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Σα παγθόζκηα πξόηππα ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κεηαβάιινληαη κε 

ηαρύ ξπζκό. Πνηεο είλαη ε ζπλέπεηεο ηεο εμέιημεο απηήο ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ 

θαηλνηνκία; Πνηα κέηξα ιακβάλνπλ νη ρώξεο γηα λα εληζρύζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο ζηηο 

επηζηήκεο, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία; Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ επίηεπμε θνηλσληθώλ ζηόρσλ; 

Η έθζεζε ηνπ ΟΟΑ «Δπηζηήκε, Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία: Πξννπηηθέο 2008» εμεηάδεη ηηο 

βαζηθέο εμειίμεηο ζηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία ζηηο ρώξεο ηνπ Οξγαληζκνύ  

θαη ζε κεξηθέο από ηηο ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο κε κέιε όπσο ε Βξαδηιία, ε Χηιή, ε Κίλα, ην 

Ιζξαήι, ε Ρσζία θαη ε Νόηηα Αθξηθή. Χξεζηκνπνηώληαο ηα πην πξόζθαηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

θαη δείθηεο ην βηβιίν εμεηάδεη δεηήκαηα πνπ απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηεο ησλ ππεπζύλσλ ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζηεκώλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο. ηε ζεκαηνινγία απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη επηδόζεηο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ θαηλνηνκία, νη ηάζεηο ζηε δηακόξθσζε 

εζληθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ αληηθηύπνπ ηεο δεκόζηαο 

έξεπλαο. 

ηνλ ηόκν απηό παξνπζηάδεηαη επίζεο κηα επηκέξνπο εηθόλα ησλ επηδόζεσλ θάζε ρώξαο ζηελ 

επηζηήκε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε ζπλάξηεζε κε ην νηθείν εζληθό πιαίζην θαη ηηο ηξέρνπζεο 

πξνθιήζεηο πνιηηηθήο. 
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Παγκόζμια δςναμική ηηρ επιζηήμηρ, ηηρ ηεσνολογίαρ και ηηρ 

καινοηομίαρ 

Η ηζρπξή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 
ελζάξξπλε ηηο επελδχζεηο ζηελ 
επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 
θαηλνηνκία 

Έσο πξόζθαηα ην παγθόζκην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε 

δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο ήηαλ επλντθό. Οη επελδύζεηο ζηελ 

Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγηθή Αλάπηπμε (ΔΣΑ) ζηε δώλε ηνπ ΟΟΑ 

αλαξξηρήζεθαλ ζηα 818 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην  2006 από ηα 468 δηζ. 

δνιάξηα ην 1996. Η Αθαζάξηζηε Δγρώξηα Γαπάλε γηα ΔΣΑ 

(ΑΔΓΔΣΑ) απμήζεθε θαηά 4,6% εηεζίσο (ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο) 

κεηαμύ ηνπ 1996 θαη ηνπ 2001, αιιά ν ξπζκόο αύμεζεο ππνρώξεζε ζε 

θάησ από 2,5% εηεζίσο κεηαμύ ηνπ 2001 θαη ηνπ 2006. Οη κειινληηθέο 

επελδύζεηο ζα εμαξηεζνύλ ελ κέξεη από ηνλ πην καθξνπξόζεζκν 

αληίθηππν ηεο αζηάζεηαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο. 

Οη δαπάλεο γηα ΕΤΑ ζε κεξηθέο ρψξεο 
κε κέιε ηνπ ΟΟΣΑ απμάλνληαη 
ζεκαληηθά 

Δληνύηνηο, ε παγθόζκηα θαηαλνκή ηεο ΔΣΑ κεηαβάιιεηαη. Σν 

2006 ε ΑΔΓΔΣΑ ηεο Κίλαο αλήξζε ζηα 86,8 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ κε 

εηήζην ξπζκό αύμεζεο πεξίπνπ 19% ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο από ην 

2001 έσο ην 2006. Οη επελδύζεηο ζε ΔΣΑ ζηε Νόηηα Αθξηθή 

απμήζεθαλ από 1,6 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 1997 ζε 3,7 δηζ. ην 2005. 

