνκέαο επηηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη σο ρξήζηεο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ ηδησηηθψλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Ρνκείο παξαγσγήο δεκνζίσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ (αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ή θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ 
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ηνκέα) φπσο είλαη ε πγεία, ην πεξηβάιινλ, ε αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, ε 

πξνζηαζία απφ θπζηθά θαηλφκελα θ.ν.θ. απνηεινχλ θαη‟ εμνρήλ ρψξνπο απμεκέλεο 

δήηεζεο γηα λέα επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε θαη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο.  

 

 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, εθηφο απφ ηνλ ζηφρν ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο, ε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

Δ&Ρ πξέπεη ζπλεπψο λα πεξηιακβάλεη ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ 

ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα νξγαλσκέλν εζληθφ ζχζηεκα 

θαηλνηνκίαο. Αξθεηνί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ζηελνχ 

ζπζηήκαηνο Δ&Ρ (φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κεραληζκψλ γηα ηελ ελίζρπζε λέσλ θαηλνηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ) αιιά έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο δξάζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο Δ&Ρ ηεο ρψξαο. Ρέηνηεο δξάζεηο αθνξνχλ ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζηελ εληνλφηεξε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγηθή δνκή 

ηεο ρψξαο θαη ζηελ ελεξγφ έληαμε ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζε δηεζλείο 

ζπλεξγαζίεο θαη δίθηπα. Δπηπξφζζεηα, εθηφο κεκνλσκέλσλ δξάζεσλ, είλαη ζεκαληηθή 

ε δηακφξθσζε ελφο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο εληφο ηνπ νπνίνπ λα εληαρζνχλ 

νη δξάζεηο απηέο. Ζ έιιεηςε ελφο ηέηνηνπ ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ κε κεζν-

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα είλαη κηα απφ ηηο νπζηαζηηθέο αδπλακίεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο Δ&Ρ, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηέπεηηα 

θαη είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αζζελή δηαζχλδεζε έξεπλαο 

θαη παξαγσγηθήο δνκήο ηεο ρψξαο.  

 

Η αλάγθε ράξαμεο πνιπεηνύο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ λα 

ελζσκαηώλεη ηηο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην ειιεληθό ζύζηεκα Δ&Σ θαη 

λα αληαλαθιά ηηο εζληθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε βάζνο ρξόλνπ είλαη ζπλεπώο 

θεληξηθή πξόηαζε ηεο παξνύζαο έθζεζεο.  

 

Ξαξάιιεια, κε αθεηεξία ηε ζεζκηθή ζχλδεζε ηνπ ρψξνπ ηεο έξεπλαο κε απηφλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ ππαγσγή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο ζην πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί αλαδηάηαμε ηνπ εξεπλεηηθνύ ηζηνύ 
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ηεο ρώξαο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα θαηλφκελα ηεο πνιπδηάζπαζεο θαη ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα επηηεπρζεί ε 

ζπγθέληξσζε θξίζηκεο κάδαο εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ε 

νξζνινγηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, ε αλαδηάξζξσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ηζηνύ ηεο ρώξαο ζα 

πξέπεη λα απνζθνπεί:  

 

 Πηελ αλάπηπμε ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ 

θαη ησλ Α.Δ.Η. κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ, ζπλεθηηθνχ θαη απηνηεινχο 

ρψξνπ έξεπλαο, κε παξάιιεια νθέιε γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (π.ρ 

θνηλά κεηαπηπρηαθά / δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα).  

 Πηελ απειεπζέξσζε ησλ κεραληζκψλ άκηιιαο θαη αλέιημεο κε ζηφρν ηελ 

αξηζηεία.  

 Πηε βειηίσζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ κε ηελ 

εμαζθάιηζε πφξσλ γηα εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ πνιπεηψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Πηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ελίζρπζε πξαγκαηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ ΑΔΗ/εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη επηρεηξήζεσλ  

 Πηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη θηλεηηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ ηεο έξεπλαο κε 

ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο επξχηεξεο νηθνλνκίαο.  

