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Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ ανάπτυξθ 
ςυςτιματοσ δεικτϊν STID και τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν για  

KIE, αγορά εργαςίασ μθχανικϊν κ.α.

• Διεκνισ Εμπειρία: Προβλιματα 
οριςμϊν, μζτρθςθσ, ςφγκριςθσ. Περιοριςμοί και 
δυνατότθτεσ.
– Θ εξζλιξθ τθσ κεωρθτικισ προςζγγιςθσ Systems of 

Innovation, KIE …
– Ραγδαία ανάπτυξθ δεικτϊν STID

(Science, Technology, Innovation, Diffusion) και 
ερευνϊν επιχειρθματικότθτασ (AEGIS 
KIE, MIT, ZEW, Kauffman, GEM, OECD, Endeavor 
etc).

– Αυξθμζνο ενδιαφζρον κοινισ γνϊμθσ, ςχεδιαςμόσ 
evidence-based public polices, επιχειρθματικζσ 
ςτρατθγικζσ (ανταγωνιςμόσ που βαςίηεται ςτθ 
γνϊςθ και τθν καινοτομία).Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 

εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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τθν Ελλάδα…

• Ανάγκθ αξιόπιςτθσ τεκμθρίωςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν 
που αναφζρονται:  ςτθν Εκπαίδευςθ, τθν Ζρευνα, τθν 
Σεχνολογικι Ανάπτυξθ, τθν Καινοτομία, τθ Διάχυςθ τθσ 
Γνϊςθσ, τθν Επιχειρθματικότθτασ Εντάςεωσ  Γνϊςθσ, τισ 
Επιχειριςεισ  και τθν αγορά εργαςίασ.

• Ανάγκθ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ και ενεργοφ παρουςίασ 
ςτα ευρωπαϊκά όργανα και τα διεκνι fora.

• Ανάγκθ διαμόρφωςθσ τεκμθριωμζνου και αξιόπιςτου 
δθμοςίου διαλόγου για τα ςυγκεκριμζνα  κζματα, κάτι που 
απουςιάηει από τον δθμόςιο λόγο και τθ δθμόςια 
ςυηιτθςθ.

• Αναηιτθςθ ενόσ νζου αναπτυξιακοφ προτφπου για τθν 
ελλθνικι οικονομία που κα ςτθρίηεται περιςςότερο ςτθ 
γνϊςθ για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ και τθν μετά τθν κρίςθ 
εποχι.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Θ διεκνισ εμπειρία:  Θ ανάπτυξθ 
δεικτϊν ΕΣΑΚ (STI indicators)

• Σο κεωρθτικό και εννοιολογικό πλαίςιο: χεδόν ομοφωνία των 
αναλυτϊν και των διαμορφωτϊν πολιτικισ για τθ ςθμαςία τθσ 
γνϊςθσ, τθσ ερευνθτικισ και τεχνολογικισ δραςτθριότθτασ και τθσ 
καινοτομίασ για τθν μακροχρόνια οικονομικι μεγζκυνςθ.

• Θ πρϊτθ απόπειρα μζτρθςθσ των δαπανϊν για Ζρευνα και 
Ανάπτυξθ ςτθ Βρεταννία από τον J.D. Bernal το 1939 (0.1 ζωσ 0.2% 
του ΑΕΠ τθσ Βρετανίασ)

• Ανάπτυξθ εθνικών ςτατιςτικών STID: Από τισ πρϊτεσ ζρευνεσ του 
National Science Foundation ςτισ ΘΠΑ ςθ δεκαετία του 1950, τθν 
πρϊτθ ζρευνα για τθν καινοτομία ςτθ βρετανικι βιομθχανία από 
το National Institute for Economic and Social Research (Chris 
Freeman), ςτον ΟΟΑ …ζωσ τθν προςπάκεια ςτον Καναδά (2006) 
για τθ μζτρθςθ τθσ επίπτωςθσ των επενδφςεων ςε Ε&Σ ςτθν 
οικονομικι επίδοςθ τθσ χϊρασ.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Θ διεκνισ εμπειρία:  Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ 
(STI indicators) *…ςυνεχ…+

• Από τθ δεκαετία του 1960 ςυςτθματικι προςπάκεια από τον ΟΟΑ: 

– Ιοφνιοσ 1963: υνάντθςθ εμπειρογνωμόνων του ΟΟΑ με το NESTI group 
(National Experts on Science and Technology Indicators) ςτθν Villa Falconieri 
ςτο Frascati τθσ Ιταλίασ που με βάςθ τθν ειςιγθςθ του Chris Freeman 
κατζλθξε ςτθν πρώτη ζκδοςθ του περίφθμου “Frascati Manual” [ The 
Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental 
Development]. Σο εγχειρίδιο - που ζκτοτε ανακεωρικθκε πολλζσ φορζσ-
κακιζρωςε τουσ κεμελιϊδεισ  οριςμοφσ και τισ κατευκφνςεισ για τθν 
ανάπτυξθ ςτατιςτικϊν μζτρθςθσ τθσ ερευνθτικισ και τεχνολογικισ 
δραςτθριότθτασ.

