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μικρομεσαίες
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΚΤ Ξεπέρασε τον μέσο όρο της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ η διεθνής αναγνωρισιμότηταγια τη χώρα μας την πενταετία 2010-2014

Υψηλής απήχησης
οι δημοσιεύσεις
Ελλήνων ερευνητών
Αυξανόμενη βαίνει η διεθνής απήχηση
των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων

από το 2000 έως και το 2014
όπως προκύπτει από τη νέα μελέτη του
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης EKT

Συμφωνά με τα βασικά σημπεράσματα
της μελέτης η οποία αντλεί δεδομένα
από τη βάση δεδομένωνWeb ofScience
σε όρους απήχησης σι ελληνικές δημοσιεύσεις

διατηρούν τον δυναμισμό τους
αφού οι αναφορές σε ελληνικές δημοσιεύσεις

διατηρούν την αυξητική τάση
όλων των προηγούμενων ετών Μάλιστα
σ δείκτης απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων

την πενταετία 20l0-20l4
ξεπερνά τον μέσο όρο των χωρών της
Ε.Ε και του ΟΟΣΑ Πάνω από τον μέσο
όρο των χωρών της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ
ουνεχίζει να βρίσκεται το ποσοστό των
ελληνικών δημοσιεύσεων που λαμβάνουν

αναφορές
Ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων

που παράγονται τα τελευταία
χρονιά παρομένει σχεδόν σταθερός με
ελαφρά κάμψη μετά το 2012 που ήταν
και το έτος με τπν παραγωγή του υψηλότερου

αριθμού δημοσιεύσεων Ωστόσο
αν ληφθεί υπ όψιν ο αριθμός των δημοσιεύσεων

σε σχέση με την εθνική δαπάνη

για Έρευνα και Ανάπτυξη Ε&Α
n Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις
σε σχέση με πς χώρες της EE Η μελέτη
η οποία διατίθεται online στη διεύθυνση
ήιΐρ://Γεροη06.Γηειτίΰ5.βΐΛ με δυνατότητες

διαδραστικής πλοήγησης εντάσσεται

στην καθιερωμένη πλέον σειρά
μελετών που πραγματοποιεί το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ σε συστηματική

βάση Στη σειρά αυτών των
μελετών

περιλαμβάνονται βιβλιομετρικές
αναλύσεις που ευθυγρομμίζονται με τις
πλέον έγκυρες μεθοδολογικές προσεγγίσεις

στον χώρο της βιβλιομετρικής επιστήμης

και με στοιχεία που αντλούνται
εναλλάξ από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων

Web of Science και Scopus
Οπως επισημαίνει η διευθύντρια του

ΕΚΤ Εύη Σαχίνη η έκδοση αυτή αποτελεί

καρπό μιας προσπάθειας που ξεκίνησε

το 2010 με ουνέχεια και ουνέ
πεια ουνιστώντας μία ολοκληρωμένη
προσηάθεια διαχρονικής αποτύπωσης
της ελληνικής ουγγραφικής δραστηριότητας

σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
και σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον
Φιλοδοξούμε ότι η ελεύθερη διάθεση

Συμμέτοχες
ανά φορέα
Οι σημαντκότχρες κα ιηνοριες
ελληνικών φορέων ως προς τον
αριθμό δτ^κχιιευοεων ovo to
πανεπιστήμια χα ερευνητικά κέντρα
που εποπτεύονται από τη Γενική

Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας
ΠΈΤ τα δημοσία νοσοκομεία με
πτωτικές ωστόσο ιοσεις tri τελευταία
ετα καταΤΕΙ
Την πενταετία 20 1 0-20 1 4 π

συμμέτοχη ιων πανεπιστήμιων στο
σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων
εινπι 83,5 ι47 678 ϋημοοκησος
ων ερευνητικών κέντρων ιης ΓΓΕΤ

1 3,8 7.788 δημοσιεύσεις των
δημοσίων νοσοκομείων 1 1 2
6 374 δημοσιευθείς και των ΤΕΙ

5,5 i3 1 32 δημοσιεύσεις ενω ο
υπόλοιπες κατηγορίες φορέων έχουν
με ριΛια κατω οι 5
Αναφορικά με η ποσοστά
δημοσιεύσεων με ανηφόρες την
ηρωτη Mon έχουν το ερευνητικά
κέντρα που EJMllXUOvra αηο τη ΓΓΕΤ
ενω ακολουθούν οι ιόκοηκ φορεκ
υγείας οι λοιποί δη(ΐοσιοι ερευνητικοί
φόρε και τα AutVKO μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα
Υψηλότερη απήχηση σηο τον
ι κιγκοσ)«ο μεσο ορο 1 Οι

