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[HCT] Υψηλό το ποσοστό χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από επιχειρήσεις

Αρωγός το ελληνικό επιχειρείν
στην ερευνητική δράση των ΑΕΙ

> Βασικότερος παραγωγός έρευνας
οι σχολές ανώτατης εκπαίδευσης
Αυτή τη στιγμή στην EAAa<Vi ια ΑΕΙ «ναι ο βασικότερος παράγωγος έρευνας, με
ποσοστό που ίεπερνο to 55% toc συνόλου πχ δροστηρκ)πιιος R&D, μερίδιο αηο to
ιιψί.λοιι.μα μι uiiu um κροιων-μελων ιης Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγκεκριμένα, η
Ελλάδα ιυηιιάυυιιη en* txm filon μετά ης Κύπρο, Λιθουανία. Anovia Εσθονία un
Πορτογαλία.
Θιι πρέπει va οημιιωΟει ϋτι για m* atowon ίων δικτυώσεων μειοξυ tuv ΑΕΙ και ίων
awuftœw ίχουν αναληφθεί διάφορες qpwnPouJtkc χωρίς πάντα Jwfttnn
cnmaaa, où paow) qmôBa γκι dn anum ipooBi», rtiov η αντιμετώπιση- ακίς ux;
"χρηματοδοτούμενα έργα»·. H αικΜηασματικοτητο που χαρακτηρίζει au ton too είδους
tn χρημοιηβοιηαα tue ως συνέπεια m StcKont πχ λειιουργκις tout, με ια tnv
ιξονιληοη ux, 6h(j<x)kx, φίφοίοΒόΐηοης.
Πκι πρόσφατη ιιρωιοβυυλία πιαν η δημιουργία Μονάδων Κοινό topioc, και
Εη.,α,ρηυαηκϋΐηιας (MOKE) σε ολα m ίδρυμα ai ιριιοβάύρκκ, ονκβΟΧΚΚ με
α*Μω{Π ιην finaftoiiKOtf.pd -.ηοηοΜοη· me ερευνάς, αχ, εκίκτΛεικιης και ιικ,
καινοτομίας μεοω διεξαγωγής σεμιναρίων, παρουσιάσεων, δράσεων καθοδιτγιιοιις
(inentorintf κ_λπ Και au m η δράση οντιμειωπίζει σήμερο παρεμφερείς δυσκολίες
Παρ' ολα αυτά, to μερίδιο ιης ερευνητικής δραστηριότητος ιων ιδρομαιων ανωιαιικ,
ιχικιιδτιχτΓκ; που χρηματοδοτείται αηο τις UMÜpriuUC βρίσκεται κοντά στον
αντίστοιχο κοινοτικό μτσο όρο και συγκεκριμένα στο 5,97% έναντι tou ευρωπαϊκού
μέσου οροο 6, 35% Εάν δε αυτό αναχΟιι οχ; ποσοστό στη συνολική χρηροιοδοιηαη
που προέρχεται am rit επιχειρήσεις, rivai οχεδον ιρν ιλάοιο του κοινοτικού μέσου
ΰρου. Συγκεκριμένα, ανέρχεται οχο 7.43%. ίνονη του 2,69% που είναι ο ευρωπαϊκός
μέσος όρος.
Ωστόσο, για nw ερμπνεια ιων στοιχείων au ιων fia πρέπει να ουνεκ πιιηθουν ιοσο ία
□notera) μεγέθη ιων δαπανών ϋ&ΰ στην Ελλάδα, ta οποία είναι χαμιιλα σε σύγκριση
με τις ηερισσοίφες χώρες τικ, Ε Ε . οσο και π δώρθρωση του ελληνικού συετοιρατος
έρευνας, αηοα ια ΑΕΙ αποτελούν τους κύρους φορείς R&D, at αντίθεση με ιπ διεΟνιι
ηρακ ηκή. όπου ο ιομίας των επιχειρήσεων κυριαρχεί στ όρους διενέργειας και

*ρυματοδοτποιχ της P&D

It υψηλό ποσοστό, σε σχέση με τον
μέσο όρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κυμαίνεται η χρηματοδότηση 

των ερευνητικών δραστηριοτήτων
των ΑΕΙ της Ελλάδας από την επιχειρηματική 

κοινότητα. Αν και τα σηνολικά
κονδύλια παραμένουν μικρά σε σύγκριση
με ης υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, φοίνεται όη το χρηματοδοτικό
κενό για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) των

τριτοβάθμιων ιδρυμάτων λόγω της μείωσης 

των εθνικών πόρων (απόρροια της
οικονομικής κρίσης), καλύπτεται σε έναν

βαθμό από τη συνεισφορά των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, παρότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 

μετέχουν -αναλογικά σε σχέση

με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- 

με μεγαλύτερο βαθμό στην παραγωγή
R&D από τα ΑΕΊ, βρίσκονται στον ανιίποδα
ως προς την αξιοποίηση της. Αυτό το σημ-
πέρασμα εξάγεται από την έκθεση «Εκπαίδευση, 

Έρευνα, Καινοτομία -Διαστάσεις 

του Τριγώνου της Γνώσης στην Ελλάδα», 

που εκπόνησε το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης.

