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Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση
2006
Περίληψη στα ελληνικά
ΣΥΝΟΨΗ

Πιο ευοίωνες προοπτικές για την επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία
Η ισχυρότερη
οικονοµική µεγέθυνση
ωφέλησε τις
επενδύσεις στην
επιστήµη, την
τεχνολογία και την
καινοτοµία

Η οικονοµική µεγέθυνση κατά τα τελευταία έτη ωφέλησε τις επενδύσεις στην
επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Μολονότι ο ρυθµός µεγέθυνσης
ποίκιλε µεταξύ των κύριων περιφερειών του ΟΟΣΑ, οι επιχειρηµατικές
επενδύσεις σηµείωσαν άνοδο και οι καταναλωτικές δαπάνες επανέκαµψαν
συνολικά. Το γεγονός αυτό αύξησε τη ζήτηση για καινοτόµα προϊόντα,
διαδικασίες και υπηρεσίες. Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ οι επενδύσεις στην
Ε&Α άρχισαν να ανακάµπτουν από την ύφεση που εκδηλώθηκε στις αρχές της
δεκαετίας. Οι συνολικές δαπάνες για την Ε&Α αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10% σε
πραγµατικούς όρους από το 2000, φτάνοντας στο 2,26% του ΑΕΠ το 2004.

Οι κρατικές δαπάνες
τροφοδοτούν την
πρόσφατη αύξηση της
χρηµατοδότησης της
Ε&Α στις Ηνωµένες
Πολιτείες και την
Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά σε µικρότερο
βαθµό στην Ιαπωνία

Η χρηµατοδότηση της Ε&Α ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των κύριων
περιφερειών του ΟΟΣΑ. Στην Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες οι
πρόσφατες αυξήσεις τροφοδοτήθηκαν πρωτίστως από τις κρατικές δαπάνες,
ενώ στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού η κινητήρια
δύναµη της αύξησης ήταν η βιοµηχανία. Η χρηµατοδότηση της βιοµηχανικής
Ε&Α σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ µειώθηκε µεταξύ του 2000-2004 από 1,43%
σε 1,40% του ΑΕΠ. Οι προοπτικές για τη µελλοντική αύξηση των επενδύσεων
στην Ε&Α προδιαγράφονται ευοίωνες. Τα επόµενα χρόνια η αναµενόµενη
συρρίκνωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων θα άρει ενδεχοµένως τους
περιορισµούς στις κυβερνητικές δαπάνες για την Ε&Α. Επιπλέον, οι έρευνες
υποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη
προτίθενται να προβούν σε µέτρια αύξηση των δαπανών Ε&Α κατά τα επόµενα
χρόνια, ιδιαίτερα σε περίπτωση που τα εταιρικά κέρδη παραµείνουν υψηλά.

Η έρευνα του
δηµόσιου τοµέα
ανέκαµψε, ενώ ο
τοµέας των υπηρεσιών
πραγµατοποιεί σήµερα
το ένα τέταρτο της

Σηµαντικές µεταβολές συντελούνται επίσης ως προς την υλοποίηση
δραστηριοτήτων Ε&Α. Η έρευνα του δηµόσιου τοµέα αυξήθηκε από 0,63% σε
0,68% του ΑΕΠ µεταξύ του 2000 και του 2004. Η επιχειρηµατική Ε&Α στις
χώρες του ΟΟΣΑ ανήρθε στο 1,5% του ΑΕΠ. Η σύνθεσή της συνεχίζει να
εξελίσσεται και ένα αυξανόµενο ποσοστό πραγµατοποιείται από τους κλάδους
των υπηρεσιών. Μεταξύ του 1990-2003 η Ε&Α του τοµέα υπηρεσιών αυξήθηκε
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συνολικής
επιχειρηµατικής Ε&Α
στον ΟΟΣΑ

µε ετήσιο ρυθµό της τάξης του 12%, έναντι του 3% του τοµέα της µεταποίησης.
Οι υπηρεσίες σήµερα υλοποιούν το ένα τέταρτο του συνόλου της
επιχειρηµατικής Ε&Α στον ΟΟΣΑ.

Οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις προωθούν
την παγκοσµιοποίηση
της Ε&Α

Οι µεταβολές αυτές στη χρηµατοδότηση και την υλοποίηση της Ε&Α
συνοδεύονται από την ταχεία παγκοσµιοποίηση της επιστήµης, της τεχνολογίας
και της καινοτοµίας. Στην πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ το µερίδιο της
Ε&Α που πραγµατοποιείται από τις αλλοδαπές θυγατρικές αυξήθηκε, καθώς οι
πολυεθνικές επιχειρήσεις απέκτησαν αλλοδαπές εταιρείες και δηµιούργησαν
νέες εγκαταστάσεις Ε&Α έξω από την επικράτεια της χώρας καταγωγής τους.
Το 2004 πάνω από το 16% της επιχειρηµατικής Ε&Α στη ζώνη του ΟΟΣΑ
υλοποιούταν από τις αλλοδαπές θυγατρικές, σηµειώνοντας αύξηση από το 12%
του 1993. Η πλειονότητα της Ε&Α των αλλοδαπών θυγατρικών διενεργείται
στις χώρες του ΟΟΣΑ, όµως οι περιφέρειες µε τη γρηγορότερη ανάπτυξη στον
τοµέα αυτό βρίσκονται έξω από τη ζώνη του ΟΟΣΑ και συγκεκριµένα στην
Ασία.

Οι πολιτικές για την προώθηση της καινοτοµίας απέκτησαν ιδιαίτερη σηµασία
Πολλές χώρες του
ΟΟΣΑ χάραξαν
εθνική στρατηγική
για την επιστήµη και
την καινοτοµία

Περισσότερες χώρες εκπονούν επίσηµα σχέδια και στρατηγικές για την
επιστήµη, την τεχνολογία και την καινοτοµία, στηρίζοντάς τα µέσω αυξήσεων
της χρηµατοδότησης και αλλαγών των θεσµικών δοµών.

Η µεταρρύθµιση των
πανεπιστηµίων και
των δηµόσιων
ερευνητικών
ιδρυµάτων παραµένει
προτεραιότητα

Πρωταρχικό χαρακτηριστικό πολλών προσπαθειών για την ενίσχυση της
ικανότητας καινοτοµίας είναι η µεταρρύθµιση των δηµόσιων ερευνητικών
φορέων. Η πλειονότητα των µεταρρυθµίσεων στοχεύει στη βελτίωση της
ικανότητας των πανεπιστηµίων και των κρατικών ερευνητικών ιδρυµάτων να
ανταποκριθούν στις κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες. Τα πρότυπα
χρηµατοδότησης επίσης εξελίσσονται. Πολλές χώρες επιλέγουν πιο
ανταγωνιστικά πρότυπα χρηµατοδότησης της δηµόσιας έρευνας.

Η δηµόσια στήριξη
της επιχειρηµατικής
Ε&Α
εκσυγχρονίζεται

Η στήριξη της επιχειρηµατικής Ε&Α εκσυγχρονίζεται και εδραιώνεται. Οι χώρες
συνεχίζουν να ενισχύουν τη στήριξη της επιχειρηµατικής Ε&Α είτε άµεσα (µέσω
επιδοτήσεων ή δανείων) είτε έµµεσα (µέσω φορολογικών κινήτρων για Ε&Α και
χορήγησης κεφαλαίων αρχικού σταδίου ανάπτυξης) Η στήριξη στις µικρές
επιχειρήσεις αυξήθηκε επίσης και διοχετεύεται µέσω µιας διευρυνόµενης σειράς
προγραµµάτων. Ορισµένα στοχεύουν στην προώθηση επιχειρήσεων
τεχνοβλαστών από τη δηµόσια έρευνα, ενώ άλλα ενθαρρύνουν την παροχή
κεφαλαίων σποράς.

