
1. ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/02/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/02/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Υστερεί η Ελλάδα
σε δαπάνες R&D
Στο 1 01 του ΑΕΠ περιορίσθηκαν ο δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης R&D στην Ελλάδα το
201 6 Οι επιδόσεις της χώρας μας απέχουν ακόμη
κατά πολύ από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που κινείται

στο 2,1 2 Ευρωζώνη και 2,03 στην

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 παρά το γεγονός ότι η

Ελλάδα με βάση τα αποτελέσματα του 201 6 βρέθηκε

στη 19η θέση μεταξύ των κρστων-μελων της
ΕΕ28 βελτιώνοντας κατά τρεις θέσεις την κατάταξη

της σε σχέση με το 201 5 10
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10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

W Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
ο δείκτης έντασης α πασχόλησης σε έρευνα και ανάπτυξη ως

ποσοστό στο σύνολο της απασχόλησης της χώρας διαμορφώθηκε
στο 1,16 κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 1,34
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Δαπάνες Ε&Α ► Ένταση Ε&Α Δαπάνες Ε&Α ΑΕΠ Ππγή ΕΚΤ

1,01 του ΑΕΠ οι δαπάνες όταν ο μέσος όρος Ευρωζώνης είναι 2,12

Χαμηλές επιδόσεις
σε έρευνα ανάπτυξη
Της Λέττας Καλαμαρά
lkal@na1temporikt.gr

Οριακά
λίγο πάνω από το

1 του ΑΕΠ και συγκεκριμένα

στο 1,01 κινήθηκε

το ποσοστό δαπανών
για έρευνα και ανάπτηξη R&D
το 2016 στην Ελλάδα σε σύγκριση

με το 0,97 το 201 5 συμφωνά

με τα επίσημα τελικά στοιχεία

του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ωστόσο οι επιδόσεις
της χώρας μας απέχουν ακόμη
κατά πολύ από τον μέσο ευρωπαϊκό

όρο που ιανειται στο 2,12
Ευρωζώνη και 2,03 Ε.Ε 28
παρόλο που π Ελλάδα με βάση
τα αποτελέσματα του 201 6 βρέθηκε

στη 19η θέση μεταξύ των
κρατών-μελών της ΕΕ28

βελτιώνοντας

κατά 3 θέσεις την κα
τάταζή της σε σχέση με το 201 5

Είμαστε κοντά με τις Πολωνία
Κροατία Σλοβακία Βουλγαρία
και απέχουμε από Ιταλία Εσθονία

Ουγγαρία Πορτογαλία
Σήμα κινδύνου και δείγμα

brain drain αποτελεί η υστέρηση
σε όρους απασχόλησης όσον

αφορά το προσωπικό έρευνας
και τις θέσεις πλήρους απασχόλησης

στην Ε&Α καθώς το
2016 μειώθηκαν σε σύγκριση
με το 2015 παρά την αύξηση
των δαπανών το 201 6 0 δείκτης
έντασης απασχόλησης σε έρευνα

και ανάπτυξη ως ποσοστό
στο σύνολο της απασχόλησης
της χώρας διαμορφώθηκε στο
1,16 κάτω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο 1,34

Επίσης το κρατικό ταμείο και
το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρώπης

συνεχίζουννα αποτελούν
την κύρια πηγή χρηματοδότησης

των ερευνητικών δράσεων

με τον επιχειρηματικό τομέα να
εμφανίζει μια σχετική κινητικότητα

προς αυτή την κατεύθυνση

σε σύγκριση με τα
προηγούμενα

χρόνια Ταυτόχρονα
ανενεργά παραμένουν τα κονδύλια

του ΕΣΠΑ
Αναλυτικά οι δαπάνες για

έρευνα και ανάπτυξη το 2016
ανήλθαν σε 1.745,2 εκατ ευ ρώ
αυξημένες κατά 50,4 εκατ ευ
ρώ σε σχέση με το 2015 Αύξηση

δαπανών καταγράφηκε στον
επιχειρηματικό τομέα στον
οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες

ύψους 740,4 εκατ ευρώ
Οι δαπάνες αυτές είναι αυξημένες

κατά 1 78,8 εκατ ευρώ αύ
ξηση 31 8 σε σχέση με το 2015
Για πρώτη φορά ο τομέας των
επιχειρήσεων έχει τη μεγαλύτερη

σηνεισφσρά στον δείκτη
Ένταση Ε&Α 0,43 του ΑΕΠ

Ακολουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης στον
οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες

559,4 εκατ ευρώ 0,32
του ΑΕΠ και ο κρατικός τομέας
στον οποίο πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες 438,8 εκατ ευρώ
0,25 του ΑΕΠ Ο τομέας των
ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων έχει τη μικρότερη
σηνεισφσρά 15,6 εκατ ευρώ
0,01 του ΑΕΠ

Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης

για το 2016 παραμένει

n κρατική χρηματοδότηση
με 746,8 εκατ ευρώ και μερίδιο

42,6 επί του σηνόλου Η

κρατική χρηματοδότηση υποστηρίζει

δραστηριότητες σε
όλους τους τομείς και αποτελεί
την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

και τον κρατικό τομέα

Επιμερίζοντας την κρατική

χρηματοδότηση σημαντική αύ
ξηση καταγράφεται στα κονδύλια

τα οποία διατέθηκαν από
τον τακτικό προϋπολογισμό κατά

104,8 εκατ ευρώ σε σχέση
με το 2015 και το εθνικό σκέλος

του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων κατά 24,4
εκατ ευρώ σε σχέση με το 201 5

Οι διατεθείοες από το ΕΣΠΑ
2014-2020 κρατικές πιστώσεις
σηνέβαλαν σε μικρότερο βαθμό
από τα προηγούμενα έτη στη
χρηματοδότηση δαπανών Ε&Α
που προγματοποιήθπκαν εντός
του 2016

Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε
στη δεύτερη μεγαλύτερη

πηγή χρηματοδότησης τονεπι
χειρηματικό τομέα ο οποίος
χρηματοδοτεί με 705,5 εκατ ευρώ

ποσοστό 40,2 του συνόλου

τις δραστηριότητες έρευνας
και ανάπτυξης στη χώρα Το

μεγαλύτερο μέρος 648,5 εκατ
ευρώ επενδύεται σε Ε&Α που
διενεργείται από ης ίδιες τις επιχειρήσεις

ενώ το υπόλοιπο ποσό

χρηματοδοτεί δραστηριότητες
Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης 40,8 εκατ
ευ ρώ στον κρατικό τομέα 14,1
εκατ ευρώ και σε ιδιωτικά μη
κερδοσκοπικά ιδρύματα 2,2
εκατ ευρώ Η Ευρωπαϊκή Ένωση

αποτελεί την τρίτη κατά σειρά

πηγή χρηματοδότησης χρηματοδότηση

που καταγράφει
αυξητική πορεία κατά τα τελευταία

έτη καθώς υλοποιείται
ο Ορίζοντας 2020 το τρέχον Πρόγραμμα

Πλαίσιο της Ε.Ε για την
Έρευνα και Καινοτομία Το 2016
η Ε.Ε χρηματοδότησε ερευνητικά

έργα σε όλους τους τομείς
με 208,5 εκατ ευρώ ποσοστό
12 του συνόλου IS1D 117281431
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