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OCT Στην 22η θέση της Ε.Ε η Ελλάδα για το 2014 παρά τη μικρή αύξηση του ποσοστού στο 0,84 του ΑΕΠ

Χαμηλά οι δαπάνες για την έρευνα
Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam®naftempof iki gr

Σος τζλαπακς Οέσας 22η κατατάσσεται

η Ελλάδα ως προς τις δαπάνες
για Έρευνα και Ανάπτυξη Ε&Α για το
2014 όπως προκύπτει από τα τελικά
στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά
το ποσοστό των δαπανών Ε&Α ως ποσοστό

του ΑΕΠ ανέρχεται μόλις στο
0,84 για το 201 4 παρουσιάζοντας μικρή

αύξηση σε σχέση με τα προηγού
μενα έτη Συγκεκριμένα οι συνολικές
δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα το 2014
είναι 1.488,7 εκατ ευρώ αυξημένες
κατά 23 εκατ ευρω σε σχέση με το
2013

Η αύξηση αυτή που κατά κύριο λόγο

οφείλεται στην αύξηση τα τελευταία
χρόνια της κρατικής χρηματοδότησης
δαπανών Ε&Α λόγω ΕΣΠΑ σε συνδυασμό

με τη ουνεχιζόμενη μείωση του
ΑΕΠ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
του δείκτη Ένταση δαπανών Ε&Α σε
0,84 το 2014 από 0.81 το 2013 και
0,70 το 201 2 0 δείκτης Ένταση Ε&Α
R&D intensity είναι το ποσοστό των

δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ και αποτελεί
τον πλέον γνωστό δείκτη που εξάγεται
από τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α καθώς
αποτυπώνει ιον στόχο της στρατηγικής
Ευρώπη 2020 για την επίτευξη επενδύσεων

σε Ε&Α σε ποσοστό 3 του
ΑΕΠ

Με βάση ια παραπάνω στοιχεία η
θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών
μελών της Ε.Ε των 28 το 201 4 δεν

μεταβάλλεται

σημαντικά σε σχέση με τα

προηγούμενα χρόνια Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat τελευταία ενημέρωση

31/3/2016 ο δείκτης Ένταση
δαπανών Ε&Α διαμορφώνεται στο
2,03 κατά μέσο όρο στα κράτη-μέλη
της Ε.Ε των 28 παρομένσντας σταθερός

σε σχέση με το 20 1 3 το συνολικό
ποσό δαπανών για Ε&Α στην ΕΈ ανέρχεται

σε 284 δισ ευρώ Η Ελλάδα
0,84 βρίσκεται στην 22η θέση μεταξύ
των 28 χωρών της Ε.Ε Πρωτσπόρες
είναι η Φινλανδία 3,17 η Σουηδία
3,16 και η Δανία 3,05 οι οποίες
υπερβαίνουν τον στόχο του 3 Μετά

Εξέλιξη Sonavuiv γη έρευνα και ανάητνξη στην Ελλάδα
σε εκατ ευρώ
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Πηγη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

την Ελλάδα ακολουθούν η Μάλτα
0,83 η Βουλγαρία 0,80 η Κροατία
0,79 η Λετονία 0,69 η Κύπρος
0,48 και η Ρουμανία 0,38

Η συνεισφορά των τεσσάρων τομέων
εκτέλεσης Ε&Α επιχειρήσεις κρατικοί
φοροίς φορείς τριτοβάθμιας και μετα
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδιωτικοί
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στη συνολική

Ένταση δαπανών Ε&Α έχει ως
ακολούθως οι δαπάνες Ε&Α του τομέα
των επιχειρήσεων είναι 0,28 ΑΕΠ
504,4 εκατ ευρώ του κρατικού τομέα
0,23 412,7 εκατ ευρώ του τομέα
τριτοβάύμιαςκαι μεταδευτεραβάθμιας
εκπαίδευσης 0,31 553,2 εκατ ευρώ
και του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών

ιδρυμάτων 0,01 18,5 εκατ ευρώ

Η παραγωγή των επίσημων στατιστικών

στοιχείων γτα την Έρευνα

Ανάπτυξη και την Καινοτομία στην Ελλάδα

υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης ΕΚΤ σε συνεργασία με
την Ελληνική ΣταπσηκήΑρχή ΕΛΣΤΑΤ
Τα στοιχεία αποστέλλονται από το ΕΚΤ
στη Eurostat στο πλαίσιο της τακτικής
παραγωγής και έκδοσης των επίσημων
στοιχείων για την Έρευνα Ανάπτυξη
και Καινοτομία στην Ελλάδα

Η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή

των σχετικών δεικτών δημοσιεύονται

σε έντυπες και ηλεκτρονικές
εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στον
δικτυακό τόπο http://metiia.ekt.gr Οι
σχετικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο της πράξης Εθνικό Πληροφοριακό

Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας

Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο

Παραγόμενο από Χρήστες που
υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ με τη

συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και
της Ευρωπάίκής Ένωσης Ευρωπάίκό
Ταμείο Περιφορειακής Ανάπτυξης

Ππγες χρηματοδότησης
Σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης
των δαπανών Ε&Α στη νέα έκδοση του
ΕΚΤ καταγράφονται τα ακόλουθα
α Η χρηματοδότηση που διατέθηκε

