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Η Θέση της Ελλάδας στην Ερευνα και Καινοτομία
Των ΚΩΣΤΑ ΦΟΤΑΚΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΕΛΙΜΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Η θέση της Ελλάδας μέσα στους κύκλους
στην Ε.Ε.-28 στον δείκτη έντασης δαπανών
για Ερευνα Ανάπτυξη
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Επιδόσεις της Ελλάδας
στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας
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Επιδόσεις της Ελλάδας στον δείκτη
ποσοστού μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που διαθέτουν καινοτομία προϊόντων
ή/και διαδικασιών
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5

Επιδόσεις της Ελλάδας στον δείκτη
δαπανών Ερευνας Ανάπτυξης Ε&Α
στον ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Επιδόσεις της Ελλάδας στον δείκτη
διαθεσιμότητας κεφαλαίων υψηλού
επιχειρηματικού κινδύνου venture capital
του Ευρωπαϊκού Δείκτη Καινοτομίας
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6

Επιδόσεις της Ελλάδας στον δείκτη
φιλικού περιβάλλοντος για καινοτομία
του European Innovation Scoreboard 2019
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

To
τελευταίο διάστημα διακινούνται

σε niiepiôes και δημοσιεύματα

anoipEis σχετικέ5 με την
έρευνα και καινοτομία που περιγράφουν

με μελανά χρώματα τη θέση
Tns xcopas τόσο σε ευρωπαϊκό όσο
και σε διεθνέε επίπεδο Αν και πάντα
πρέπει να επιδιώκεται το καλύτερο
οι απόψειβ αυτέε απέχουν πολύ από
την πραγματικότητα και βασίζονται
είτε σε άγνοια είτε σε αποσπασματική

και επιπόλαια χρήση στοιχείων
που παρέχονται από διεθνείβ

οργαντσμούε αξιολόγησα ή τέλθ3
σε εσκεμμένη παρερμηνεία tous
Πα την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων

Kaipias σημασία5 είναι
η παρακολούθηση των τάσεων που
καταγράφονται για auTés Tis επιδό
oe\s οι οποίε5 σημειωτέον έχουν
επιτευχθεί μέσα στο πλαίσιο βα
Oiàs κοινωνικοοικονομικέ Kpions

Σύμφωνα με την έκθεση του
2019 για τον Ευρωπαϊκό Δείκτη
Καινοτομίαε European Innovation
Scoreboard η Ελλάδα κατατάσσεται

2η ανάμεσα σε 28 xcopes Tns
Ευρωπαϊκήε Ενωσηε Ε.Ε όσον
αφορά τον ρυθμό ανάπτυξηβ Και
νοτομία5 την περίοδο 2011-2018
https://ec.europa.eu/commission

presscorner detail en/ip_l9_299 1

Για επτά κράτη-μέλη οι επιδόσε
βελτιώθηκαν πάνω από 15 Λιθουανία

25,7 Ελλάδα 20,2
Λετονία 17.7 Μάλτα 17,2
Ηνωμένο Βασίλειο 17,0 Εσθονία

16,5 και Ολλανδία 16,1
Στο κείμενο αυτό σχολιάζεται

η πραγματική διάσταση ορισμένων
από Tis απόψειε avxès που

παραβλέπουν στοιχεία ôncos τα
παραπάνω
α Η Ελλάδα κατατάσσεται 18η
ανάμεσα σε 28 χώρεε Tns Ευρω
notais Ενωσα Ε.Ε στον δείκτη
έντασηβ δαπανών για Ερευνα και
Ανάπτυξη

Πράγματι η Ελλάδα κατατάσσεται

18η σε 28 χώρε5 Tns Ευρω
naüms Evcoans Ε.Ε στον δείκτη
ένταση δαπανών για Ερευνα και
Ανάπτυξη Ε&Α Αυτό που αποκρύπτεται

είναι ότι αυτή είναι η διαχρονικά

καλύτερη θέση που έχει
ποτέ καταλάβει η χώρα Πρώτη
φορά το 201 7 και εν μέσω μνημονίων

οι δαπάνεε Ε&Α ξεπέρασαν
τα 2 δισ pOàvovras το 1,13 του
ΑΕΠ ακολουθώντα3 μια σημαντικά
αυξητική τάση npos τον κοινοτικό

μέσον όρο του 2 και βελτιώ
vovras τη σχετική κατάταξη ras
xcbpas μεταξύ των χωρών Tns Ε.Ε
από την 22η στη 18η θέση https
metrics.ekt.gr/publications/341
ôncûs δείχνει το Διάγραμμα 1

