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Η εισήγηση αποτελείται από δύο µέρη. Στο Α´ µέρος συνοψίζονται µερικά ποσοτικά δεδο-

µένα για την σχέση των δαπανών Ε&Α µε την τεχνολογική πρόοδο, καθώς και για την συ-

σχέτιση ερευνητικών επιδόσεων στην βασική και εφαρµοσµένη έρευνα. Στο B´ µέρος παρα-

τίθεται πλέγµα προτάσεων που αφορούν την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ελληνικού 

ακαδηµαϊκού-ερευνητικού συστήµατος. 

 
A. Η συσχέτιση του επιπέδου τεχνολογικής προόδου µε την οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί 

κοινό τόπο στον οποίο δεν θα υπεισέλθω. Αντίθετα νοµίζω ότι είναι σκόπιµο να εξετασθεί η 

σχέση δαπανών Ε&Α µε το «αντίκρισµά» της. Σαν δείκτη του τελευταίου επέλεξα τον αριθ-

µό των ευρεσιτεχνιών που απονέµονται (ανά εκατοµµύριο πληθυσµού) από το αρµόδιο γρα-

φείο των ΗΠΑ (πηγή: US patent office). Το γράφηµα υπ. αρ. 1 (κάτω αριστερά) επιχειρεί να 

ποσοτικοποιήσει αυτήν την σχέση µεταξύ input και output του ερευνητικού συστήµατος σε 

24 χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάς (µε µεγαλύτερο κυκλικό σηµείο). Η διακεκοµµένη 

καµπύλη είναι nonlinear least square fit της µορφής (x/x0)p /[1+(x/x0)p], µε εκθέτη p=7(3) και 
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και κατώφλι x0  = 2(0.1).  Το συµπέρασµα που θα πρέπει να συναχθεί είναι σαφές: το ανα-

πτυξιακό κατώφλι των Ε&Α δαπανών είναι υπαρκτό και βρίσκεται όντως στο 2% του ΑΕΠ. 

Τεχνολογική πρόοδος – και µάλιστα µε ρυθµούς  που να στοχεύουν σε οικονοµική σύγκλιση µε 

το επίπεδο των ανεπτυγµένων χωρών  - είναι αδύνατη µε Ε&Α δαπάνες κάτω του 2%. Η εκτί-

µηση του εισηγητή είναι ότι αυτό το «κατώφλι» στην πράξη θα αυξηθεί τα επόµενα χρόνια, 

λόγω των αυξηµένων προσπαθειών πολλών ήδη ανεπτυγµένων χωρών .   

Το δεύτερο γράφηµα  (δεξιά) απεικονίζει την συσχέτιση µεταξύ ενός αντιπροσωπευτικού µε-

γέθους βασικής έρευνας, του συνολικού αριθµού δηµοσιεύσεων στο περιoδικό Physical 

Review Letters κατά την τριετία 2002-2004 (οριζόντιος άξονας) και των ευρεσιτεχνιών που 

απένειµε το US patent office το 2003 (κάθετος άξονας), για 42 χώρες µεταξύ των οποίων και 

η Ελλάς (µε µεγαλύτερο κυκλικό σηµείο). Παρά την σχετικά µεγάλη σκέδαση των διαφόρων 

ερευνητικών συστηµάτων, το µήνυµα είναι µάλλον απλό: Ο βαθµός συσχέτισης είναι 79%. 

Καµµιά χώρα δεν βρίσκεται στο άνω αριστερό τµήµα του γραφήµατος. Βασική και εφαρµο-

σµένη έρευνα συνυπάρχουν σε απόλυτα συµβιωτική σχέση.  

Η δυναµική των ελληνικών  επιδόσεων  στους ανωτέρω δείκτες συνοψίζεται στα δύο επό-

µενα γραφήµατα. Οι απόλυτοι αριθµοί, παρά την συστηµατική τους αυξητική τάση, δεν επι-

τρέπουν την παραµικρή αισιοδοξία όσο οι Ε&Α δαπάνες της χώρας παραµένουν στα σηµερι-

νά επίπεδα.  