Οι πολιτικές για την
καινοτοµία
εστιάζονται στη
συνεργασία

Λόγω του έκδηλου ενδιαφέροντος για καλύτερους δεσµούς µεταξύ της επιστήµης
και της βιοµηχανίας, µερικές χώρες θέσπισαν ή επέκτειναν προγράµµατα
σύµπραξης δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα για την καινοτοµία. Η συνεργασία
θεωρείται επίσης όλο και πιο συχνά µέσο ενδυνάµωσης των περιφερειακών
οικονοµιών.

Η πολιτική για την
καινοτοµία βρίσκεται
αντιµέτωπη µε νέες
προκλήσεις,

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν ακόµα κατανοήσει πλήρως µερικές
από τις πρωταρχικές δυνάµεις που µεταβάλλουν τις οικονοµίες του ΟΟΣΑ και
που απαιτούν την προσοχή τους. Ο τοµέας των υπηρεσιών είναι τοµέας
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Οι χώρες επίσης προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τις
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ιδιαίτερα µε την
αυξανόµενη συµβολή
του τοµέα υπηρεσιών
και την ταχεία
παγκοσµιοποίηση

προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, όχι µόνο για να προσελκύσουν ξένες
επενδύσεις στην Ε&Α και την καινοτοµία, αλλά και για να ενισχύσουν τους
διεθνείς δεσµούς κυρίως στον τοµέα της δηµόσιας έρευνας.

∆ιασφαλίζοντας την προσφορά ανθρώπινων πόρων στις επιστήµες και την τεχνολογία
Η ζήτηση
ανθρώπινων πόρων
στις επιστήµες και
την τεχνολογία
αυξήθηκε,...

Τα θέµατα που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους είναι εξίσου σηµαντικά,
καθώς η ζήτηση ανθρώπινων πόρων στον τοµέα των επιστηµών και της
τεχνολογίας αυξήθηκε σηµαντικά στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι εργαζόµενοι σε
ελευθέρια επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τις επιστήµες και την τεχνολογία
αντιπροσωπεύουν το 25% µε 35% του εργατικού δυναµικού στις χώρες του
ΟΟΣΑ, ενώ, παράλληλα, η αύξηση της απασχόλησης σε αυτά συνεχίζει να
υπερβαίνει τη συνολική αύξηση της απασχόλησης.

…ενώ σε µερικές
χώρες ο αριθµός των
πτυχιούχων
επιστηµονικών και
τεχνολογικών
σπουδών µειώθηκε

Η προσφορά πτυχιούχων επιστηµών και τεχνολογίας συνεχίζει να διευρύνεται σε
απόλυτους όρους, αλλά σε µερικές χώρες το ποσοστό των πανεπιστηµιακών
αποφοίτων µε πτυχίο στις επιστήµες και την µηχανική ελαττώθηκε. Στις
Ηνωµένες Πολιτείες ο αριθµός των αλλοδαπών υποψήφιων διδακτόρων που
εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε προγράµµατα πλήρους φοίτησης µειώθηκε.
Ανεξάρτητα από τις πρόσφατες µειώσεις που σηµειώθηκαν στην επικράτειά τους,
οι χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να παράγουν περισσότερους πτυχιούχους
επιστηµονικών και τεχνολογικών σπουδών σε σύγκριση µε την Ιαπωνία και τις
Ηνωµένες Πολιτείες, παρά το µικρότερο µερίδιο ερευνητών στο εργατικό
δυναµικό.