β Η Ελλάδα κατατάσσεται 20ή

Κάποιοι επιμένουν
να ξεχνούν ότι
η χώρα εξέρχεται από
μια βαθιά οικονομική
κρίση απότοκη και του
αναποτελεσματικού
μοντέλου ανάπτυξης
που ακολουθούσε
για δεκαετίες

ανάμεσα σε 28 χώρεε Tns Ε.Ε στον
Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομία5

Πράγματι η Ελλάδα κατατάσσεται

20ή ανάμεσα σε 28 χώρεε
Tns Ε.Ε στον Ευρωπαϊκό Δείκτη
KaivoTopias 2019 Αυτό συμβαίνει

από το 2010
Αυτό που αποκρύπτεται είναι

η aaqms βελτίωση των επιδόσεων
Tns xcbpas τα τελευταία χρόνια
Ovrcds οι επιδόσε Tns χώ

pas βελτιώνονται σταθερά όσον
αφορά τον δείκτη καινοτομία3
ôntûs auTôs υπολογίζεται από το
European Innovation Scoreboard
ras Eupcona'tims Επιτροπήβ στην
έκθεση του 2019 πλησιάζονταε
σταθερά npos τον ευρωπαϊκό μέ¬

σον όρο 100 βλ Διάγραμμα 2
Αλλά και επιμέρουε δείκτε5 που

αφορούν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα

και την αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσμάτων
και γίνονται συνήθωε αντικείμενο
àôiKns κριτικήε και απαξίωσηε
είναι αποκαλυπτικοί ενδεικτικά
ποτέ η χώρα δεν είχε σημειώσει
καλύτερε3 επιδόσε τόσο στη διαθεσιμότητα

κεφαλαίων υψηλού
επιχειρηματικού κινδύνου η δημιουργία

του Υπερταμείου Επιχειρηματικών

Συμμετοχών EquiFund
το 2016 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα

όσο και στο ποσοστό
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που διαθέτουν καινοτομία προϊόντων

ή/και διαδικασιών όπωε
καταδεικνύεται στα Διαγράμματα

3 και 4
Enians η αύξηση ras δημόσια5

ôanàvns για Ε&Α προκάλεσε και
αύξηση δαπανών Ε&Α από τον επιχειρηματικό

τομέα οι οποίεε ήταν
στάσιμε3 σε χαμηλά επίπεδα επί
πολλά χρόνια είναι αξιοσημείωτη
η βελτίωση Tns Ελλάδαε στον δείκτη

δαπανών Ε&Α στον ιδιωτικό
τομέα και μάλιστα από iôious πό
pous που το 2017 ξεπέρασαν για
πρώτη φόρα τη δημόσια δαπάνη
παρουσιάζονταβ σταθερή ετήσια
αύξηση την περίοδο 2015-2017

Το γεγονόβ αυτό αντανακλά την
εμπιστοσύνη axis npoonraés που
διαγράφονται για την ελληνική οικονομία

βλ Διάγραμμα 5
γ Η Ελλάδα κατατάσσεται 28η
σε 28 χώρε3 Tns Ευρωπαϊκήβ Ενω
ans Ε.Ε στη δημιουργία φιλικού
περιβάλλοντοε για καινοτομία

Πράγματι η Ελλάδα κατατάσσεται

τελευταία σε 28 χώρεβ Tns
Eupconaïiais Evcoans Ε.Ε στη δημιουργία

φιλικού περιβάλλοντο3
για καινοτομία σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομία3
Εκείνο που αποκρύπτεται είναι
ότι αυτή τη θέση καταλαμβάνει
σταθερά από την καθιέρωση του
εν λόγω δείκτη όπωε και ότι τα τελευταία

δύο χρόνια έχει βελτιώσει
σημαντικά Tis επιδόσειε Tns σύμφωνα

με το Διάγραμμα 6
δ Η Ελλάδα κατατάσσεται 129η
σε 137 χώρεβ στη συνεργασία Πανεπιστημίων

Βιομηχανίαε στην
Ερευνα

Πράγματι η Ελλάδα κατατάσσεται

129η σε 137 χώρε5 στη συνεργασία

Πανεπιστημίων Βιομη
xavias στην Ερευνα σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνι
στικότηταε 2017-2018 του Παγκόσμιου

Οικονομικού Φόρουμ
Ομωβ ουδέποτε στη χώρα είχε

γίνει επένδυση τέτοιαβ έκτασηβ

και με τόσο συστηματικό τρόπο
στη διασύνδεση Πανεπιστημίων
Biounxavias και στην αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσμάτων
παρά μόνο τα τελευταία χρόνια Εμβληματικό

παράδειγμα αποτελεί το
πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ
Καινοτομώ ras Eiôuais Υπηρεσία3
Tns ΓΙΈΤ 361 εκατ ευρώ συμβα
σιοποιήθηκαν το 2018 και επιπλέον