– τα χρόνια που ακολοφκθςαν ο ΟΟΣΑ και το NESTI group ανζπτυξαν ζνα 
ρεφμα εργαςιϊν ςχετικϊν με δείκτεσ STI και μια ςειρά εγχειριδίων γνωςτϊν 
ωσ “ Frascati Family”  για τθ μζτρθςθ  του R&D (Frascati Manual) , τθσ 
καινοτομίασ (Oslo Manual), των ανκρϊπινων πόρων (Canberra Manual), του 
τεχνολογικοφ ιςοηυγίου πλθρωμϊν, και των πατεντϊν.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Θ διεκνισ εμπειρία:  Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ 
(STI indicators) *…ςυνεχ…+

• Θ κακιζρωςθ των ερευνϊν CIS (Community Innovation Survey) ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

• O πολιτικόσ ςτόχοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για δαπάνεσ για Ζρευνα και 
Σεχνολογικι Ανάπτυξθ ςτο φψοσ του 3% του ΑΕΠ.

• Θ ραγδαία αφξθςθ ςτθ διάρκεια τθσ τελευταίασ εικοςιπενταετίασ των δεκτϊν 
ΕΣΑΚ είναι το ςυνδυαςμζνο αποτζλεςμα: 

– των δυνατοτιτων που προςφζρουν οι ΣΠΕ

– το ενδιαφζρον των φορζων τθσ δθμόςιασ πολιτικισ (επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ 
και ςε  δραςτθριότθτεσ ΕΣΑΚ)  αλλά και του κόςμου των επιχειριςεων  
(ςφγχρονοσ ανταγωνιςμόσ που βαςίηεται ςτθν καινοτομία)

– Αυξθμζνθ απαίτθςθ- από κφκλουσ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ, ερευνθτζσ 
αλλά και επιχειρθματικοφσ κφκλουσ- για ποςοτικι αποτίμθςθ και 
παρακολοφκθςθ του μεγζκουσ και τθσ εξζλιξθσ τθσ δζςμευςθσ πόρων ςε 
Ε&Σ, αλλά  και για τθν κατανόθςθ τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ τουσ

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Θ διεκνισ εμπειρία:  Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ 
(STI indicators) *…ςυνεχ…+

• Δφςκολθ θ μζτρθςθ 
– Σα προβλιματα μζτρθςθσ κοινωνικο-οικονομικϊν δεικτϊν δεν 

αφοροφν αποκλειςτικά το STID φςτθμα. Ασ δοφμε πόςεσ δυςκολίεσ 
και ατζλειεσ υπάρχουν π.χ. για τθ μζτρθςθ του πιο πολφ-
χρθςιμοποιοφμενου οικονομικοφ μεγζκουσ, του ΑΕΠ. 

• Δυςκολότερεσ οι διεκνείσ ςυγκρίςεισ
– Το πρόβλημα των «υποςημειώςεων» που προκφπτει από 

διαφορετικοφσ οριςμοφσ, διαφορετικζσ ταξινομιςεισ και μετριςεισ 
των περιςςότερων STID δεικτϊν.

• Αναγκαία θ ανάπτυξθ δεικτϊν μζτρθςθσ για τθν τεκμθρίωςθ 
και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ 
πολιτικϊν STID.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Θ διεκνισ εμπειρία:  Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ 
(STI indicators) *…ςυνεχ…+

• Όμωσ, προςοχι ςτθν χριςθ και τθν κακομεταχείριςθ των δεικτϊν 
ΕΣΑΚ.

– Θ άκριτθ χριςθ δεικτϊν ειςροϊν ωσ υποκατάςτατων δεικτϊν 
εκροϊν. 

– Θ αναγκαςτικι (?) περίπου αποκλειςτικι  χριςθ οριςμζνων 
μεταβλθτϊν ωσ proxy  άλλων μεγεκϊν (θ περίπτωςθ τθσ 
χριςθσ των πατεντϊν ωσ δείκτθ μζτρθςθσ τθσ καινοτομίασ..)

– Σι κρφβεται πίςω από τα ςυνολικά μεγζκθ.

– Προςεκτικι χριςθ με επίγνωςθ των ορίων και των 
περιοριςμϊν τουσ.

– Αναγκαία θ ςυνεχισ προςπάκεια για τθ βελτίωςι τουσ με βάςθ 
και τισ πραγματικζσ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογικι, οικονομικι και 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014

8
Ανάπτυξθ και χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ 

STID και ερευνϊν πεδίου γαι τθν 
επιχειρθαμτικότθτα κ.α.