ηε Ρσζία απμήζεθαλ από 9 δηζ. δνιάξηα ΗΠΑ ην 1996 ζε 20 δηζ. ην 

2006 θαη ζηελ Ιλδία αλήξζαλ ζε 23,7 δηζ. δνιάξηα ην 2004. Ωο εθ 

ηνύηνπ, ην κεξίδην ησλ νηθνλνκηώλ κε κειώλ ηνπ ΟΟΑ ζηελ 

παγθόζκηα ΔΣΑ απμάλεηαη θαηαθόξπθα (18,4% ην 2005 από 11,7% ην 

1996). Η εμέιημε απηή νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ πξντνύζα βαξύηεηα 

ησλ ρσξώλ απηώλ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, όκσο επίζεο νθείιεηαη 

ζην απμαλόκελν κεξίδην ησλ επελδύζεσλ ζε ΔΣΑ ζην ΑΔΠ, θπξίσο 

ζηελ Κίλα. Σν 2005 ηα κεξίδηα ησλ ηξηώλ θύξησλ πεξηθεξεηώλ ηνπ 

ΟΟΑ ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ΔΣΑ ζε παγθόζκην επίπεδν ήηαλ 

πεξίπνπ 35% γηα ηηο ΗΠΑ, 24% γηα ηελ Δπξώπε ησλ 27 θαη 14% γηα 

ηελ Ιαπσλία. Δλώ ε Ιαπσλία δηαηεξεί ην παγθόζκην κεξίδηό ηεο 

ζηαζεξό από ην 2000, ην κεξίδην ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ κεηώζεθε 

θαηά πεξηζζόηεξν από 3 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ιόγσ ηνπ πνιύ 

ρακεινύ ξπζκνύ αύμεζεο ησλ Γαπαλώλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ΔΣΑ 

(ΓΔΔΣΑ) θαη ην κεξίδην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  κεηώζεθε θαηά 2 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (ρήκα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1. Παγθόζκηεο ηάζεηο 

ΔΣΑ ζηηο θύξηεο πεξηθέξεηεο 

ηνπ ΟΟΑ θαη ζε επηιεγκέλεο 

νηθνλνκίεο κε κέιε 
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Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
ΕΤΑ κεηψζεθε, φκσο παξακέλεη 
ζεηηθφο 

Οη επηρεηξήζεηο δηεμάγνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ΔΣΑ ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ. Οη επελδύζεηο απηέο 

απμήζεθαλ θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, κνινλόηη ν ξπζκόο αύμεζεο 

επηβξαδύλζεθε αηζζεηά από ην 2001 θαη έπεηηα. ηελ Δπξώπε ησλ 27 

ε έληαζε ησλ ΓΔΔΣΑ απμήζεθε κόλν νξηαθά θαηά ηε δεθαεηία 1996-

2006 θηάλνληαο ζην 1,11% ηνπ ΑΔΠ. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε ΔΔ δε ζα 

θαηαθέξεη λα επηηύρεη ην ζηόρν ηεο λα αλέιζνπλ νη ΓΔΔΣΑ ζην 2% 

ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2010. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε έληαζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ΔΣΑ κεηώζεθε ζην 1,84% ηνπ ΑΔΠ ην 2006 (από 

2,05% ην 2000), ελώ ζηελ Ιαπσλία αλήιζε ζην λέν πςειό επίπεδν ηνπ 

2,62%. ηελ Κίλα ν ιόγνο ΓΔΔΣΑ πξνο ην ΑΔΠ απμήζεθε γξήγνξα, 

ηδηαίηεξα από ην 2000 θαη έπεηηα, θαη ζήκεξα πξνζεγγίδεη ην επίπεδν 

ηεο έληαζεο ησλ δαπαλώλ ζηελ Δπξώπε ησλ 27, θηάλνληαο ζην 1,02% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2006. 

Η δηεζλνπνίεζε ηεο ΕΤΑ δηεπξχλεηαη 

Έλα απμαλόκελν κεξίδην ηεο ΔΣΑ ρξεκαηνδνηείηαη από ην 

εμσηεξηθό (κέζσ ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ, δεκόζησλ ηδξπκάησλ ή 

δηεζλώλ νξγαληζκώλ). ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ 

απμάλεηαη ην κεξίδην ησλ αιινδαπώλ ζπγαηξηθώλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

ΔΣΑ, θαζώο νη μέλεο εηαηξείεο εμαγνξάδνπλ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαπηύζζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ΔΣΑ ή ηδξύνπλ λέεο ζπγαηξηθέο. 