B. Προκειµένου η ακαδηµαϊκή - ερευνητική κοινότητα να αξιοποιήσει πλήρως το µερίδιο 

   



που της αναλογεί  από την επιβεβληµένη αύξηση των Ε&Α δαπανών στο 2% του ΑΕΠ, επι-

βάλλεται κατά την άποψή µου να ληφθούν τα εξής µέτρα, που κυρίως αποσκοπούν στην αύ-

ξηση της εξωστρέφειας του συστήµατος. Και τούτο διότι οι αυξηµένες δαπάνες µόνο υπό συν-

θήκες υψηλής εξωστρέφειας οδηγούν σε ανάλογη συµµετοχή στο διεθνές επιστηµονικό & 

τεχνολογικό γίγνεσθαι και -µέσω αυτής- σε ισόρροπη αύξηση και των δύο συνιστωσών του 

ερευνητικού output – δηλ. σε υψηλές επιδόσεις σε βασική και εφαρµοσµένη έρευνα. 

α) Eπιλογή ερευνητικού προσωπικού: κατά την έγκριση των προκηρυσσόµενων θέσεων (σε 

παν/µια και ερευν. κέντρα) θα πρέπει να υπάρξει σύζευξη µε την διαδικασία κοινής ερευνητι-

κής αξιολόγησης οµοειδών τµηµάτων & ινστιτούτων. Το όποιο επιτελικό όργανο (ΕΣΕΤ;) θα 

πρέπει να ευνοήσει την δηµιουργία συνεργειών µεταξύ διαφορετικών χώρων εν δυνάµει αρι-

στείας. Η δηµοσιοποίηση των προκηρύξεων για θέσεις όλων των βαθµίδων πρέπει να είναι 

ουσιαστική (διαδίκτυο, διεθνή επιστηµονικά περιοδικά). Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν προσ-

λήψεις αλλοδαπών ερευνητών & µελών ∆ΕΠ (πέραν του προσχηµατικού «δύνανται … εάν 

γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα») σε όλες τις βαθµίδες. Η επιλογή να γίνεται από 

ολιγοµελή «εκλεκτορική επιτροπή» µε υποχρεωτική συµµετοχή 1-2 επιστηµόνων άλλων χω-

ρών - τα «ανώτερα» όργανα (εκεί που από τον νόµο προβλέπονται, δηλ. στα παν/µια) να ε-

λέγχουν απλώς. Να ενισχυθεί ο ρόλος των γνωµατεύσεων εξωτερικών εµπειρογνωµόνων. 

β) Συνθήκες εργασίας: Χρηµατοδότηση «βασικών ερευνητικών δαπανών» για κάθε ερευνητή 

ή µέλος ∆ΕΠ (1000 €/έτος  βιβλία-εργαλεία  ινστιτούτου / εργαστηρίου («συλλογική υποδο-

µή», 3000 €/έτος έξοδα ταξιδίων). Αποσαφήνιση επιτρεπόµενων παρέργων (κριτήρια, αρµο-

διότητα, σύνδεσµος µε αξιολόγηση). 

γ) Μεταπτυχιακές σπουδές: Το σηµερινό καθεστώς είναι επιστηµονικά προβληµατικό (µεγά-

λος αριθµός & διάρκεια µαθηµάτων, δυσλειτουργίες στην εµπλοκή των ερευνητικών κέ-

ντρων). Θα πρέπει, αγνοώντας το βραχυπρόθεσµο πολιτικό όφελος από την προσωρινή συ-

γκάλυψη της ανεργίας πτυχιούχων, να αναπτυχθούν πιο ευέλικτα εργαλεία για την προώθηση 

της αριστείας. Οδηγός θα µπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή πρακτική των “graduate colleges” 

(short courses) στα πλαίσια µεγάλων ερευνητικών συνεργασιών ή οι διµερείς cotutelles (δι-

δακτορικά που απονέµονται από κοινού από δύο φορείς, διαφορετικών κρατών). Επισηµαίνε-

ται εδώ η θεµατική ανεπάρκεια των ΠΕΝΕ∆ ως προς τις βασικές επιστήµες, και η ανάγκη 

υιοθέτησης εναλλακτικών εργαλείων χρηµατοδότησης (περιλαµβανοµένων και µερικών κε-

ντρικών «διακεκριµένων»  υποτροφιών).  