 Πηε δηεζλνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ θαη 

θνξέσλ απφ ην εμσηεξηθφ.  

 Πηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ 

ηεο ρψξαο, κε ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, ηε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ θαη ηε 

ζέζπηζε εζληθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζηνλ ηνκέα απηφλ.  

 

Ζ αλαδηάξζξσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, εθ ησλ 

νπνίσλ δχν ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο: 
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 Η αλαγλώξηζε ηεο αξηζηείαο σο θεληξηθνύ θξηηεξίνπ ελίζρπζεο θαη 

ρξεκαηνδόηεζεο ησλ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ. Ζ θαζηέξσζε ηεο αξηζηείαο, 

εθηφο ηεο νξζήο θαη αμηνθξαηηθήο επηβξάβεπζεο ησλ θαιχηεξσλ, εθηηκάηαη φηη 

ζα δξάζεη σο θίλεηξν γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο έξεπλαο ηφζν γηα ηνπο 

εξεπλεηηθνχο θνξείο φζν θαη γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο εξεπλεηέο, θαη θαηά 

ζπλέπεηα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ 

ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 Η αμηνιόγεζε ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ησλ εξεπλεηηθώλ 

θνξέσλ. Νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιπεηψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε κέζσ αληαγσληζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

 

3.2   Οη βαζηθέο αξρέο ελόο πνιπεηνύο Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα. 

 

 

πσο ήδε αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζεσξείηαη αλαγθαία ε 

δηακφξθσζε πνιπεηνχο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ πνπ λα 

ελζσκαηψλεη ηηο δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο ζην ειιεληθφ ζχζηεκα Δ&Ρ θαη λα 

αληαλαθιά ηηο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο ζε βάζνο ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη νη 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ απφ ηε θχζε ηνπο καθξνρξφληα πξννπηηθή 

θαη απνηειέζκαηα. 

 

Η ζέζπηζε Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ Έξεπλαο, Σερλνινγίαο 

θαη Καηλνηνκίαο (Δζληθό Πξόγξακκα Πιαίζην Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο– Δ.Π.Π.Δ.Κ) κε πνιπεηή νξίδνληα ζην νπνίν ζα εληάζζνληαη 

όιεο νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο ρψξαο θαη νη 

νπνίεο ζα επηθεληξψλνληαη ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εζληθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηε γλψκε καο θεληξηθό ζεκείν ηεο 

κεηαξξύζκηζεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο επεηδή κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο έξεπλαο, ζηε 
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κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. 

 

Ζ έληαμε ζην Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

ζα δηεπθνιχλεη ην ζπληνληζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζήκεξα δξνπλ απηφλνκα, ζα πεξηνξίζεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηελ 

πνιπδηάζπαζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπο, ζα επηηξέςεη ηελ 

νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηάζπαξησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ζα 

εληζρχζεη ηε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. 

Ξαξάιιεια, ζα δηεπθνιχλεη ηνλ θαζνξηζκφ εζληθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ δηάθνξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη δξάζεσλ θαη ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ θαη θνξέσλ.  

 

Ρν Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ ζα πξέπεη λα έρεη ηε δνκή ελφο ζπλνιηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ξιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα -ζηα πξφηππα ησλ Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ 

Ξιαηζίσλ γηα ηελ Έξεπλα- θαη λα απνηειείηαη απφ επί κέξνπο άμνλεο πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηελ έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο - 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ επίζεο «νξηδφληηεο» δξάζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία εληαίνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ.  Ρα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ην Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ ζα αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ 

κέζσ αληαγσληζηηθψλ πξνζθιήζεσλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

κνλάδσλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ κέζσ πνιπεηψλ πξνγξακκαηηθψλ 

ζπκθσληψλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε ζεκαηηθψλ εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ ψζηε λα 

εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ΑΔΗ θαη θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ππνηξνθηψλ, θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ δξάζεσλ.  