Τα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη νη 
επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο πιήζπλαλ 

ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο θαη νη 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο απμήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Μνινλόηη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζπλερίδνπλ λα θαηέρνπλ ην 

κεγαιύηεξν κεξίδην ζηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο εθ ηξηκεξνύο 

ζπκβάζεσο (δηπιώκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ ηαπηόρξνλα ζηηο ΗΠΑ, ηελ 

Ιαπσλία θαη ηελ ΔΔ γηα λα πξνζηαηεύνπλ ηελ ίδηα εθεύξεζε), ην 

κεξίδην απηό κεηώζεθε, όπσο κεηώζεθε θαη ην αληίζηνηρν ηεο Δπξώπεο 

ησλ 25. Παξάιιεια, ην κεξίδην ησλ αζηαηηθώλ ρσξώλ ζηα δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο πνπ πξνζηαηεύνπλ ηελ ίδηα εθεύξεζε ζε δηαθνξεηηθέο 

ρώξεο (νηθνγέλεηεο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο) απμήζεθε αηζζεηά 

θαηά ηε δεθαεηία 1995-2005, αλ θαη από ρακειό αξρηθό επίπεδν. 

Δπίζεο απμήζεθε ε δεκνζίεπζε επηζηεκνληθώλ άξζξσλ, όκσο 

παξακέλεη πνιύ ζπγθεληξσκέλε ζε κεξηθέο ρώξεο, κε ηε δώλε ηνπ 

ΟΟΑ λα αληηπξνζσπεύεη πάλσ από ην 81% ηεο παγθόζκηαο 

παξαγσγήο. Παξόια απηά, νη επηζηεκνληθέο ηθαλόηεηεο απμάλνληαη 

αηζζεηά ζε κεξηθέο αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο (ρήκα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 2. Παγθόζκηα κεξίδηα 

ζηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 

θαη ηηο επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεύζεηο ζηηο θύξηεο 

πεξηθέξεηεο ηνπ ΟΟΑ θαη ζε 

επηιεγκέλεο νηθνλνκίεο κε κέιε 
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Η δήηεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
επηηαρχλεηαη 

Η πξντνύζα έληαζε ηεο γλώζεο ζε πνιιέο ρώξεο ζπλεπάγεηαη ηελ 

αύμεζε ησλ αλαγθώλ γηα άξηζηα θαηαξηηζκέλνπο εξγαδνκέλνπο. Η 

απαζρόιεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δώλε ηνπ ΟΟΑ απμήζεθε γξεγνξόηεξα από ό,ηη ε 

απαζρόιεζε ζπλνιηθά, ζπρλά κε κεγάιε δηαθνξά. 

Η εηζξνή ηαιαληνύρσλ αηόκσλ από ηελ αιινδαπή ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξνζθνξά Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ Δπηζηήκε θαη 

ηελ Σερλνινγία (ΑΠΔΣ) ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ. Παξάιιεια, ε 

παγθόζκηα αγνξά εξγαζίαο ησλ άξηζηα θαηαξηηζκέλσλ γίλεηαη πην 

αληαγσληζηηθή, θαζώο βειηηώλνληαη νη επθαηξίεο απαζρόιεζεο ζηηο 

βαζηθέο ρώξεο πξνζθνξάο, όπσο ε Κίλα θαη ε Ιλδία. Πνιιέο ρώξεο 

αλαιακβάλνπλ έλα επξύ θάζκα πξσηνβνπιηώλ γηα λα δηεπθνιύλνπλ 

ηελ θηλεηηθόηεηα θαη, σο εθ ηνύηνπ, ε δηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ησλ ΑΠΔΣ ελδέρεηαη λα ζπλερηζηεί. Παξάιιεια, ν 

εληεηλόκελνο δηεζλήο αληαγσληζκόο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηαιαληνύρσλ 

αηόκσλ ζεκαίλεη όηη νη ρώξεο ζα πξέπεη λα εληζρύνπλ ζπλερώο ηηο 

επελδύζεηο ηνπο ζην αλζξώπηλν δπλακηθό. 