επιτυγχάνουν ex δημοσιεύσεις που

προέρχονται αηο τους ιδιωτικούς
φόρε υγείας 1 1 3.3 τα ερευνητικό
κέντρα που εποπτεύονται αηο Βΐ ΓΓΕΤ

1 1 29 ι χα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα Π 22 1 οι λοιποί δημόσιοι
ερευνητικοί ψορεχ il 17k το
ivAwiritmO.IO
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ot όλες ft
κσ τηγοριες φορέων jîovouv ης
ουνεργοσίες που npOWOUmOKMrta
με Ελληνες και ίενους ερευνητε νκι
rnv παραγωγή δημόσιε υοεων

των δεδομένων θα επιτρέψει δευτέρα
γενείς αναλύσεις από περισσότερες ερευνητικές

ομάδες αυξάνοντας τις πτυχές
που διερευνώνται και τον βαθμό κατανόησης

του ερευνητικού ουστήματος
της χώρας μας

Αριθμός δημοσιεύσεων
Σύμφωνα με ία αποτελέσματα της μελέτης

το 2014 καταγράφονται 10.793
ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις
σημειώνοντας ελαφρά κάμψη μετά το
201 2 που ήταν και το έτος με την παραγωγή

του υψπλότεραυ αριθμού δημοσιεύσεων

1 1 1 78 δημοσιεύσεις Τα τελευταία

έτη ο ρυθμός αύξησης των ελληνικών

δημοσιεύσεων είναι μ τκρότερος
απ ό,τι στις χώρες του ΟΟΣΑ και της
Ε.Ε Σε όραυς παραγωγικότητας του
ελληνικού ερευνητικού συστήματος
Ε&Α με βάση τον αριθμό των δημοσιεύσεων

ανά εκατομμύριο ευρώ που δαπανάται

για Ε&Α στις χώρες της Ε.Ε η
Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση ακολουθώντας

τη Ρουμανία και την Κροατία
Οσον άφορο τον αριθμό των δημοοτεύ
σεων ανά ισοδύναμο πληραυς απασχόλησης

ερευνητών για κάθε χώρα η Ελλάδα

βρίσκεται στη 14η θέση
Ως προς την απήχηση την πρωτοτυπία

την ποιότητα και την αναγνωρισιμότητα

οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται

δυναμικά στο διεθνές περιβάλλον

Οι ουνολικοί δείκτες και η
θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε τον ΟΟΣΑ
και διεθνώς αναβαθμίζονται η απήχηση
των δημοσιεύσεων αυξάνεται και οι επιδόσεις

των φορέων βελτιώνονται
Ο αριθμός των αναφορών στις ελληνικές

δημοσιεύσεις ο οποίος αποτελεί
και τη βάση για τον υπολογισμό των βι
βλιομετρικών δεικτών διατηρεί την αυξητική

τάση όλων των πραηγούμενων
ετών και την πενταετία 201 0-20 1 4 φθάνει
τις 334.992 αναφορές

Την πενταετία 2010-2014 οι ελληνικές
δημοσιεύσεις λαμβάνουν κατά μέσο όρα
6,13 αναφορές ανά δημοσίευση ξεπερνώντας

για πρώτη φορα τον μέσο όρα
αναφορών στην Ε£ 6,05 και στον ΟΟΣΑ
6,01 Ο σχετικός δείκτης απήχησης

των ελληνικών δημοσιεύσεων διαμορφώνεται

σε 1,01 σε σχέση με την Ε.Ε
και σε 1,02 σε σχέση με τον ΟΟΣΑ

Επίσης το ποσοστό των ελληνικών
δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές

ένας ακόμα δείκτης που αποτηπώνει
την πρωτοτηπία και την ποιότητα του
εραυνητικού έργου και την αναγνωρισιμότητα