Η πλειονότητα των
µέτρων πολιτικής
επικεντρώνεται στην
ενίσχυση της
προσφοράς νέων
πτυχιούχων και
ερευνητών στους
κλάδους των
επιστηµών και της
τεχνολογίας

Οι χώρες έλαβαν µια σειρά µέτρων για να ενισχύσουν την προσφορά τονώνοντας
το ενδιαφέρον και αυξάνοντας τις εγγραφές στους κλάδους των επιστηµών και
της τεχνολογίας. Τα µέτρα περιλαµβάνουν τη µεταρρύθµιση των προγραµµάτων
σπουδών, τη βελτίωση της διδασκαλίας και τη µεγαλύτερη ευελιξία των
εγγραφών. Επίσης, αναπτύσσονται συµπράξεις δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα για
τη βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών, την ενίσχυση της συνάφειας των
µαθηµάτων και την αύξηση των εγγραφών. Σε µεταπτυχιακό επίπεδο, οι χώρες
συντοµεύουν τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών και ενισχύουν την
εποπτεία για να ελαττώσουν το ποσοστό των φοιτητών που εγκαταλείπουν τις
σπουδές τους. Η αναβάθµιση της διεθνούς κινητικότητας θεωρείται επίσης µέσο
για τον αρµονικό συνδυασµό της προσφοράς και της ζήτησης, ιδιαίτερα όσον
αφορά συγκεκριµένες δεξιότητες των οποίων η προσφορά είναι ανεπαρκής.

Το ποσοστό των
γυναικών
ερευνητριών στις
χώρες του ΟΟΣΑ
αυξήθηκε, αλλά
αποµένουν ακόµα
πολλά να γίνουν

Οι χώρες του ΟΟΣΑ καταβάλλουν µεγαλύτερες προσπάθειες για να αυξήσουν τη
συµµετοχή των γυναικών στους τοµείς των επιστηµών και της τεχνολογίας. Οι
γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των πτυχιούχων επιστηµών και
µηχανικής στις χώρες του ΟΟΣΑ και το 25%-35% των ερευνητών στην
πλειονότητα των χωρών του Οργανισµού. Οι πολιτικές για την προαγωγή της
συµµετοχής των γυναικών στους τοµείς αυτούς κυµαίνονται από τη χρήση
ποσοτικών στόχων, που αποβλέπουν στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών
στις επιστηµονικές επιτροπές και σε υψηλότερες θέσεις, έως πρωτοβουλίες
καθοδήγησης (mentoring) και δικτύωσης, καθώς και προγράµµατα που θα
βοηθήσουν τις γυναίκες να επανέλθουν στο ερευνητικό εργατικό δυναµικό µετά
τη γονική άδεια..
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Οι πολιτικές για τη
δηµιουργία
ανθρώπινου
κεφαλαίου στον
κλάδο των
επιστηµών και της
τεχνολογίας θα
πρέπει να εστιαστούν
επίσης στην πλευρά
της ζήτησης

Οι πολιτικές που χαράσσονται για να αυξήσουν τους ανθρώπινους πόρους στους
τοµείς των επιστηµών και της τεχνολογίας δεν θα πρέπει να εστιαστούν µόνο
στην αύξηση της προσφοράς των πτυχιούχων, αλλά επίσης στη ζήτηση και
ιδιαίτερα στην Ευρώπη όπου η βιοµηχανία απασχολεί λιγότερους ερευνητές σε
σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία. Μακροχρόνια µέριµνα των
πολιτικών στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι η διασφάλιση ότι οι συνθήκες πλαισίου
προάγουν την κινητικότητα και την ακαδηµαϊκή επιχειρηµατικότητα. Τα
κυβερνητικά κίνητρα για την επιχειρηµατική Ε&Α παρέχουν επίσης άµεση και
έµµεση στήριξη για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επαγγέλµατα που
χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση έρευνας.