Τάζειρ ηων πολιηικών για ηην επιζηήμη, ηην ηεσνολογία και ηην 

καινοηομία 

Οη πνιηηηθέο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ 
ηερλνινγία εμειίζζνληαη… 

Οη πνιηηηθέο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία εμειίζζνληαη σο 

απνηέιεζκα ησλ επξύηεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηελ αληηκεηώπηζε 

εζληθώλ δεηεκάησλ (π.ρ. ζέζεηο εξγαζίαο, εθπαίδεπζε, πγεία) θαη, όιν 

θαη πην ζπρλά, γηα ηελ αληηκεηώπηζε παγθόζκησλ πξνθιήζεσλ όπσο ε 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή. 

… σο απνηέιεζκα ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο ηεο ΕΤΑ θαη ησλ 
«αλνηρηψλ» κνξθψλ θαηλνηνκίαο 

Η αύμεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ΔΣΑ θαη νη πην «αλνηρηέο» θαη δηθηπσκέλεο κνξθέο 

θαηλνηνκίαο ζέηνπλ επίζεο πξνθιήζεηο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ 

επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Οη ρώξεο πξέπεη λα αλαπηύμνπλ εζληθέο 

ηθαλόηεηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπλ 

ηηο μέλεο επελδύζεηο ζε ΔΣΑ θαη θαηλνηνκία θαη πξέπεη λα 

πξνσζήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε παγθόζκηεο αιπζίδεο αμίαο. 
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Τνχην απαηηεί βειηίσζε ηνπ 
ζπληνληζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θαη 
αιιαγέο ζηηο δνκέο δηαθπβέξλεζεο 

Σέηνηνπ είδνπο πξνθιήζεηο σζνύλ ηηο ρώξεο λα βειηηώζνπλ ην 

ζπληνληζκό ζηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ ζε εζληθό, 

αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, όπσο θαηαδεηθλύεηαη από ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Δπξσπατθνύ Χώξνπ Έξεπλαο (ΔΧΔ). Μεξηθέο ρώξεο επηθόξηηζαλ 

έλαλ εληαίν ζεζκό κε ηελ επζύλε ράξαμεο πνιηηηθώλ έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα βειηηώζνπλ ην ζπληνληζκό ή λα 

δείμνπλ όηη δίλνπλ πιένλ κεγαιύηεξε πξνηεξαηόηεηα ζηηο πνιηηηθέο 

απηέο. 

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ΕΤΑ 
ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, ελ κέξεη ιφγσ 
ησλ εζληθψλ ζηφρσλ ΕΤΑ 

Πνιιέο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ αύμεζαλ ηε δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ΔΣΑ, παξά ηνπο έκκνλνπο δεκνζηνλνκηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο 

γεληθέο πεξηθνπέο ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο ζε κεξηθέο ρώξεο. Η 

αύμεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηνπο εζληθνύο ζηόρνπο ΔΣΑ όπσο απηνύο 

πνπ έζεζε ε ΔΔ γηα ηελ αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ έξεπλα  ζην 3% 

ηνπ ΑΔΠ έσο ην 2010. Μνινλόηη ελδερνκέλσο ε πιεηνλόηεηα ησλ 

θξαηώλ κειώλ δε ζα θαηαθέξεη λα επηηύρεη ηνπο εζληθνύο ζηόρνπο έσο 

ην 2010, νη ζηόρνη απηνί θαηαδεηθλύνπλ ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε γηα ηελ 

ώζεζε ησλ επελδύζεσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Οξηζκέλεο ρώξεο κε 

κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ επίζεο ζέζεη ζηόρνπο ελίζρπζεο ηεο ΔΣΑ θαηά ηελ 

επόκελε δεθαεηία. 

Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ρσξψλ 

παξέρεη θνξνινγηθά θίλεηξα ΕΤΑ 
εγείξνληαο ην ζέκα ηνπ θνξνινγηθνχ 
αληαγσληζκνχ 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ΔΣΑ ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαηνπίζηεθε από ηελ άκεζε δεκόζηα 

ρξεκαηνδόηεζε ζηελ έκκεζε (ρήκα 3). Σν 2005 ην 7% θαηά κέζν 

όξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ΔΣΑ ρξεκαηνδνηήζεθε από άκεζα 

θπβεξλεηηθά θεθάιαηα, έλαληη 11% ην 1995. Σν 2008 21 ρώξεο ηνπ 

ΟΟΑ παξείραλ θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ΔΣΑ (έλαληη 12 ρσξώλ ην 1995) θαη νη πεξηζζόηεξεο έηεηλαλ λα 