των επιστημόνων ουγγραφέων
ξεπερνά την πενταετία 201 Θ20 1 4 τα αντίστοιχα

ποσοστά της EE και του ΟΟΣΑ
πάνω από μιάμιση εκατοστιαία μονάδα

Ως προς τους βιβλιομετρικούς δείκτες
που καταγράφουν την ύπαρξη υψηλης
απήχησης για τις δημοσιεύσεις την πεν
ταετία 2010-2014 τόσο ο αριθμός όσο
και η κατανομή των ελληνικών δημοσιεύσεων

με υψηλή απήχηση καταγράφουν

σημαντική βελτίωση Ειδικότερα
860 ελληνικές δημοσιεύσεις κατατάχθηκαν

παγκοσμίως στο 1 των δημοσιεύσεων

με υψηλη απήχηση 3.488 δημοσιεύσεις

στο 5 6375 στο 10 14.629

δημοσιεύσεις στο 25 και 27.212 δημοσιεύσεις

στο 50 Η κατανομή των
ελληνικών δημοσιεύσεων που διαμορφώνεται

με βάση το κριτήριο της υψηλης
απήχησης είναι 1 6 6,4 1 1 7 26,7
και 49,7 αντίστοιχα Με την εξαίρεση
της κατηγορίας του 50 η Ελλάδα ξεπερνά

τον παγκόσμιο μέσο όρα σε όλες
τις άλλες κατηγορίες

Σημαντική επίσης είναι n ηγετική
ουμμετοχή των Ελληνων επιστημόνων
στις δημοσιεύσεις με υψηλη απήχηση
Σε ποσοστό 28,5 των δημοσιεύσεων
με ελληνική ουμμετοχή που ανήκουν
στο top 1 ο πρώτος ουγγραφέας προ
έρχεται από ελληνικό φορέα Στο top 5
το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 42 και
στο top 10 σε 62,5

Επιστημονικά πεδία
Οι περισσότερες ελληνικές δημοσιεύσεις
ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο Φυσικές

Επιστήμες 47 για το 201 4 και ακολουθούν

τα πεδία Ιατρική και Επιστήμες
Υγείας 39,4 Μηχανική και Τεχνολογία
21,7 Κοινωνικές Επιστήμες 7,2

Γεωργικές Επιστήμες 3,7 και Ανθρωπιστικές

Επιστήμες 1,8
Την πενταετια 2010-2014οι σχετικοί

δείκτες απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων

στα περισσότερα κύρια επιστημονικά

πεδία βελτιώνονται και ξεπερνούν

ή πλησιάζουν τον παγκόσμιο
μέσο όρα 1 Η υψηλότερη απήχηση σχετικός

δείκτης απήχησης 1,16 καταγράφεται

στο πεδίο Φυσικές Επιστήμες και
ακολουθούν τα πεδία Ιατρική και Επιστήμες

Υγείας 1 09 Μηχανική και Τεχνολογία

1,02 Γεωργικές Επιστήμες
0,94 Ανθρωπιστικές Επιστήμες 0,90
και Κοινωνικές Επιστήμες 0,87

Συνεργασίες
Στη διάρκεια της δεκαπενταετίας 2000
2014 παρατηρείται μεγάλη αύξηση στο
ποσοστό των δημοσιεύσεων που

πραγματοποιούνται

με ουνεργαοία είτε με
ελληνικούς είτε με ξένους φορείς Το
2014 το 74,6 των ελληνικών δημοσιεύσεων

είναι προϊόν ουνεργασίας Ειδικότερα

το 53,4 των ελληνικών δημοσιεύσεων

παράγεται με τη ουνεργαοία
φορέων από το εξωτερικό ενώ το 38,2
πραγματοποιείται από συνεργασίες μεταξύ

ελληνικών φορέων Οι διεθνείς ου
νεργασίες καταγράφουν σημαντική αύξηση

μετά το 2008 ενώ οι χώρος με τον
μεγαλύτερα αριθμό ουνεργασιών είναι
οι ΗΤΤΑ το Ηνωμένο Βασίλειο π Γερμανία

n Γαλλία και n Ιταλία
Οι συνεργασίες έχουν θετικό αντίκτυπο

στον δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων

Οι μεγαλύτερες τιμές του
δείκτη απήχησης σε όλα τα επιστημονικά
πεδία αφοραύν δημοσιεύσεις που έχουν
πρακυψει μέσω διεθνών ουνεργασιών
ακολουθούν όσες είναι αποτέλεσμα ελληνικής

συνεργασίας και τελευταίες
είναι οι δημοσιεύσεις που παρήχθησαν
χωρίς συνεργασία isid 10785697
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