Οι πολιτικές πρέπει να προσαρµοστούν στην ταχεία παγκοσµιοποίηση της Ε&Α
Η παγκοσµιοποίηση
της Ε&Α
επεκτείνεται µέσω
πολλών οδών…

Το θέµα της παγκοσµιοποίησης δεσπόζει στις πρόσφατες συζητήσεις που
αφορούν την πολιτική για την καινοτοµία. Μέχρι πρόσφατα, η Ε&Α ήταν µία
από τις λιγότερο διεθνοποιηµένες δραστηριότητες των πολυεθνικών
επιχειρήσεων.
Οι αλλοδαπές θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων
πραγµατοποιούν ένα αυξανόµενο ποσοστό επί του συνόλου της Ε&Α στη ζώνη
του ΟΟΣΑ. Επιπρόσθετα, το ήµισυ ή περισσότερο όλων των αιτήσεων
χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται στα Γραφεία
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ευρώπης είναι
αλλοδαπής καταγωγής, και περίπου το 14% όλων των εγχώριων αιτήσεων ήταν
ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία αλλοδαπών κατοίκων το 2000, σηµειώνοντας αύξηση
από το 11% το 1992.

…και αποτελεί πλέον
αναπόσπαστο µέρος
της στρατηγικής για
την επιχειρηµατική
Ε&Α

Ενώ η παγκοσµιοποίηση της επιχειρηµατικής Ε&Α είχε συνδεθεί από καιρό µε
την προσαρµογή των προϊόντων και των υπηρεσιών στις τοπικές αγορές, καθώς
και µε την εκµετάλλευση της παραγόµενης γνώσης στη χώρα καταγωγής, οι
στρατηγικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων φαίνεται ότι αλλάζουν. Ενώ οι
δραστηριότητες Ε&Α των αλλοδαπών θυγατρικών παραµένουν λιγότερες από
αυτές των εγχώριων εταιρειών στην πλειονότητα των χωρών, το ενδιαφέρον
δηµιουργίας ικανοτήτων Ε&Α στο εξωτερικό έχει αυξηθεί. Πρόσφατες έρευνες
υποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης
καθορίζονται από την ποιότητα και την επάρκεια εξειδικευµένων ανθρώπινων
πόρων και όχι από το κόστος

Τα πιο δυναµικά
στοιχεία των
παγκόσµιων δικτύων
καινοτοµίας
βρίσκονται στις
χώρες µη µέλη του
ΟΟΣΑ

Οι οικονοµίες µη µέλη του ΟΟΣΑ αποτελούν σήµερα δυναµικό στοιχείο της
παγκοσµιοποίησης της Ε&Α. Η Κίνα, το Ισραήλ, η Σιγκαπούρη και η κινέζικη
Ταϊπέι, για παράδειγµα, αύξησαν σηµαντικά τις δραστηριότητες τους σε Ε&Α
κατά τα τελευταία χρόνια. Οι δραστηριότητες Ε&Α της Κίνας
υπερδιπλασιάστηκαν από 0,6 σε 1,3% του ΑΕΠ από το 1995 µέχρι σήµερα. Στο
4,7% του ΑΕΠ, οι δραστηριότητες Ε&Α του Ισραήλ υπερβαίνουν αυτές όλων
των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η πολιτική πρέπει
ακόµα να προλάβει
την παγκοσµιοποίηση
της καινοτοµίας

Η πλειονότητα των κυβερνήσεων του ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι ο καλύτερος
τρόπος για να επωφεληθεί από τα παγκόσµια δίκτυα καινοτοµίας είναι η
ενίσχυση των εγχώριων ικανοτήτων καινοτοµίας και η ανάπτυξη των τοπικών
ταλέντων. Παράλληλα, οι χώρες έχουν θεσπίσει επικεντρωµένες πολιτικές για να
ανταποκριθούν στις συγκεκριµένες προκλήσεις που τίθενται από την
παγκοσµιοποίηση. Ορισµένες χώρες χρησιµοποιούν φορολογικά κίνητρα για την
Ε&Α στοχεύοντας στην προσέλκυση και τη διατήρηση των ξένων επενδύσεων σε
Ε&Α, ενώ άλλες βοηθούν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν αλλοδαπούς
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συνεταίρους και προωθούν τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της έρευνας.