Τα βασικά σημεία
Σύμφωνα με ορισμένα σημεία της έκθεσης
και σε συνδυασμό με πλήθος άλλων στοιχείων 

(ποσοτικών και ποιοτικών) που
έχουν σηλλεχθεί ώστε να αναδειχτεί η
πληρέστερη εικόνα διασύνδεσης των ακμών 

του τριγώνου της γνώσης στη χώρα,
προκύπτουν τα εξής:
■	Παρά τη μείωση πολλών μακροοικονομικών 

δεικτών τα τελευταία έτη, οι εθνικές
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D)
αυξήθηκαν με την αξιοποίηση των κονδυλίων 

του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρόη η
Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται χαμηλά 

μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.
■	Με βάση τα πιο πρόσφοτα στατιστικά
στοιχεία R&D (201 5) ο δείκτης της ένιασης
δαπανών R&D (ποσοστό δαπανών R&D
ως προς το ΑΕΠ της χώρας) διαμορφώνεται
στο 0,96% ιου ΑΕΠ όταν o μέσος όρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,03%,
ενώ κύποιες χώρες της Βόρειας Ευρώσης
έχουν ήδη υπερβεί το 3%. Αυτό καταίασσει
την Ελλάδα στην έβδομη από το τέλος
θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
■	Η ουμβολή του τομέα των επιχειρήσεων
στις συνολικές εθνικές δαπάνες R&D
υστερεί σε σύγκριση με άλλες χώρες,
υποδηλώνοντας τη μη αποδοτική εκμετάλλευση 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
από την πραγματική οικονομία και

την παραγωγή. Ενδεικτικά, για το 2014

οι δαπάνες των ελληνικών επιχειρήσεων
κυμάνθηκαν στο 0,28% του ΑΕΠ με τον

ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 1,3%
του ΑΕΠ.

■ Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού 
που απασχολείται σε αυτές τις

δραστηριότητες υπερβαίνει τις 82.000,
με την πλειονότητα αυτών να απασχο¬

λείται σιον ιομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

■	Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα
έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, ία ερευνητικά 

κέντρα και ταΤΕΙ, που διεξάγεται
κυρίως με δημόσια χρηματοδότηση, τακτική 

και κονδύλια ΕΣΠΑ, ενώ πρόσθετοι
πόροι προέρχονται από τα ανταγωνισηκά
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
■	Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται 

στη χώρα μπορούν va χαρακτηριστούν 

ως υψηλού επιπέδου, όταν αξιολογηθούν 

με ακαδημαϊκούς όρους.
■	Η σημμειοχή Ελλήνων ερευνητών σε

ανταγωνιστικά προγράμματα R&D της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλ. από ίο Πρό-
γρομμα Πλαίσιο (2007-201 3), είναι επίσης
υψηλη, δεδομένου ότι η χώρο έχει λάβει
κεφάλαια που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ
και αντιστοιχούν στο 2,2% της συνολικής
κοινοτικής χρηματοδότησης.
■Το 10,5% των επιχειρήσεων πσυ καινοτομούν 

σε προϊόντα και διαδικασίες έχουν
συνάψει συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο 

ή ερευνητικό ίδρυμα.
Λαμβάνοντας un' όψιν ιο τελευταίο

εύρημα φοίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δείχνουν va αντιλαμβάνονται ιη
σημασία ιης εκμετάλλευσης της παρο-
γόμενης γνώσης για την απόκτηση ή και
τη διαιήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η διαπίστωση ότι το 10.5% ιων
επιχειρήσεων που καινοτομούν σε προ
ιόνια και διαδικασίες έχουν συνάψει ση
νεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο ή και
ερευνητικό ίδρυμα, κάθε άλλο παρά ως
αμελητέα μπορεί va εκληφθεί.

Το «ελληνικό παράδοξο»
Ωστόσο, τα αποτελέσματα των δεσμών
και συνεργασιών μεταξύ ιων φορέων που

παράγουν γνώση και των φορέων που
την εφορμόςύυν ή την ενσωματώνουν
κατά κύριο λόγο σε προϊόντα και υπηρο
σίες (δηλαδή μεταξύ της ερουνητικής -

πανειποτημιακής και της επιχειρηματικής
κοινότητας) δεν είναι εμφονή στη συνολική 

οικονομία. Παρότι αυτή η ασυνέχεια
μεταξύ των ερευνητικών αποτελεσμάτων
υψηλού επιπέδου και της αδυναμίας εμπορικής 

εκμετάλλευσης τους είναι ένα
πανευρωπαϊκό φοινόμενο, το λεγόμενο
«ευρωπαϊκό παράδοξο» στη χώρο μας
φοίνεται να ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι π
προσηάθεια (έστω και μερικής) επίλυσης
αυτής της ασυνέχηος αποτελεί ουσιαστικό

εργαλείο οικονομικής ανασυγκρότησης
σε διεθνές επίπεδο.
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