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ΕΚΤ Στα 740,4 εκατ ευρω οι πόροι που απορροφήθηκανγια έρευνα και ανάπτυξη το 2016

Αυξάνονται διαρκώς οι ερευνητικές
δαπάνες στον επιχειρηματικό τομέα
Ια 1JM διαμορφώθηκε το 2016 το
ποσοστό των δαπανών Έρευνας και
Ανάπτυξης R&D επί του ΑΕΙ I υπερβαίνοντας

για πρώτη φορά το όριο ιου
1 σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ νια το συγκεκριμένο έτος Συγκεκριμένα

οι δαπάνες ανήλθαν σε
1 7542 εκατ ευρώ και είναι αυξημένες
κατά 50.4 εκατ ευρώ σε σχέση με το
20l5 όταν id ποσοστό ήταντης τάξεως
του 0,97 ενώ σε σχέση με το 201 1

ποσοστό 0,67 η αύξηση ανέρχεται
σε 363 εκατ ευρώ Με βάση αυτές τις
δαπάνες η Ελλάδα κατατάσσεται στη
19η θέση μεταξύ των κροτών-μελών
τηςΕυρωικηκής'Ενωσης,βελτιώνσνιης
κατά τρεις θέσεις την κατάταξη της σε
σχέση με το 2015 Παρά την άνοδο
πάντως η Ελλάδα βρίσκεται στα μισά
του μέσου όρου των χωρών της ΚΙ
2,03

Αυτή η επίδοση είναι επίτευγμα
του επτχειρημαπκοΰ τομέα στον οποίο

πραγματοποιήθηκαν δαπάνες R&D
ύψους 740.4 εκατ ευρώ Οι δαπάνες
αυτέςείναι αυξημένεςκαιά 1 78,8 εκαι
ευρώ αύξηση 31.8 σε σχέση με το

2015 Για πρώτη φορά ο τομέας των
επιχειρήσεωνέχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά

στον δείκτη Ενταση R&D
0,43 του ΑΕΠ Ακολουθεί ο τομέας
της τριτοβάθμιης εκπαίδευσης στον
οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες
559,4 εκατ ευρώ 032 του ΑΕΠ και
ο κρατικός τομέης στον οποίο

πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες 438,8 εκατ
ευρώ 035 του ΑΕΠ Ο τομέης των

ιδιωτικώνμη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
έχει τη μικρότερη συνεισφορά

15.6 εκατ ευρώ 0.01 του ΑΕΠ Διευκρινίζεται

ότι πληντου επιχειρηματικού

τομέα οι δαπάνες οίους άλλοης
τρεις τομείς ήταν μειωμένες

Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης
R&D για το 2016 παραμένει η κρα

τική χρηματοδότηση με 746,8 εκατ
ευρώ και μερίδιο 42,6 επί του συνόλου

Η κρατική χρηματοδότηση υποστηρίζει

δραστηριότητες R&D σε όλους
τουςτομείςεκτέλεσηςR&D και αποτελεί
τηνκυριότερη πηγή χρηματοδότησης
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και
τον κρατικό τομέα Ετημερϋζοντης την
κρατική χρηματοδότηση σημαντική
αύξηση καταγράφεται στα κονδύλια ια
οποία διατέθηκαν από τον τακτικό

προϋπολογισμό

κατά 104,8 εκατ πιρώ οε
σχέση με το 2015 και το εθνικόσκέλος
του ΠρσγρύμμοτοςΔημοσίων Επενόύ
σεων κατά 24.4 εκατ ευρώ σε σχέση
μειο 2015 Ενώςιου 2016οιδΊαΐΕθείοΕς
από το ΕΣΤΙΑ 2014-2020 κρατικές πιστώσεις

συνέβαλανσε μικρότερο βαθμό
στη χρηματοδότηση δαπανώνR&D σε
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται στη
δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης

τονεπιχειρηματικό τομέα ο
οποίος χρηματοδοτεί με 705,5 εκατ
ευρώ ποσοστό 403 του συνόλου ης
δραστηριότητες R&D στη χώρα Το μο
γαλυτερο μέρος 648,5 εκατ ευρώ επενδύεται

σε R&D που διενεργείται από
ης ίδιες ης επιχειρήσεις ενώ το υπόλοιπο

ποσό χρηματοδοτεί δραστηριότητες
R&D στον τομέα ιης τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης 40.8 εκατ ευρώ στον
κρατικό τομέα 14.1 εκατ ευρώ και σε
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
23 εκατ ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί την
τρίτη κατά σειρά ππγή χρηματοδότησης
και καταγράφει αυξητική πορεία καιά
τα τελευταία έτη καθώς υλοποιείται ο
Ορίξονιας 2020 το τρέχον πρόγραμ

μα-πληία ίο της EE για την'Ερευνα και
Καινοτομία Το 2016 π EE χρηματοδότησε

ερευνητικά έργα σε όλοης τοης
τομείς με 208.5 εκατ ευρώ ποσοστό
12 του συνόλου γεγονός που κο ία
δπκνιΊπ ιπνιιψπλπανταγωνισιικοιηκι
των ελληνικών φορέων
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