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TO 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ME TO 2019

Αυξήθηκαν κατά
1 35 εκατ.
ευρώ
οι δαπάνες για
Ερευνα-Ανάπτυξη
ΣΤΟ 1 ,50% διαμορφώθηκε το 2020 (από
1 ,28% το 201 9) το ποσοστό των δαπανών
Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) επί του ΑΕΠ,
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που
δημοσίευσε χθες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
(ΕΚΤ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες που
για Ε&Α στην Ελλάδα ήταν
πραγματοποιήθηκαν

2.473,45 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1 35,8
εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2019 (+5,8%).
Οι επιχειρήσεις, με δαπάνες ύψους 1 .1 47,52
εκατ. ευρώ (0,69% του ΑΕΠ), παρουσίασαν
αύξηση κατά 6,5% σε σχέση με το 201 9, και
συνεχίζουν να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά
στον δείκτη δαπανών Ε&Α.
Στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διαμορφώθηκαν σε 774,39 εκατ. ευρώ
(0,47% του ΑΕΠ), καταγράφοντας αύξηση
8,1%. Ο κρατικός τομέας πραγματοποίησε
δαπάνες Ε&Α ύψους 537,21 εκατ. ευρώ
(0,32% του ΑΕΠ), σημειώνοντας αύξηση
2,5% (σε σύγκριση πάντα με το 201 9).
Οσον αφορά στον τομέα των ιδιωτικών
μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων είχε μικρότερη
συνεισφορά (1 4,33 εκατ. ευρώ, 0,01 %
του ΑΕΠ) και παρουσίασε μείωση (-27,4%).
Από εκεί και πέρα, το κράτος αποτελεί τη
μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των
δαπανών Ε&Α, με 1 .050,27 εκατ. ευρώ
(42,5% επί του συνόλου) το 2020, μέσω
του τακτικού προϋπολογισμού (675,55 εκατ.
ευρώ), του ΕΣΠΑ 201 4-2020 (240,49 εκατ.
ευρώ) και των λοιπών κρατικών πηγών, π.χ.
Περιφέρειες, εθνικό σκελος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (1 34,23 εκατ.
ευρώ).

Δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης
δαπανών Ε&Α ήταν οι επιχειρήσεις,
με ποσό 993,20 εκατ. ευρώ (40,2% επί του
συνόλου), αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση
με το 201 9. Το μεγαλύτερο μέρος, μάλιστα
(924,47 εκατ. ευρώ), επενδύθηκε σε Ε&Α
που διενεργείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί την τρίτη
κατά σειρά πηγή χρηματοδότησης Ε&Α,
με 275,21 εκατ. ευρώ (ποσοστό 11,1% του
συνόλου), καταγράφοντας αύξηση 5,4% σε
σχέση με το 201 9.
Αξίζει να επισημανθεί πως η αύξηση των
δαπανών Ε&Α το 2020 συνοδεύτηκε από
αύξηση στην απασχόληση σε δραστηριότητες
Ε&Α. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους
Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν
θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε σχέση με
το 201 9, αυξήθηκε κατά 5,8% για το συνολικό
προσωπικό σε Ε&Α και κατά 7% για
τους ερευνητές. Το συνολικό προσωπικό σε
Ε&Α το 2020 ανέρχεται σε 57.059 θέσεις
πλήρους απασχόλησης και οι ερευνητές σε
41 .800. Η μεγαλύτερη απασχόληση σε Ε&Α
καταγράφεται στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
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