Η σηµασία των αγορών χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας αυξάνεται
Οι αγορές χορήγησης
αδειών
εκµετάλλευσης
βελτιώνουν την
απόδοση των
συστηµάτων
καινοτοµίας

Η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης αποτελεί πλέον σηµαντική οδό διάχυσης των
εφευρέσεων και διευκόλυνσης της επακόλουθης καινοτοµίας. Η χορήγηση
αδειών εκµετάλλευσης αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών
καινοτοµίας, καθώς βάζει τις εφευρέσεις στα χέρια των πιο ικανών για την
εµπορευµατοποίησή τους. Στο πλαίσιο ενός πιο ανοιχτού συστήµατος
καινοτοµίας στο οποίο οι επιχειρήσεις αντλούν τεχνολογικές εισροές από ένα
ευρύ φάσµα δηµόσιων και ιδιωτικών πηγών, η χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης
αποτελεί πλέον βασικό µηχανισµό ανταλλαγής κατοχυρωµένων εφευρέσεων. Η
διεθνής χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό και
αυξανόµενο ποσοστό επί του συνόλου των χορηγηθέντων αδειών εκµετάλλευσης
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, καταγράφοντας παγκόσµια έσοδα που ξεπερνούσαν
τα 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2004.

Οι κυβερνήσεις
µπορούν να
βοηθήσουν στη
βελτίωση της
λειτουργίας τους

Ο ιδιωτικός τοµέας διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στη διαµόρφωση των αγορών
χορήγησης αδειών εκµετάλλευσης τεχνολογίας, αλλά οι κυβερνήσεις µπορούν να
λάβουν ορισµένα µέτρα για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Βασική απαίτηση
είναι η αρµόζουσα διαχείριση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, ώστε να
εξασφαλίζεται η ποιότητα των διπλωµάτων και η έγκαιρη χορήγησή τους. Οι
κυβερνήσεις µπορούν επίσης να λάβουν µέτρα για τη βελτίωση της διάθεσης των
πληροφοριών που αφορούν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τα οποία µπορεί να
χορηγηθεί άδεια εκµετάλλευσης. Σε ορισµένες χώρες οι κυβερνήσεις έχουν
συνεργαστεί µε τη βιοµηχανία µε στόχο την ανάπτυξη εργαλείων για τον
εντοπισµό πολύτιµων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και την εκτίµηση της αξίας
τους.

Η ζήτηση βελτιωµένων πρακτικών αξιολόγησης έχει αυξηθεί
Η αυξανόµενη
σηµασία της
πολιτικής για την
καινοτοµία επέφερε
άνοδο της ζήτησης
για καλύτερη
αξιολόγηση των
πολιτικών

Η ευρύτερη αναγνώριση της σπουδαιότητας της καινοτοµίας για την οικονοµική
ευηµερία και την κοινωνική ευεξία επέτεινε το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση
των πολιτικών και των πρακτικών. Η αξιολόγηση έχει πρωταρχική σηµασία στην
αποτελεσµατική διαχείριση και διακυβέρνηση της έρευνας που χρηµατοδοτείται
από το δηµόσιο. Μπορεί να παράσχει πληροφορίες κατά τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων σχετικά µε θέµατα που αφορούν τη διατήρηση των εργαλείων
πολιτικής για την καινοτοµία και την κατανοµή των πόρων.

Απαιτούνται νέα
εργαλεία
αξιολόγησης που να
είναι αρµονικά
συνδυασµένα µε την
πολυπλοκότητα της
έρευνας και της
καινοτοµίας