 

Ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ ζα κπνξεί λα βαζηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο 

ζρεδηαζκνχο ησλ Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ φπσο απηά έρνπλ 

δηακνξθσζεί κέζα απφ κηα πεξίνδν 30 ζρεδφλ εηψλ, πξνζαξκνζκέλσλ 

πξνθαλψο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηηο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Δλ 

ηνχηνηο, θαη κε δεδνκέλν φηη ηα Δπξσπατθά Ξιαίζηα ηεο Δ.Δ. απεπζχλνληαη ζε 
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έλα πην ζχλζεην «ππεξ-θξαηηθφ» πεξηβάιινλ κε απαηηήζεηο δηεζλψλ 

ζπλεξγαζηψλ θαη ζχλζεησλ δηαδηθαζηψλ, ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα ειιεληθά 

δεδνκέλα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αηζζεηά πην επέιηθηεο δνκέο εθαξκνγήο, 

δηαηεξψληαο πάληα ην ζηνηρείν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, κε δεδνκέλε ηελ ελεξγφ θαη επηηπρεκέλε καθξνρξφληα 

παξνπζία ησλ ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηηο δξάζεηο ησλ 

Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ ηεο Δ.Δ., ε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ξιαηζίνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ησλ επξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ Ξιαηζίσλ 

δελ αλακέλεηαη λα απαηηήζεη ζεκαληηθά δηαζηήκαηα πξνζαξκνγήο απφ ηνπο 

Έιιελεο εξεπλεηέο.  

 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ ζα παξάζρεη ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ηνπ 

αλαγθαίνπ πνιπεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ: Νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

έρνπλ απφ ηε θχζε ηνπο καθξνρξφληα πξννπηηθή θαη απνηειέζκαηα. Δίλαη 

θαηά ζπλέπεηα αλαγθαίν λα θαζνξηζηνχλ απφ θνηλνχ κε ηελ εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα θαη ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο κεζνπξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο ζηηο νπνίεο λα επηθεληξσζνχλ νη 

πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. Ραπηφρξνλα, ε θαζηέξσζε πνιπεηψλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα επηηξέςεη ζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο λα 

νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη ζα ηνπο παξάζρεη 

έλα ζηαζεξφ πιαίζην αλαθνξάο. 

 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, ην Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ λα πεξηιακβάλεη ζαθείο δξάζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηφζν ηεο ειεχζεξεο έξεπλαο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηεο αλαγθαίαο επηζηεκνληθήο γλσζηηθήο βάζεο ηεο 

ρψξαο, φζν θαη ηεο εθαξκνζκέλεο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο πνπ ζα πξέπεη 

λα ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε ηηο εζληθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ 

παξαγσγηθή καο δνκή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηε δηακφξθσζε 

δηαθξηηψλ πξνηεξαηνηήησλ εληφο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξιαηζίνπ, είηε κε ηε 

ζπλδπαζκέλε ππνζηήξημε θαη ηεο ειεχζεξεο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο 

εληφο ησλ ίδησλ πξνηεξαηνηήησλ. 

Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα ελδεηθηηθή δνκή ελφο Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ξιαηζίνπ Έξεπλαο, Ρερλνινγίαο θαη Θαηλνηνκίαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ν 

νξηζηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο ηέηνηνπ πνιπεηνχο πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη 
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εθηεηακέλε δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο, ηηο εξεπλεηηθέο 

θνηλφηεηεο θαη ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, θαη σο εθ ηνχηνπ ε αθφινπζε 

δνκή έρεη απζηεξά ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 
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1. Ρν Δηδηθφ Ξξφγξακκα Δθαξκνζκέλσλ Δξεπλεηηθψλ Έξγσλ ζα πεξηιακβάλεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ εζληθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ. Ν θαζνξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζα γίλεη κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο εξεπλεηηθήο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο ηεο 

ρψξαο, θαη ζα εμππεξεηεί ηηο επξχηεξεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Γηα ηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζα δνζεί έκθαζε 

ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ είηε απηνί είλαη 

δεκφζηνη θνξείο (π.ρ θνξείο θαζνξηζκνχ πνιηηηθήο φπσο πνπξγεία, Ξεξηθέξεηεο 

θαη άιινη Νξγαληζκνί, θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, φπσο ηα 

λνζνθνκεία, θ.ν.θ) είηε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νηθνλνκηθνί θιάδνη. Θαζνξηζηηθφ 

ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ ζα έρεη ην Δζληθφ 

Ππκβνχιην Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, θαζψο θαη ηα Θεκαηηθά Δξεπλεηηθά 

Ππκβνχιηα.  