γίλνληαη πην γελλαηόδσξεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Η απμαλόκελε ρξήζε εθπηώζεσλ θόξνπ γηα ηελ ΔΣΑ νθείιεηαη ελ 

κέξεη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ ρσξώλ λα πξνζειθύζνπλ πεξηζζόηεξεο 

άκεζεο μέλεο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΣΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 3. Πνζνζηό 

θνξνινγηθώλ επηδνηήζεσλ γηα 

1 δνιάξην ΗΠΑ γηα ΔΣΑ, 2008 
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Οη πνιηηηθέο γηα ηε ζηήξημε ησλ 
ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ησλ 
δηθηχσλ θαη ησλ  νηθνζπζηεκάησλ 
θαηλνηνκίαο εμειίζζνληαη 

Δγθαηληάδνληαη ζπλερώο λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

δηθηύσλ θαη ζπλεξγαηηθώλ ζρεκαηηζκώλ (clusters), ελώ παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα εξγαιεία (π.ρ. εθπηώζεηο θόξνπ) γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ βηνκεραλίαο θαη έξεπλαο. Με ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε εμειίζζεηαη επίζεο ε ζηήξημε ησλ ζπλεξγαηηθώλ 

ζρεκαηηζκώλ κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία  «θόκβσλ» παγθόζκηαο 

εκβέιεηαο γηα ηε ζύλδεζε κε ηηο παγθόζκηεο αιπζίδεο αμίαο παξά κε 

γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλνπο ζπλεξγαηηθνύο ζρεκαηηζκνύο. Η ζύλδεζε 

θαη ε ζπλεξγαζία ησλ πεξηθεξεηώλ ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ απνθηνύλ κεγαιύηεξε ζεκαζία. 

Η πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

ζπλερίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 
επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγηθή 
θαηλνηνκία 

Μηα βαζηθή πξόθιεζε πνιηηηθήο γηα ηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ είλαη ε 

εθπόλεζε θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθώλ πνπ ζηεξίδνπλ επξύηεξα ηελ 

θαηλνηνκία (όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ νξγαλσηηθή θαη ηε κε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία) θαη ε ζπκπεξίιεςε θιάδσλ κε πεξηνξηζκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ΔΣΑ (π.ρ. θιάδνη πνπ βαζίδνληαη ζηνπο πόξνπο θαη 

παξαδνζηαθνί θιάδνη) θαζώο θαη ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηώλ. 

Πξάγκαηη, πνιιέο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηνρεύνπλ ηελ 

θαηλνηνκία παξακέλνπλ επηθεληξσκέλεο ζηελ ηερλνινγηθή ή ηελ 

επηζηεκνληθή θαηλνηνκία όπνπ ην ζθεπηηθό γηα ηε δεκόζηα παξέκβαζε 

είλαη γεληθά ζαθώο πξνζδηνξηζκέλν θαη ιεηηνπξγηθό. 

Η έιιεηςε αγνξψλ θαηλνηφκσλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κεηαηνπίδεη 
ην θέληξν βάξνπο ησλ πνιηηηθψλ ζηε 
δήηεζε 

Μεγαιύηεξε έκθαζε δίλεηαη επίζεο ζε πνιηηηθέο πνπ ζηνρεύνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο θαηλνηνκίαο, όπσο ε αλάπηπμε 

πξσηνπόξσλ αγνξώλ, νη δεκόζηεο ζπκβάζεηο πνπ επλννύλ ηελ 

θαηλνηνκία θαη ε αλάπηπμε πξνηύπσλ. Οη πνιηηηθέο απηέο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη νη θησρέο επηδόζεηο 

θαηλνηνκίαο ίζσο λα ζπλδένληαη κε ηελ έιιεηςε αγνξώλ θαηλνηόκσλ 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 
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Η αξιολόγηζη ηος ανηικηύπος αποηελεί πλέον ακπογωνιαίο λίθο ηηρ 

πολιηικήρ για ηην καινοηομία 

Η αμηνιφγεζε ηνπ 
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ αληηθηχπνπ ηεο 
δεκφζηαο πνιηηηθήο απέθηεζε 
κεγαιχηεξε ζεκαζία… 

Ο κεηαβαιιόκελνο ξόινο θαη ζέζε ηεο θπβέξλεζεο επέθεξε ηελ 

αύμεζε ηεο δήηεζεο πνιηηηθώλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμηόπηζηα ζηνηρεία. 

