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Στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε η Ελλάδα σε έρευνα και ανάπτυξη
Αυξήθηκε η ετήσια δαπάνη για
την έρευνα και ανάπτυξη Ε&Α
στη χώρα μας το 2014 Αυτό συνέβη

τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο
και ως ποσοστό του ΑΕΠ που είναι
ο πιο συνηθισμένος δείκτης αξιολόγησης

των ερευνητικών δραστηριοτήτων

μιας χώρας
Ειδικότερα σύμφωνα με το Εθνικό

Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ οι
συνολικές δαπάνες για έρευνα και
ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2014
ανήλθαν σε 1.488,7 εκατ ευρώ
αυξημένες κατά 23 εκατ ευρώ σε
σύγκριση με το 2013 Πρόκειται
για μια θετική οριακή μεταβολή
αντίστοιχη εκείνης του 2013 και
του 2012 Πιο θεαματική ωστόσο
είναι η αύξηση της έρευνας και
ανάπτυξης ως ποσοστού του ΑΕΠ
Ενταση Ε&Α κυρίως λόγω της

μείωσης του εγχώριου προϊόντος
της χώρας Ετσι από 0,67 που
ήταν το 2011 οι δαπάνες έρευνας
και ανάπτυξης στη χώρα μας το
2014 ανήλθαν στο 0,84

Συμφωνά με το ΕΚΤ n αύξηση
της δαπάνης σε έρευνα και ανάπτυξη

οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην αύξηση τα τελευταία χρόνια
της κρατικής χρηματοδότησης
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη
λόγω ΕΣΠΑ Με βάση δε τις επι

Δαπάνες έρευνας
και ανάπτυξης ανά τομέα

2014

2014/2013 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

Τομέας
επιχειρήσεων J 3,2

Κρατικός τομέας Ο 0,6 412,7

Τομέας τριτοβάθμιας
και μετοδευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης
Ο 0,8

Τομέας ιδιωτικών
μη κερδοσκοπικών

ιδρυμάτων w
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι συνολικές δαπάνες
για Ε&Α το 2014
ανήλθαν σε 1.488,7
εκατ αυξημένες
κατά 23 εκατ σε
σύγκριση με το 2013

δόσεις του 2014 η θέση της Ελλάδας

μεταξύ των χωρών-μελών
της Ε.Ε.-28 το 2014 δεν μεταβάλλεται

σημαντικά σε σύγκριση με
τα προηγούμενα χρόνια Ειδικότερα

με βάση τον δείκτη έντασης
δαπανών Ε&Α ο μέσος όρος στην
Ε.Ε των 28 διαμορφώνεται στο
2,03 παραμένοντας σταθερός
σε σχέση με το 2013

Η Ελλάδα 0,84 βρίσκεται
στην 22η θέση μεταξύ των 28 χωρών

της Ε.Ε ενώ την υψηλότερη
ένταση σε Ε&Α εμφανίζει η Φινλανδία

3,17 και ακολουθούν η
Σουηδία 3,16 και η Δανία
3,05 Μετά 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 έρευνας και
ανάπτυξης επιχειρήσεις κρατικοί
φορείς φορείς τριτοβάθμιας και
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ήταν περίπου ισότιμη Οι δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης του τομέα
των επιχειρήσεων ανήλθαν στα
504 εκατ ευρώ και αντιστοιχούν
στο 0,28 ΑΕΠ του κρατικού τομέα

ανήλθαν στα 413 εκατ ευρώ
και αντιστοιχούν στο 0,23 412,7
εκατ ευρώ και του τομέα τριτοβάθμιας

και μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στα 553 εκατ ευρώ
ή στο 0,31 του ΑΕΠ Τέλος τα
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

συνέβαλαν με περίπου 18,5
εκατ ευρώ ή στο 0,01

Ο τακτικός προϋπολογισμός
χρηματοδότησε το 2014 δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης ύψους
407,9 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας
μικρή μείωση κατά 0,8 συγκριτικά

με το 2013 ενώ σημειώνεται
ότι η συνολική μείωση σε σχέση
μετο 2011 είναι 19,1

Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το
2014 δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

ύψους 308,1 εκατ ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά
3,9 σε σύγκριση με το 2013 ενώ
η συνολική αύξηση από το 2011
ανέρχεται στο 147,1
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