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Αύξηση 7,2 στιςδαπάνες
ΈρευναςκαιΑνάπτυξης
Ανήλθαν σε 2,336 δισ ευρώ το 2019 σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΤ

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Στο
l 27 διαμορφώθηκε το

2019 το ποσοστό των δαπανών

Έρευνας Ανάπτυξης

Ε&Α επί του ΑΕΠ συμφωνά

με τα προκαταρκτικά στοιχεία

που δημοσίευσε το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού

Περιεχομένου ΕΚΤ
ως η αρμόδια ΕθνικήΑρχή του Ελληνικού

Στατιστικού Συστήματος
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές

Έρευνας Ανάπτυξης Οι δαπάνες

που πραγματοποιήθηκαν
το 2019 ανήλθαν στα 2,336 δισ
ευρώ αυξημένες κατά 157,27
εκατ ευρώ ποσοστό αύξησης
7,2 σε σχέση με το 2018 0 δείκτης

Ένταση Ε&Α που εκφράζει
τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό

του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,06 πσ
σοστιαία μονάδα Συγκεκριμένα
ο δείκτης το 2019 διαμορφώθηκε

στο 1,27 από 1,21 το 2018
και η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η
θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε
Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλη
ραυς Απασχόλησης ΙΠΑ που
αποδίδουν θέσεις πλήρους απασχόλησης

σε σχέση με το 2018
αυξήθηκε κατά 6,9 για το ση
νολικό προσωπικό σε Ε&Α και
κατά 9,3 για τους ερευνητές Το
ουνολικό προσωπικό σε Ε&Α το
2019 ανήλθε σε 54.833 θέσεις
πληρους απασχόλησης UTA και
οι εραινητές σε 40.084 ΠΤΑ
Ο τομέας των επιχειρήσεων έχει
τη μεγαλύτερη συνεισφορο στις

εθνικές δαπάνες Έρευνας και
Ανάπτυξης Ειδικότερα το 2019
στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες Ε&Α υψους
1 073 δισ ευρώ 0,59 του ΑΕΠ
αυξημένες κατά 2,3 σε σχέση με
το 2018

Σημαντική αύξηση των δαπανών

Ε&Α καταγράφηκε επίσης
στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

όπου πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες ύψους 716,55
εκατ ευρώ 0,39 του ΑΕΠ αυξημένες

κατά 1 5,8 σε σχέση με
το 2018 Αύξηση των δαπανών
σε Έρευνα και Ανάπτυξη σημειώθηκε

και στον κρατικό τομέα
όπου πραγματοποιήθηκαν δαπάνες

527,06 εκατ ευρώ 0,28
του ΑΕΠ παρουσιάζοντας αύξηση

8,0 σε σχέση με το 2018
Ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών

ιδρυμάτων είχε μι¬

κρότερη συνεισφορά 19,75 εκατ
ευρώ 0,01 του ΑΕΠ

Πηγές χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού

Κέντρου Τεκμηρίωσης σχετικά

με τις πηγές χρηματοδότησης
των δαπανών Ε&Α 2019

ποσό 972,61 εκατ ευρώ ποσοστό

41 6 του σηνόλου πραήλ
θε από τις επιχειρήσεις To

μεγαλύτερο

μέρος της χρηματοδότησης

των επιχειρήσεων
896,78 εκατ ευρώ επενδύθηκε
σε δραστηριότητες Ε&Α που
πραγματοποιήθηκαν από τις
ίδιες Το υπόλοιπο χρηματοδότησε

δραστηριότητες Ε&Α στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση 56,35
εκατ ευρώ στον κρατικό τομέα
17,24 εκατ ευρώ και σε ιδιωτικά

μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
2,24 εκατ ευρώ

Το κράτος αποτελεί τη δεύτερη

πηγή χρηματοδότησης με
949,58 εκατ ευρώ 40,6 επί
του σηνόλου Στις πηγές περιλαμβάνεται

ο τακτικός προϋπολογισμός

το εθνικό σκέλος
του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ 201 4
2020

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε

στις δαπάνες που
χρηματοδοτήθηκαν

από το ΕΣΠΑ Η

χρηματοδότηση των δαπανών
Ε&Α από το ΕΣΠΑ ήταν 182,72
εκατ ευρώ αύξηση 22,1

Αύξηση παρουσίασε και η
χρηματοδότηση από τον τακτικό

προϋπολογισμό μέσω του
οποίου χρηματοδοτήθηκαν δαπάνες

Ε&Α ύψους 668,61 εκατ
ευρώ στους τομείς της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης 360,54 εκατ
ευρώ και του κρατικού τομέα
308,07 εκατ ευρώ

Η Ε.Ε η τρίτη κατά σειρο πηγή

χρηματοδότησης Ε&Α με
269,75 εκατ ευρώ ποσοστό
11,5 του σηνόλου κατέγραψε
επίσης αύξηση το 2019 Η Ε.Ε

χρηματοδότησε ερευνητικά έργα

σε όλους τους τομείς τις επιχειρήσεις

81,27 εκατ ευρώ τον
τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1 14,61 εκατ ευρώ τον κρατικό

τομέα 70,62 εκατ ευρώ και
τον τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών

ιδρυμάτων 3,25 εκατ
ευρώ SID 13875024
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