Δπηπιένλ, θαζώο ζε πνιιέο ρώξεο δίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε έκθαζε 

ζηηο πνιηηηθέο πξνώζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο, νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα 

δηθαηνινγήζνπλ ην ύςνο, ηνπο ηνκείο θαη ηελ απόδνζε ησλ 

επελδύζεσλ ζηελ θαηλνηνκία. Η αμηνιόγεζε ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνύ αληηθηύπνπ ηεο δεκόζηαο ΔΣΑ είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δεκόζησλ 

δαπαλώλ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ επίηεπμε θνηλσληθώλ θαη 

νηθνλνκηθώλ ζηόρσλ θαζώο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκόζηαο 

ινγνδνζίαο. 

… φκσο ε αμηνιφγεζε ηνπ 
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ αληηθηχπνπ ηεο 
δεκφζηαο ΕΤΑ δελ είλαη εχθνιν έξγν 

Σα δηάθνξα νθέιε γηα ηελ θνηλσλία από ηηο επελδύζεηο ζε ΔΣΑ 

είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηνύλ θαη λα κεηξεζνύλ. Η ΔΣΑ κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα επηθέξεη δεπηεξνγελή απνηειέζκαηα θαη αθνύζηεο 

ζπλέπεηεο, πνιιέο βαζηθέο επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο πξνθύπηνπλ 

αζρεδίαζηα θαη νη εθαξκνγέο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζπρλά  

ζπληεινύληαη  ζε ηνκείο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξρηθό ζηόρν ηεο 

ΔΣΑ. Δπηπιένλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη έσο όηνπ 

κπνξέζνπκε λα δξέςνπκε ηα νθέιε από ηελ ΔΣΑ ίζσο λα είλαη αξθεηά 

κεγάιν. 

Αλαπηχρζεθαλ λέεο πξαθηηθέο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ… 

Σα ηειεπηαία ρξόληα εθαξκόδνληαη λέεο ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηνπ 

αληηθηύπνπ ηεο δεκόζηαο ΔΣΑ. Η πιεηνλόηεηά ηνπο επηθεληξώλεηαη 

ζηελ αλάιπζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθηύπνπ, παξά ην γεγνλόο όηη έλα 

ζεκαληηθό κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δεκόζηαο ΔΣΑ ππεξβαίλεη 

ηα όξηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θέξδνπο θαη απμάλεη ηελ επεμία ησλ πνιηηώλ. 

Η εζληθή αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βειηίσζε ηεο 

πγείαο ή ε θνηλσληθή ζπλνρή είλαη παξαδείγκαηα κε νηθνλνκηθνύ 

αληηθηύπνπ. 
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Η δηεζλήο ζπλεξγαζία είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ησλ 
πξαθηηθψλ θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο 

Δπεηδή νη ζεκεξηλέο πξνζπάζεηεο αμηνιόγεζεο ηνπ αληηθηύπνπ ηεο 

δεκόζηαο ΔΣΑ δελ θαηάθεξαλ λα ζπιιάβνπλ ην πιήξεο θάζκα ηνπ 

αληηθηύπνπ απηνύ ζηελ θνηλσλία, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ζπλερήο 

δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ηνπ 

αληηθηύπνπ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθξίζηκσλ δεηθηώλ θαη 

αλαιπηηθώλ ηερληθώλ. 

Η μικποοικονομική ανάλςζη ηων επιδόζεων καινοηομίαρ παπέσει νέα 

ζηοισεία 

Οη απινί δείθηεο απφ ηηο έξεπλεο 
θαηλνηνκίαο δελ είλαη ηδηαίηεξα 
ρξήζηκνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο 

Οη δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζε έξεπλεο θαηλνηνκίαο είλαη ζεκαληηθή 

πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηε κέηξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο 

ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ησλ επηδόζεσλ θαηλνηνκίαο κεηαμύ ησλ ρσξώλ. 

