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Πνιιά ζα κπνξνύζαλ λα εηπσζνύλ γηα ην αλ νη εξγαζίεο ζε εξεπλεηηθά πεξηνδηθά
αληαλαθινύλ ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζε όια ηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα.
Επεηδή, όκσο, απηή είλαη κία άιιε θνπβέληα, πήξα ην ζάξξνο λα δηεξεπλήζσ
ιίγν ηε ζεκαζία ηεο έθζεζεο απηήο. Αλ θαη κή εηδηθόο, πξνζέζεζα κεξηθά ζηνηρεία
θαη ζαο ηα ζηέιλσ, γηαηί ζεσξώ όηη κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ ην ζύλνιν ησλ
ζπλαδέιθσλ .
Τα ιίγα θαη ζρεηηθά πξνθαλή (αλ όρη θαη όια) πνξίζκαηα απηήο ηεο δηεξεύλεζεο
(πξόρεηξα θηηαγκέλεο ζε 2-3 ώξεο) θαίλνληαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα :
Ελ ζπληνκία:
1) Από ην πξώην ζρήκα (θαη ηελ έθζεζε ηεο Harzing) πξνθύπηεη όηη ε Ειιάδα
είλαη ζηελ 20ε ζέζε παγθόζκηα ζε όηη αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ παξάγνληαη ζην
δηάζηεκα 2002-2012 αλά 100.000 θαηνίθνπο.
2) Απν ην δεύηεξν ζρήκα πξνθύπηεη όηη γηα ηηο 36 ρώξεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ε Ειιάδα
είλαη 23 ζην Καηά Κεθαιή Εηζόδεκα.
3) Σην 3ν ζρήκα πξνθύπηεη θάηη πξνθαλέο: Οη πηό πινύζηεο ρώξεο (κεγαιύηεξν Καηά
Κεθαιή Εηζόδεκα) παξάγνπλ θαη πεξηζζόηεξε έξεπλα (κεγαιύηεξνο αξηζκόο
εξγαζηώλ αλά 100.000 θαηνίθνπο). Πνιιέο θεληξνεπξσπατθέο ρώξεο, αιιά θαη ε
Ειιάδα είλαη πάλσ από ηε δηρνηόκν, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη θαη πνιιά πξάγκαηα.
Φπζηθά κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη αλάπνδα: Όζν πεξηζζόηεξν επελδύεη κία ρώξα
ζηελ έξεπλα, ηόζν πην πινύζηα είλαη. Η πεξαηηέξσ απάληεζε ζην εξώηεκα απηό
απαηηεί εληειώο άιινπ επηπέδνπ αλάιπζε θαη ζηνηρεία.
4) Σην 4ν ζρήκα έξρεηαη ε θύξηα ςπρξνινπζία, αλ θαη γλσζηή ζε εκάο ζηα
Παλεπηζηήκηα:
Η Ειιάδα είλαη ε ΤΕΛΕΥΤΑΘΑ αλάκεζα ζε όιεο ηηο 36 ρώξεο ηεο κειέηεο ηεο
Harzing ζην πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ πνπ επελδύεηαη ζηελ Έξεπλα (ην επελδύεηαη είλαη
δηθό κνπ ξήκα...). Επέιεμα ην 2007, πνπ είλαη πεξίπνπ ζηε κέζε ηνπ εμεηαδόκελνπ
δηαζηήκαηνο, κηα θαη δελ είρα πξόζβαζε ζε πην πξόζθαηα απνηειέζκαηα. Με άιια
έρνπκε ην ρεηξόηεξν θξάηνο (εδώ θαη ρξόληα) ζε όηη αθνξά ηε ρξεκαηνδόηεζε
ηεο Έξεπλαο.