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλεο ζεκαηηθέο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο 

νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ πξνεγνχκελεο εξγαζίεο ηνπ Δ.Π.Δ.Ρ. θαη ηεο 

Ππλφδνπ ησλ Ξξνέδξσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Θέληξσλ. Δμππαθνχεηαη φηη ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ νη νπνίεο ζα πξέπεη 

λα αληαλαθινχλ, εθηφο απφ ηελ πθηζηάκελε δνκή θαη εμεηδίθεπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ, θαη ηηο επηζηεκνληθέο / ηερλνινγηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

πνπ ζα ζέζεη ε πνιηηεία ζε θάζε ηνκέα.  

 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΔΟΔΛΖΡΗΘΔΠ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΗΓΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 1 

 

1 Δπηζηήκεο γείαο θαη Βηνινγίαο 

2 Γεσξγία, Βηνηερλνινγία, Αιηεία, δαηνθαιιηέξγεηεο, Ρξφθηκα 

3 Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

4 Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίεο Ξεξηβάιινληνο θαη Γηαζηήκαηνο 

5 Σεκεία – ιηθά - Λαλνηερλνινγία 

6 Δλέξγεηα θαη Φπζηθή Πηνηρεησδψλ Πσκαηηδίσλ 

7 Νηθνλνκηθέο θαη Θνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

8 Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο θαη Ξνιηηηζκφο 
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ αληαγσληζηηθψλ 

πξνζθιήζεσλ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ εξεπλεηηθνχο θνξείο ή/θαη 

επηρεηξήζεηο ελψ νη θαλφλεο ζπκκεηνρήο ζα εμαξηψληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ην 

θξηηήξην ηεο αξηζηείαο θαη ζα βαζίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο peer review κε ηε 

ζπκκεηνρή θξηηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 

2. Ρν Δηδηθφ Ξξφγξακκα Θαηλνηνκίαο απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηε δηάρπζε θαη νηθνλνκηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε ζηήξημε εξεπλεηψλ ζηελ θαηνρχξσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπο. Ξξσηφηππεο, δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο 

ηδέεο ζπρλά παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο πνπ ηηο παξήγαγαλ, ησλ ζεζκηθψλ δπζθνιηψλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο αμηνπνίεζε θαη ηεο δνκήο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  πσο είλαη θπζηθφ, νη πξαγκαηηθά πξσηφηππεο 

θαη θαηλνηφκεο ηδέεο ελέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ ξίζθνπ – αιιά θαη αλακελφκελσλ 

σθειεηψλ ζε πεξίπησζε επηηπρίαο- κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία εχξεζεο 

επελδπηψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

 

Δλ ηνχηνηο, ε ζηήξημε ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ είλαη απνιχησο αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαξζξσηηθή κεηαβνιή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

πξνο κηα νηθνλνκία έληαζεο γλψζεο, κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη βειηησκέλε 

δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θπβέξλεζε είλαη απνθαζηζκέλε 

λα ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάιεςε απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη λα εληζρχζεη 

ζηα πξψηα βήκαηα ηνπο δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο επηρεηξεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε λέαο επηζηεκνληθήο, 

ηερλνινγηθήο θαη νξγαλσηηθήο γλψζεο. Νη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηνπ Άμνλα 

απηνχ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ 

αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη ζε εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα ή/θαη απφ εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο (spin-off), 