Δληνύηνηο, ε ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ θαζνδήγεζε ησλ ππεπζύλσλ 

ράξαμεο πνιηηηθήο ήηαλ θάπσο πεξηνξηζκέλε ιόγσ ηεο εθηεηακέλεο 

ρξήζεο ηνπο σο κέζνπο δείθηεο ζηε δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο 

αμηνιόγεζεο. Οη απινί κέζνη όξνη θξύβνπλ ηε κεγάιε εηεξόηεηα πνπ 

πθίζηαηαη κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ηνκέσλ θαη ησλ ηόπσλ σο 

πξνο ηα πξόηππα θαηλνηνκίαο. 

 

Οη δείθηεο θαηλνηνκίαο πνπ βαζίδνληαη 

ζε «κηθξνδεδνκέλα» κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο 

Πην εμεηδηθεπκέλνη δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζε «κηθξνδεδνκέλα» 

θαηλνηνκίαο (δειαδή ζε επίπεδν επηρείξεζεο) κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ θιάδν 

θαη ηνλ «ηξόπν» θαηλνηνκίαο. Η θαηαλόεζε θαη ε κέηξεζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ κνξθώλ θαηλνηνκίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε 

ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθώλ. Σν πξόγξακκα ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηα Μηθξνδεδνκέλα Καηλνηνκίαο είλαη ε πξώηε δηαθξαηηθή 

πξνζπάζεηα κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

επίπεδν επηρείξεζεο (firm-level data), πνπ πξνέξρνληαη από έξεπλεο 

θαηλνηνκίαο, κε ζθνπό ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ δεηθηώλ. 
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Τα πνξίζκαηα ησλ αλαιχζεσλ 
δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 
ηξεηο ηξφπνη θαηλνηνκίαο… 

Σνπιάρηζηνλ ηξεηο ηξόπνη θαηλνηνκίαο είλαη θνηλνί ζηηο ππό 

αλάιπζε ρώξεο. «Σξόπνο θαηλνηνκίαο» νλνκάδεηαη έλα ζύλνιν 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλήζσο νκαδνπνηνύληαη θαη πινπνηνύληαη καδί 

από ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο. Ο πξώηνο αθνξά ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά 

κίαο λέαο θαηλνηνκίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηερλνινγία πνπ παξάγεηαη 

από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (ελδνεπηρεηξεζηαθή ΔΣΑ θαη δηπιώκαηα 

επξεζηηερλίαο). Ο δεύηεξνο αθνξά ηε δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνύ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελζσκαησκέλσλ ηερλνινγηώλ (απόθηεζε  

κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ) θαη ηελ παξάιιειε 

επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Ο ηξίηνο αθνξά ηηο επξύηεξεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαηλνηνκίαο θαη νκαδνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηλνηνκίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ην κάξθεηηλγθ. 

…. φκσο δελ πθίζηαηαη έλαο «εληαίνο» 
ηξφπνο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

Παξά ηα θνηλά πξόηππα θαηλνηνκίαο, δελ πθίζηαηαη έλαο «εληαίνο» 

ηξόπνο θαηλνηνκίαο θαη θαίλεηαη όηη ππάξρνπλ πνιιέο βαζηθέο εζληθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ην αληαγσληζηηθό θαη ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. Η 

αλάιπζε επίζεο θαηαδεηθλύεη όηη ε θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο 

ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

ελδνεπηρεηξεζηαθήο παξαγσγήο ηερλνινγίαο. Οη πνιηηηθέο πξνώζεζεο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ ηελ εηεξόηεηα απηή.  

Η βειηίσζε ηεο γλψζεο καο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη 
θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ην ζρεδηαζκφ 
ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ θαηλνηνκία 

Οη  έξεπλεο θαηλνηνκίαο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ πεξαηηέξσ, γηα 

παξάδεηγκα, κε ηελ αληηζηνίρεζε ησλ δεδνκέλσλ από έξεπλεο 

θαηλνηνκίαο κε άιια δεδνκέλα ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη δηνηθεηηθά 

αξρεία, όπσο ηζνινγηζκνύο, έξεπλεο γηα ηελ ΔΣΑ θ.ιπ. Σνύην ζα 

επέηξεπε ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ επηδόζεσλ θαηλνηνκίαο θαζώο 

θαη ησλ πνιηηηθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκία. 
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