5) Τν 5ν πεξηέρεη ηελ πξώηε, ίζσο, ζρεηηθά απξόζκελε πιεξνθνξία. Από ην ζρήκα
πξνθύπηεη όηη ηα πην πινύζηα θξάηε (κεγαιύηεξν Καηα Κεθαιή Εηζόδεκα)
επελδύνπλ κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ΑΕΠ ζηελ Έξεπλα. Με άιια ιόγηα, θαιύηεξν
νηθνλνκηθό επηπεδν, δεκηνπξγεί κεγαιύηεξα πιενλάζκαηα, απμάλνληαο (κή
γξακκηθά) ην πνζό πνπ πάεη ζηελ Έξεπλα.
Εδώ όκσο ππάξρεη έλα λέν: Τα δπλακηθά Αζηαηηθά θξάηε (Θζξαήι, Κίλα, Ν. Κνξέα,
Τατβάλ, Θαπσλία, Θλδία) θαη ηα γλσζηά 2 Σθαλδηλαβηθά (Σνπεδία, Φηιαλδία)
επελδύνπλ ζηελ έξεπλα δπζαλάινγα πνιιά ζε ζρέζε κε ην Καηά Κεθαιή Εηζόδεκα.
Αληίζεηα πνιιέο Επξσπατθέο ρώξεο (Ειιάδα, Θξιαλδία, Ειβεηία, Ννξβεγία) θαη ε

Απζηξαιία επελδύνπλ δπζαλάινγα ιίγν ζηελ Έξεπλα, ζε ζρέζε κε ην εηζόδεκά ηνπο.
Εηδηθά ε Ννξβεγία απνθιείλεη ηόζν πνιύ πξνθαλώο ιόγσ ηνπ ξόινπ ηνπ πεηξειαίνπ
ζην Καηά Κεθαιή Εηζόδεκα, όκσο ζίγνπξα είλαη θάησ από ηελ επζεία ειαρίζησλ
ηεηξαγώλσλ.
6) Τν 6ν ζρήκα δείρλεη θάηη, πνπ ηνπιάρηζηνλ εγώ ην αγλννύζα: Αλ ν αξηζκόο
εξγαζηώλ αλά 100.000 θαηνίθνπο δηνξζσζεί (δηαηξεζεί) κε ην πνζνζηό πνπ ην θξάηνο
επελδύεη ζηελ έξεπλα, ηόηε ε πην απνδνηηθή ρώξα είλαη ε Ειιάδα, αθνινπζνύκελε
από ηε Ν.Ζειαλδία, Οιιαλδία, Ειβεηία, θιπ.
7)Αθόκα πην ζσζηό είλαη ην ζρήκα 7, πνπ δείρλεη ηνλ ίδην αξηζκό (αξηζκό εξγαζηώλ
αλά 100.000 θαηνίθνπο) αλεγκέλν ζην Καηά Κεθαιή Κόζηνο πνπ πεγαίλεη ζηελ
Έξεπλα, κε πξώηε ηελ Ειιάδα, αθνινπζνύκελε από Πνισλία, Οπγγαξία, Τνπξθία,
Οπθξαλία.
Δειαδή, ην κηθξόηεξν θόζηνο εξγαζίαο αλά θάηνηθν (δειαδή ην πην "θζελό paper"!)
ην παξάγεη ε Ειιάδα, ηνπιάρηζηνλ κε βάζε απηό ην δείθηε.
8) Απηόο ν δείθηεο θαίλεηαη θαιύηεξα ζην ηειεπηαίν ζρήκα, όπνπ παξνπζηάδεηαη ζε
ζπλάξηεζε κε ην εηζόδεκα θαη δείρλεη κία ζρεηηθή αλεμαξηεζία από απηό. Εμαίξεζε
απνηεινύλ ρώξεο όπσο ε Ειιάδα, Πνισλία, Οπγγαξία, Τνπξθία, Οπθξαλία αιιά θαη
Ν.Ζειαλδία, Αξγεληηλή, Θζπαλία, Θλδία, νη νπνίεο έρνπλ θαηαθέξεη λα έρνπλ πνιύ
ρακειό "θόζηνο" εξγαζίαο αλά θάηνηθν. Μάιηζηα ζρεδόλ όιεο απηέο νη ρώξεο είλαη
από ηε κέζε θαη αξηζηεξά (θπξίσο πνιύ αξηζηεξά).