Θ διεκνισ εμπειρία:  Θ ανάπτυξθ δεικτϊν ΕΣΑΚ 
(STI indicators) *…ςυνεχ…+

• Ανάγκθ διεφρυνςθσ των δεικτϊν Ε&Σ ςε δείκτεσ 
ΕΣΑΚ-Δ (STID) που περιλαμβάνουν και τθν 
καινοτομία και τθ διάχυςθ τθσ τεχνολογίασ (π.χ. 
των ICT) και τισ διαςυνδζςεισ τθσ με τθ δυναμικι 
τθσ μεγζκυνςθσ και τθσ ανάπτυξθσ.

• Σο ςφςτθμα ΕΣΑΚ-Δ (STID) ςυνεχϊσ μεταβάλλεται 
και εξελίςςεται  χαρακτθριςτικά και ςφνορα 
(όρια) που ιςαν ςθμαντικά ςτον 20ο αιϊνα 
ςιμερα χάνουν τθ ςθμαςία τουσ και μποροφν να 
δράςουν αποπροςανατολιςτικά.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Δείκτεσ Καταγραφισ, Μζτρθςθσ & Αξιολόγθςθσ 
Ερευνθτικισ Δραςτθριότθτασ

• Δείκτεσ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων

√ αρικμόσ δθμοςιεφςεων και αναφορϊν

√ δείκτεσ απιχθςθσ

√ βακμόσ ςυνεργαςιϊν

√ επιςτθμονικζσ περιοχζσ αριςτείασ

• Δείκτεσ υλοποίθςθσ ερευνθτικϊν ζργων

√ εκνικά/ ευρωπαϊκά

√ κφριοι ερευνθτζσ

√ ερευνθτικά αποτελζςματα και αξιοποίθςι τουσ

√ ερευνθτικζσ περιοχζσ

√ διαςφνδεςθ με επιχειρθματικι κοινότθτα 

• Δείκτεσ από ενιαία ερευνθτικι υποδομι –research e-infrastructure- ςυλλογισ και διάκεςθσ 
περιεχομζνου του ΕΚΣ

√ περιεχόμενο ιςτοςελίδων ερευνθτικοφ/ ακαδθμαϊκοφ περιεχομζνου

√ διαςυνδζςεισ (links)

√ ςτοιχεία προςπζλαςθσ

√ ςτοιχεία χρθςτϊν 

bibliometrics

scientometrics

webometrics

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Αναγκαιότθτα δθμιουργίασ ελλθνικοφ reference index 
για τισ Ανκρωπιςτικζσ και Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ (ΑΚΕ)

• Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ τθσ ζρευνασ ςτισ ΑΚΕ με τυποποιθμζνο και 
μετριςιμο τρόπο (βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων)

• Προϊκθςθ τθσ ζρευνασ που παράγεται ςτθν Ελλάδα και ιδιαίτερα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα

• Ζνταξθ ελλθνικισ παραγωγισ ςε ευρφτερα δίκτυα (διεκνοποίθςθ)
√ Πρόβλθμα: πολφ λίγα ελλθνικά περιοδικά ευρετθριάηονται ςτισ διεκνείσ 

λίςτεσ

• υντονιςμόσ με ευρωπαϊκζσ προςπάκειεσ, όπωσ αυτι τθσ ESF με το 
European Reference Index for the Humanities (ERIH)

• Παγκόςμιο citation index για τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ από το 
Πανεπιςτιμιο τθσ Βαλζνκια http://citec.repec.org

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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http://citec.repec.org/


Θ ςυςτθματικι δουλειά του Εκνικοφ Κζντρου 
Σεκμθρίωςθσ: Θ ςταδιακι ανάδειξι του ςε βαςικό 

πυλϊνα μζτρθςθσ δεικτϊν STID ςτον ελλθνικό χϊρο  

• Επίςθμα ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνασ και 
Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ.

• Ελλθνικζσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ.

• Αρχείο Διδακτορικϊν Διατριβϊν 

• Σο αναδυόμενο Παρατθρθτιριο Ζρευνασ και 
Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Άλλεσ κατθγορίεσ ςυναφϊν δεκτϊν

• Δείκτεσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.

• Δείκτεσ αξιοποίθςθσ των Σεχνολογιϊν 
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.

• Δείκτεσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ
(π.χ. University Rankings).

• Ερευνθτικζσ υνεργαςίεσ (π.χ. RJVs, STEP TO 
RJVs Database).

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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χετικζσ Ζρευνεσ Πεδίου τισ οποίεσ ςυντόνιςε το 
Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ 

Οικονομίασ του ΕΜΠ
• AEGIS on KIE (Knowledge Intensive 

Entrepreneurship) in 10 EU countries (2011).