Οριακή ενίσχυση
του προσωπκού
Στο προσωηκό που απασχολείται σε

δραστηριότητες Ε&Α το 2014
καταγράφεται μικρή αύξηση των

ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης
ΙΠΑ του συνολικού ripcouxr*où Ε&Α

Αναλυτικότερα το συνολικό προσωπικό
Ε&Α στην Ελλάδα το 201 4 ανέρχεται σε
43.316.1 ΙΠΑ παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 2,7 σε σχέση με το 201 3 Μκρή
είναι επίσης η αύξηση στην κατηγορία
των ερευνητών οι οποίοι το 201 4

ανέρχονται σε 29 877,1 ΙΠΑ αυξημένοι
κατά 2.2 σε σχέση με το 201 3

Σημειώνεται ότι η μονάδο ΙΠΑ εχει

καθιερωθεί για ιη μέτρηση με
συγκρίσιμο τρόπο ίου προσωπικού
Ε&Α κοθως αποδίδει τον χρόνο
απασχόλησης σε Ε&Α σε σύγκριση με
ιον συνολικό χρόνο απασχόλησης ενός
εργαζόμενου συνήθως τα αιομα που

ανήκουν στο προσωπικό Ε&Α
απασχολούνται και σε άλλες
δραςπτιριοτητες π χ διδσσκαλβ
διοίκηση η προώθηση προϊόντων
Τα στοιχείο γιο το ιτροσωηικο Ε&Α ονα

τομέα εκτέλεσης Ε&Α έχουν ως
ακολούθως Στον τομέα των

επιχειρήσεων το 201 4 είναι 7 749,6
ΙΠΑ στον κρατικό τομέα 111 24,8 ΙΠΑ

οίον τομέα της φίτοβσθμχις και

μτωδευτεραβόΟμιος εκποιδευσικ
23.923,6 ΙΠΑ και στον ιομεα των
ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
518,1 ΙΠΑ Με βοση τα στοιχεία

ιιροσωπιχου ο δείκτης έντασης
αποσχόλησης σε Ε&Α εκφρασμένος ως
ηοσοοτο των ΙΠΑ στο ουνολο της
αηοσχόληοπς της χώρος
διαμορςρωνεται στο 1 22 δηλαδή
0,05 ηςχ5θστιοίες μονάδες κάτω οηο
ιον ε^Jpωnαικό μεοο ορο Π 27 Σος
πρώτες θεοεις των χωρων-μελων ως

προς τον δεχτή αυτόν βρίσκοντοι οι

Δον 2,16 Φινλανδία 2 1 3

Aoijii}i)k>upvo 2,06 και Σουηδία
1 75 Η Ελλάδα καταλομβσνει

συνολικό τη 1 4η θέση δυο Οέσεκ κάτω
αηο ιον ευρωοοικο μέσο ορο Την

Ελλάδα ακολουθούν στην κ,στάτοξη οι

Ιοτηνια 1 1 5 πάλη 1 1 1 και

ΠορτογολίαΙ1Χ>5

από τις επιχειρήσεις για δαπάνες Ε&Α
ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης το 201 4

ανέρχεται σε 444,3 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας

αύξηση κατά 0 1 σε σχέση
με το 2013

β Η χρηματοδότηση αηό το κράτος
ανέρχεται σε 793.2 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας

αύξηση 3,5 σε σχέση με
το2013

Σε σχέση με τις κυριότερες επιμέρους

πηγές που συγκροτούν την κρατική

χρηματοδότηση τα στοιχεία έχουν
ως εξής

Ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε

το 2014 δαπάνες Ε&Α
ύψους 407,9 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας

μικρή μείωση κατά 0,8 σε σχέση
με το 201 3 ενώ σημειώνεται ότι η συνολική

μει'ωση σε σχέση με το 201 1 είναι

19,1%.Τσ ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το
2014δαπάνες Ε&Α ύψους 308,1 εκατ
ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά
3,9 σε σχέση με το 2013 ενώ η συνολική

αύξηση από το 201 1 ανέρχεται
σε 147.1
γ Οσον αφορά τη χρηματοδότηση που

προέρχεται από το εξωτερικό η κύρια
πηγή είναι τα προγράμματα Ε&Α της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι δαπάνες
Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν το 2014
από την ΕΈ είναι 155,7 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας

μικρή μείωση κατά 7
σε σχέση με το 2013

Τα στοιχεία χρηματοδότησης τσ
2014 ανά τομέα εκτέλεσης έχουν ως
ακολούθως

Οι δαπάνες Ε&Α του τομέα των επιχειρήσεων

χρηματοδοτούνται κατά
78,9 397,9 εκατ ευρώ από ίδια κεφάλαια

Οι δαπάνες Ε&Α του κρατικού τομέα
χρηματοδοτούνται κατά 82,1 338,9
εκατ ευρώ από το κράτος τακτικός
προϋπολογισμός ΕΣΠΑ

Οι δαπάνες Ε&Α του τομέα τριτοβάθμιας
και μεταδευτεραβάθμιας εκπαίδευσης

χρηματοδοτούνται κατά 72,1
398,6 εκατ ευρώ από το κράτος
Οι δαπάνες Ε&Α του τομέα ιδιωτικών

μη ι^ρδοσκοπικών ιδρυμάτων χρηματοδοτούνται

κατά 48,6 9 εκατ ευρώ
από ιδία χρηματοδότηση
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