250 εκατ ευρώ αναμένεται να
συμβασιοποιηθούν το 2019 για συνεργατικά

έργα Πανεπιστημίων και
Ερευνητικών Κέντρων με επιχειρήσει

Ωφελούνται 729 επιχειρήσει
από Tis οποίεβ οι 228 είναι νέεβ που
δημιουργήθηκαν τα χρόνια ras κρί
ans Από το προηγούμενο ποσό 80
εκατ ευρώ αφορούν τεχνολογίε3
που σχετίζονται με τη λεγόμενη 4η
Βιομηχανική Επανάσταση 4ΒΕ Οι
καρποί αυτών των δράσεων σαφώε
και θα αποτυπωθούν στην επόμενη
έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού

Φόρουμ
ε Η Ελλάδα είναι ανέτοιμη για
την 4 Β.Ε

Στην έκθεση του 2018 και πάλι
του Παγκόσμιου Οικονομικού

Φόρουμ όπου η μέτρηση του Παγκόσμιου

Δείκτη Ανταγωνιστικό
τηταβ έχει τροποποιηθεί για να
συνυπολογιστεί και ο βαθμόβ ετοι
μότητα5 ras κάθε xcopas για την 4

Β.Ε η Ελλάδα κατατάσσεται 57η
μεταξύ 140 χωρών και ειδικότερα
όσον αφορά τον πυλώνα Tns Και
νοτομία3 καταλαμβάνει την 44η
θέση http://reports.weforum
org/global-competitiveness
report-201 8/country-economy
profiles/#economy=GRC Ταυτόχρονα

θα πρέπει να επισημανθεί
neos otous δείκτεε απήχησηβ επιστημονικών

δημοσιεύσεων και
αριθμού διπλωμάτων ευρεσιτε
xvias που κατατίθενται ανά εκατ
πληθυσμού η Ελλάδα κινείται ανοδικά

και κατατάσσεται 30ή και 36η
αντίστοιχα ανάμεσα σε 140 χώρεε

Εν κατακλείδι κάποιοι επιμένουν

να ξεχνούν ότι η χώρα εξέρχεται

από μια βαθιά οικονομική
κρίση απότοκη και του αναποτελεσματικού

μοντέλου ανάπτυξα που
ακολουθούσε για δεκαετίεβ Οπωε
αποδεικνύεται από τα παραπάνω
στοιχεία τα τελευταία τέσσερα
χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στην οικοδόμηση ενόβ νέου αναπτυξιακού

προτύπου που εστιάζει
στην Οικονομία ras lYcoans Ο

σχεδιασμό5 auTös αποτυπώνεται
ολοκληρωμένα και συστηματικά
στην Εθνική Στρατηγική για τη
Βιώσιμη Abeam Ανάπτυξη 2030
που είχε διαμορφώσει το υπουργείο

Οικονομία5
Σήμερα το να ομνύειε όψιμα

στο όνομα ras Ερευνα και ras Και
νοτομίαε με κούφιεβ διακηρύξει
éxovras ακολουθήσει στο παρελθόν

εντελα avavriorouffis πρακτι
kés αποτελεί σοβαρή αντίφαση

Βεβαίωβ υπάρχει ακόμη πολύε
δρόμο3 για βελτίωση και το εξαι
ρετικήβ noiôTmas επιστημονικό
δυναμικό μαζί με το αναδυόμενο
νεοφυέε και υγιέε επιχειρείν που
διαθέτει η χώρα αποτελούν τα καλύτερα

εχέγγυα npos αυτή την κατεύθυνση

Η σημερινή θέση ras
Ελλάδαβ αναφορικά με tous δεί
kxes στην Ερευνα και Καινοτομία
öncos άλλωστε ισχύει και με άλλουε
οικονομικουε και koivcovikoùs δεί
Kxes είναι aacpeos βελτιωμένη από
το 2015 και αποτελεί μια xajpis προηγούμενο

παρακαταθήκη για τη σημερινή

διακυβέρνηση Το νερό έχει
μπει πια στο αυλάκι Το στοίχημα
είναι να μη χαθεί αυτή η δυναμική

0 κ Κώστας Φωτάκης είναι
διακεκριμένο μέλος του ΙΤΕ ομότιμος
καθηγητής Φυσικής Πανεπιστημίου
Κρήτης πρώην αν υπουργός Ερευνας
και Καινοτομίας

Ο κ Αλέξανδρος Σελίμης είναι
διδάκτωρ Φυσικής Πανεπιστημίου
Κρήτης σύμβουλος Μεταφοράς
Τεχνολογίας
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