Σήµερα, η αξιολόγηση επιχειρεί να αντιµετωπίσει πιο πολύπλοκες δέσµες
προβληµάτων στο πλαίσιο ενός συστήµατος καινοτοµίας µε αυξανόµενη
πολυπλοκότητα. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί φορείς, για παράδειγµα, αξιολογούνται
όλο και πιο συχνά όχι µόνο ως προς την ποιότητα της έρευνας που διεξάγουν,
αλλά επίσης ως προς τη συνάφεια των αποτελεσµάτων τους και την ικανότητά
τους να προάγουν αποτελεσµατικά τη µεταφορά τεχνολογίας. Η επιστηµονική
έρευνα απαιτεί τη συνεργασία πολλών επιστηµονικών κλάδων, µε αποτέλεσµα να
δυσχεραίνεται η παραδοσιακή χρήση της εξέτασης από οµότιµους για τη
στάθµιση των ερευνητικών προτάσεων ή αποτελεσµάτων. Τα εργαλεία
αξιολόγησης εξελίσσονται για να ανταποκριθούν στη µεταβαλλόµενη ζήτηση για
αξιολόγηση. Οι χώρες προσανατολίζουν όλο και πιο πολύ τις µεθόδους
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αξιολόγησης των ιδρυµάτων από την εφάπαξ εξέταση σε περιοδικές
αξιολογήσεις. Ένας µικρός αριθµός χωρών άρχισε επίσης να αξιολογεί τους
χρηµατοδοτικούς φορείς και τα ερευνητικά συµβούλια, αναπτύσσοντας νέες
µεθόδους και κριτήρια γι’ αυτόν το σκοπό.
Περαιτέρω
προσπάθειες
απαιτούνται για τη
βελτίωση των
πρακτικών
αξιολόγησης

Η συνεχής διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των πρακτικών
αξιολόγησης και τον ευρύτερο καταµερισµό τους. Σηµαντική είναι επίσης η
ενίσχυση ευρύτερων και επισταµένων ανταλλαγών µεταξύ των υπευθύνων
αξιολόγησης, ούτως ώστε να µοιράζονται πληροφορίες σχετικά µε τις
µεθοδολογίες για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων, καθώς και για τη διασφάλιση του
αντίκτυπού τους στη χάραξη πολιτικής. Η συστηµατικότερη συγκριτική ανάλυση
καινοτόµων µεθόδων αξιολόγησης θα πρέπει να λαµβάνει χώρα σε διεθνή φόρα.
Ένα άλλο σηµαντικό έργο είναι η βελτίωση των πρακτικών και των
µεθοδολογιών εξέτασης που θα λαµβάνουν µε σαφέστερο τρόπο υπόψη τη σχέση
µεταξύ καινοτοµίας και οικονοµικών επιδόσεων.

Οι χώρες του ΟΟΣΑ
πρέπει να
βελτιώσουν την
απόδοση των
συστηµάτων έρευνας
και καινοτοµίας και
να είναι έτοιµες να
ανταποκριθούν στις
προκλήσεις και τις
ευκαιρίες που
παρουσιάζονται από
τους παγκόσµιους
παράγοντες

Συνοπτικά, οι προοπτικές για τις δηµόσιες και επιχειρηµατικές επενδύσεις στην
Ε&Α και την καινοτοµία παραµένουν ευοίωνες, αλλά οι µεταβαλλόµενες
µακροοικονοµικές συνθήκες θα µπορούσαν να περιορίσουν µεσοπρόθεσµα τις
επενδύσεις. Συνάµα, η ανάδυση κρατών µη µελών θέτει επιπρόσθετες
προκλήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι χώρες του Οργανισµού θα πρέπει να
επιταχύνουν τις µεταρρυθµίσεις των πολιτικών τους για τη βελτίωση της
απόδοσης των συστηµάτων έρευνας, βελτιώνοντας παράλληλα τα κίνητρα για
επενδύσεις στην έρευνα, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την καινοτοµία. Ορισµένες
από τις µικρότερες οικονοµίες του ΟΟΣΑ σηµειώνουν πρόοδο στην
αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών, αλλά µερικές από τις ισχυρότερες
οικονοµίες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες. Στο κοντινό µέλλον, µερικές
οικονοµίες µη µέλη ενδεχοµένως να διαδραµατίσουν ηγετικό ρόλο παγκοσµίως
στον τοµέα της Ε&Α και της καινοτοµίας
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