ηελ ελίζρπζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη ζεξκνθνηηίδσλ γηα λέεο 

επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο, ηελ ελίζρπζε πεξηθεξεηαθψλ πφισλ θαηλνηνκίαο 

θ.ν.θ.  
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3. Ρν Δηδηθφ Ξξφγξακκα Αλαδηάξζξσζεο Δξεπλεηηθνχ Σψξνπ απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία θξίζηκεο εξεπλεηηθήο κάδαο ζε ζπλαθείο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο πεξηνρέο, ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο έξεπλαο. Ρν πξφγξακκα απηφ ζα 

πεξηιακβάλεη δχν βαζηθνχο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο: α) ηε ρξεκαηνδφηεζε 

κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε απηή ζα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηε ζχλαςε πνιπεηψλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ κε ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ζα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο κειινληηθέο θαηαλνκέο 

ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ β) ηελ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο ζα κεηέρνπλ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη 

εξεπλεηηθέο κνλάδεο ησλ ΑΔΗ θαη νη νπνίεο ζα πξνβιέπνπλ θνηλά πνιπεηή 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, αληαιιαγέο εξεπλεηψλ, θνηλέο ρξήζεηο δηαζέζηκσλ 

ππνδνκψλ, θνηλά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, θ.ν.θ. 

 

4. Ρν Δηδηθφ Ξξφγξακκα Αλάπηπμεο ησλ Δξεπλεηηθψλ πνδνκψλ ζα απνζθνπεί ζηελ 

νξγάλσζε, νξζνινγηθή ρξήζε θαη αλάπηπμε ησλ δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπο, ηε δηεπθφιπλζε 

πξφζβαζεο ησλ εξεπλεηψλ ζε απηέο, ηελ απνθπγή θαηαθεξκαηηζκνχ θαη 

επηθαιχςεσλ, ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ηε ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε ππνδνκψλ 

δηεζλνχο επηπέδνπ θαη θιίκαθαο ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα Διιεληθά εξεπλεηηθά 

θέληξα πφινο έιμεο εξεπλεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο δχν κεραληζκνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ: α) ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη β) πξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηαζχλδεζε εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ.  

 

 



 
 

118 
 

5. Ρν Δηδηθφ Ξξφγξακκα Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ ζα πεξηιακβάλεη δξάζεηο ελίζρπζεο 

ησλ εξεπλεηψλ φπσο ηε ρξεκαηνδφηεζε ππνηξνθηψλ δηδαθηνξηθνχ θαη 

κεηαδηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ, δξάζεηο θηλεηηθφηεηαο εξεπλεηψλ, ππνηξνθίεο 

επαλαπαηξηζκνχ εξεπλεηψλ, εξεπλεηηθά έξγα «ειεχζεξεο» έξεπλαο θ.ν.θ. Νη 

δξάζεηο απηέο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, peer 

review αμηνιφγεζεο θαη κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηελ αξηζηεία. Ρν πξφγξακκα ζα 

αθνινπζεί ηνλ πνιπεηή πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ αιιά ιφγσ ηεο έκθαζεο 

ζηελ ελίζρπζε ησλ εξεπλεηψλ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη εηήζηεο πξνθεξχμεηο ηδίσο 

ζε φζεο δξάζεηο αλαθέξνληαη ζε ππνηξνθίεο εξεπλεηψλ, ψζηε λα ππάξρεη 

ζηαζεξή ξνή εξεπλεηψλ πξνο ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ.  

6. Ρν Δηδηθφ Ξξφγξακκα ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο ζα πεξηιακβάλεη πφξνπο αλαγθαίνπο 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ., φπσο ηηο 

δξάζεηο αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ, ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ Δηδηθψλ Ξξνγξακκάησλ, θαζψο θαη πφξνπο γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Έξεπλαο ζηελ θνηλσλία, ηελ πξνβνιή ηνπ 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο Έξεπλαο ζην εμσηεξηθφ, θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

επφκελσλ Δ.Ξ.Ξ.Δ.Θ. 
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