Με άιια ιόγηα, ηα "θησραδάθηα" ηεο θαηαλνκήο, κε ππεξβάιινπζα πξνζπάζεηα,
παξάγνπλ εξγαζίεο δπζαλάινγα πνιιέο ή δπζαλάινγα θζελέο αλά θάηνηθν, από όηη
νη πινύζηνη ηεο θαηαλνκήο. Κάηη πνπ ίζσο θαη λα δείρλεη όηη όλησο ηζρύεη ην "πελία
ηέρλαο θαηεξγάδεηαη" θαη ζηελ Έξεπλα.
Κιείλνληαο, ζέισ πάιη λα επηζεκάλσ όηη ε ζύληνκε απηή αλαθνξά πξνθαλώο
ζηεξείηαη πνιιά ζνβαξά επηζηεκνληθά εξείζκαηα (δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηελ
πνηόηεηα ηεο έξεπλαο, ζηελ ζεκαζία ηεο γηα ηελ παξαγσγή, αλ απηό θαίλεηαη έκκεζα
από ην ζρήκα 3) θαη ε όιε αλάιπζε είλαη ζρεηηθά απιή θαη επηδεξκηθή, κηα θαη νύηε
εηδηθόο είκαη, νύηε ρξόλν θαη πεγέο έρσ γηα βαζύηεξε αλάιπζε. Δείρλεη όκσο όηη ε
ρώξα καο θαηαιακβάλεη πνιύ θαιύηεξε ζέζε παγθόζκηα αλ ιεθζνύλ ππ΄όςε νη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έξεπλα (θαη θπξίσο ηα επελδπόκελα πνζά, ην 3ν
ζρήκα είλαη αδηάςεπζην ζε απηό ην ζέκα) θαη θπξίσο όηη ηα Παλ/κηα θαη Εξ. Κέληξα
ηεο ρώξαο παξάγνπλ δπζαλάινγα πνιύ θαη θζελό εξεπλεηηθό έξγν, ίζσο πην
δπζαλάινγα από θάζε άιιε ρώξα ζηνλ θόζκν.
Κ.Παπαδάρνο
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Αριθμός Δημοσιεύσεων ανά 100.000 κατοίκους για τα έτη 2002-2012 (Πηγή Harzing & Giroud, 2013)

Σχ.2

Κατά Κεφαλή Εισόδημα για τα έτη 2003-2012 (Πηγή Wikipedia, βασισμένη σε δεδομένα της CIA
World Factbook, 2003-2012)
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Μεταβολή του αριθμού Δημοσιεύσεων ανά 100.000 κατοίκους σε σχέση με το Κατά Κεφαλή
Εισόδημα
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Ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος που διατίθεται για την Έρευνα (πηγή UNESCO, 2007)
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Σχ.5

Ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος που διατίθεται για την Έρευνα, σε σχέση με το Κατά
Κεφαλή Εισόδημα
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Αριθμός Δημοσιεύσεων ανά 100.000 κατοίκους για τα έτη 2002-2012, ανηγμένο για το ποσοστό του
ΑΕΠ το οποία διατίθεται για την Έρευνα
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Αριθμός Δημοσιεύσεων ανά 100.000 κατοίκους για τα έτη 2002-2012, ανηγμένο για το ποσοστό του
ΑΕΠ το οποία διατίθεται για την Έρευνα και το Κατά Κεφαλή Εισόδημα (πολλαπλασιασμένο με
100), δηλαδή ανηγμένο για το Κατά Κεφαλή Εισόδημα που διατίθεται για την Έρευνα
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Αριθμός Δημοσιεύσεων ανά 100.000 κατοίκους για τα έτη 2002-2012, ανηγμένο για το Κατά
Κεφαλή Εισόδημα που διατίθεται για την Έρευνα , σε σχέση με το Κατά Κεφαλή Εισόδημα
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