• Cre8tv.eu 2014 on Creative Industries ςε πζντε 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (βϋ εξάμθνο 2014).

• Δφο ζρευνεσ ςτισ top 2000+ επιχειριςεισ ςε 
εκνικό και περιφερειακό επίπεδο (2011 & 2013) 
*επίκεντρο καινοτομικι και τεχνολογικι επίδοςθ 
και κατάρτιςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ).

• Διερεφνθςθ των δυναμικϊν ικανοτιτων των 
βιομθχανικϊν επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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χετικζσ Ζρευνεσ Πεδίου τισ οποίεσ ςυντόνιςε το 
Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ 

του ΕΜΠ (…ςυνεχ…)

• Εμπειρικι διερεφνθςθ πόρων και ικανοτιτων 
ΣΠΕ ςτουσ καλλικρατικοφσ διμουσ (2011)

• Ζρευνα για νζεσ επιχειριςεισ εντάςεωσ 
γνϊςθσ που ςυμμετζχουν ςε ανταγωνιςτικά 
ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα.

Γιάννθσ Καλογιρου, Infostrag 
εμινάριο Ερμοφπολθ- φρου 
11/7/2014
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Μορφ. & Αναπτυξ. 
Πρωτοβουλία

Γ. Καλογιρου, ΕΜΠ, 7/7/2009 16

Θ εμπειρικι διερεφνθςθ τθσ αγοράσ αποφοίτων 
των μθχανικϊν και των ΑΕΙ

• Θ επιςτθμονικι διερεφνθςθ ενόσ τόςο επίκαιρου και ςημαντικοφ
προβλιματοσ γνϊριςε άνκθςθ ςτθ δεκαετία 1999-2009 με μια 
ςειρά ανάλογων ερευνθτικϊν προςπακειϊν ςτθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ δεκαετίασ (ΕΒΕΟ/ ΕΜΠ για τθν αγορά των αποφοίτων 
του και για τθν επιχειρθματικότθτα των  νζων 
μθχανικϊν, ΤΕΕ,  Πανελλαδική Ζρευνα των Γραφείων 
Διαςφνδεςησ για τθν απορρόφθςθ των πτυχιοφχων πανεπιςτθμίου 
ςτθν αγορά εργαςίασ, Μορφωτικι Πρωτοβουλία..).

• Διαμορφϊκθκε ςταδιακά μια βάςη γνώςησ επί του κζματοσ 
Καλφτερθ, ευρφτερθ και πιο ςτζρεθ τεκμθρίωςθ του δθμόςιου 
διαλόγου και τθσ δθμόςιασ πολιτικισ.

• Δυςτυχϊσ, από το 2009 ζωσ ςιμερα, παρά τθ ςθμαςία τζτοιων 
ερευνϊν ςε περίοδο κρίςθσ το ρεφμα ανάλογων ερευνϊν πεδίου 
δεν ςυνεχίςκθκε.

• Ανάγκθ, τϊρα, για ςυςτηματική και τακτική παρακολοφκθςθ τθσ 
εξζλιξθσ του φαινομζνου.



Μορφ. & Αναπτυξ. 
Πρωτοβουλία

Γ. Καλογιρου, ΕΜΠ, 7/7/2009 17

Αλλά,...προςοχι ςτθν ανάγνωςθ και 
ερμθνεία των ευρθμάτων

• Προςεκτική ανάγνωςθ και ερμθνεία των ευρθμάτων και των όποιων 
ςυμπεραςμάτων. Όχι εφκολεσ αναγωγζσ και γενικεφςεισ. Όχι 
αποςπαςματικζσ προτάςεισ.
– Να ςυνεκτιμθκοφν οι όποιεσ υπόρρθτεσ υποκζςεισ, τα δεδομζνα, τα 

όρια των τεχνικϊν και το πλαίςιο. Ανάγκθ για πολυμορφία 
προςεγγίςεων (surveys, case studies, in-depth interviews,  ποιοτικζσ
ποςοτικζσ αναλφςεισ.

– Να ςυνεξεταςκοφν τα ευριματα με τα ευριματα αντίςτοιχων 
μελετϊν και εμπειρικϊν ερευνϊν.

– Μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ ςφνκετων φαινομζνων και 
λιγότερθ ςτθν κατθγορθματικι διατφπωςθ βεβαιοτιτων και 
προβλζψεων.

• Ζνταξθ των ευρθμάτων ςε μια ευρφτερη θεώρηςη τθσ εξζλιξθσ και τθσ 
προοπτικισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ.

• Συςτηματική και τακτική διεξαγωγι των ςχετικϊν ερευνϊν πεδίου.


