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Σια 722,9 εκατ ευρώ η συνεισςκ>ρά του επιχειρηματικού τομέα για έρευνα και ανάπτυξη επί συνόλου 1,733 δισ ευρώ

Ανοδικά οι ερευνητικές δαπάνες
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Ιτις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε των
28 παρά τη μικρή αύξηση τόσο σε
ποσοστό όσο και σε ποσό κατατάχθηκε

η Ελλάδα to 2016 ως προς τις
δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη
Ε&Α Με τις δαπάνες αυτές να διαμορφώνεται

μόλις στο 0,99 του ΑΕΠ
έναντι 0,97 το 20l5 η χώρα μας
κατέλαβε την 22η θέση υποσκελίζοντας

σε ποσοστό τη Βουλγαρία
tnv Kpoatia tn Μάλτα tn Λετονία
m Ρουμανία και την Κύπρο η οποία
για Ε&Α δαπάνησε μόλις to 0,46 tou
ΑΕΠ της Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
ο μέσος όρος στην Ε.Ε διαμορφώνεται
στο 2,03

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
σιοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

ΕΚΤ to 2016 οι δαπάνες
για Ε&Α ανήλθαν σε 1.733,1 εκατ ευρώ

καταγράφοντας αύξηση κατά 29,3
fKat ευρώ σε σχέση με to 2015 Αντίστοιχα

όπως προαναφέρθηκε ο
Δείκτης Ένταση Ε&Α που εκφραζει

τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ

διαμορφώνεται το 2016 στο 0,99
από 0.97 to 2015 Πάντως αν και
υστερούμε σημαντικά σε σχέση με
Πς υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε η αλιί

Ι1ηγές χρηματοδότησης για Ε&Α στο σύνολο της χωράς
ποσά σε εκατ ευρώ

Φόρος 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Επιχειρηθείς 455,5 414 443,9 444,3 535,0 691,0

Κράτος 684,9 673,6 766,1 793,2 904,0 737,1

Τακτικός προϋπολογισμός 504,4 481,2 411,3 407,9 442,7 538,1
ΕΣΠΑ 124,7 137,8 296,5 308,1 388,1 101,4

Λοιπές πηγές 55,7 54,6 58,3 77,2 73,2 97,6

Φορείς του τομέα HES 31,6 26,2 38,1 41,6 42,0 44,8

Φορείς του τομέα ΡΝΡ 13,9 12,1 12,6 12,9 7,1 6,5

Εξωτερικό 205,2 210,9 204,9 1968 215,7 253,7
Ε.Ε 165,2 164,6 167,4 155,7 171,0 207,6

Αλλες διεθνείς πηγές 40,0 46,2 37,5 41,1 44,8 46,1
Σύνολο 1.39U 1.337,6 1.465,7 1.488,7 1.703,8 1.733,1

Πηγή Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωοηι

θεια είναι ότι από το 2012 και στο
εξής οι δαπάνες έστω και οριακά αυξάνονται

Πέραν της μικρής ανόδου μια άλλη
ευχάριστη είδηση είναι ότι τη μεγαλύτερη

συνεισφορά στον δείκτη έχει
για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο επιχειρηματικός

τομέας στον οποίο
πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες Ε&Α ύψους
722,9 εκατ ευρώ 0,41 του ΑΕΠ
Ακοχλουθεί ο τομέας της τριτοβάθμιας

και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες

566,6 εκατ ευρώ 0,32 του
ΑΕΠ Στον κρατικό τομέα πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες 428,9 εκατ ευρώ
0,25 του ΑΕΠ ενώ ο τομέας των
ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

έχει τη μικρότερη σηνεισφσρά
14,8 εκατ ευρώ 0,01 του ΑΕΠ

Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης
Ε&Α για το 201 6 παραμένει π κρα¬

τική χρηματοδότηση με 737,1 εκατ
ευρώ και μερίδιο 42,5 επί του συνόλου

Η κρατική χρηματσδόαιση υποστηρίζει

δραστηριότητες Ε&Α σε όλους
τους τομείς εκτέλεσης Ε&Α και αποτελεί

την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

και τον κρατικό τομέα Επιμερίζοντας

την κρατική χρημα οδότηση
αύξηση καταγράφεται στα κονδύλια
τα οποία διατέθηκαν από τον τακτικό
προϋπολογισμό κατά 95,4 εκατ ευρώ
σε σχέση με το 2015 και to εθνικό
σκέλος tou Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων κατά 24,4 εκατ ευρώ σε
σχέση με το 2015 Η σηνειοφορά του
ΕΣΠΑ 2014-2020 σε ό,τι αφορά tn
χρηματοδότηση Ε&Α κατά το πρώτο
έτος υλοπσίησής του είναι σημαντικά
μειωμένη κατά 287,6 εκατ ευρώ σε
σχέση με το 201 5 έτος ολοκλήρωσης
του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013

Σημαντική αύξηση καταγράφεται
στη δεύτερη μεγάλη πηγή χρηματοδότησης

τον επιχειρηματικό τομέα
ο οποίος χρηματοδοτεί με 691 εκατ
ευρώ ποσοστό 39,9 τις δραστηριότητες

για Ε&Α στη χώρα Το μεγαλύτερο

μέρος 633,7 εκατ ευρώ επεν¬

δύεται σε Ε&Α που διενεργείται στις
ίδιες τις επιχειρήσεις ενώ to υπόλοιπο
ποσό χρηματοδοτεί δραστηριότητες
Ε&Α στον τομέα της τριτοβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
41,2 εκατ ευρώ στον κρατικό τομέα
14 εκατ ευρώ και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά

ιδρύματα 2,2 εκατ ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την

τρίτη πηγή χρηματοδότησης με 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
με 207,6 εκατ ευρώ ποσοστό 12

ερευνητικά έργα σε όλους τους τομείς
γεγονός που καταδεικνύει την υψηλή
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
φορέων

Τα προαναφερόμενα πρακαταρκτι
κά στοιχεία δαπανών Ε&Α για το 20 1 6
στην Ελλάδα θα οριστικοποιηθούν έως
τον Ιούνιο 2018 ευρωπαϊκός κανονισμός

995/2012 Τα προκαταρκτικά
στοιχεία για το προσωπικό που απασχολείται

σε δραστηριότητες Ε&Α θα
ανακοινωθούν στις 31 Οκτωβρίου 2017
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