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Εξέλιξη δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα ανά τομέα σε εκατ ευρώ

1300

975

650

325

994,04
1 049,50

•ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

•ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Πηγή ΕΚΤ ht$^/tnetna.elc κώδικα ονααήοτ ΑΙ

Οιεπιχειρήσειςαυξάνουν
τιςεπενδύσειςοε Ε&Α
Δαπάνησαν πάνω από 1 δισ ευρώ μέσα στο 2018

επέρασαν το l δισ ευρώ το
i-j20l8 οι δαπάνες για Έρευνα
και Ανάπτυξη Ε&Α των επιχειρήσεων

στην Ελλάδα καθώς σύμ
φωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία

που δημοσίευσε το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού

Περιεχομένου ΕΚΤ
και έχουν αποσταλεί στη Eurostat

ανήλθανσε 1 049,5 εκατ ευρώ

Η δημοσίευση των δεικτών
Ε&Α https://tnetrics ekt.gr/pu
blications/35l εντάσσεται στο
πλαίσιο της τακτικής παραγωγής
των επίσημων στατιστικών για
την Έρευνα Ανάτπυξη και Καινοτομία

στην Ελλάδα που πραγ
ματοποιεί το ΕΚΤ ως φορέας και
εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού

Συστήματος με τη συνεργασία

της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής
Η πανελλήνια στατιστική έρευνα
του ΕΚΤ για την καταγραφή

των δαπανών Ε&Α στη χώρα διεξήχθη

το 2019 σε 3.500 φορείς
από τους τέσσερις τομείς επιχειρήσεις

τριτοβάθμια εκπαίδευση

κρατικό τομέα και ιδιωτικά

μο κερδοσκοπικά ιδρύματα Οι
σηνολικές δηπάνες που

πραγματοποιήθηκαν

για Ε&Α το 201 8
στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς

ήταν 2.174,67 εκατ ευρώ
κατά 6,7 υψηλότερες σε σχέση
με το 2017 Ο δείκτης Ένταση
Ε&Α που εκφράζει τις δαπάνες
Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε

στο 1 1 8 από 1 1 3
to 201 7

Ο ο»χορημστικος
τομέας
Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον
δείκτη είχε ο επιχειρηματικός τσ
μέας στον οποίο πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες Ε&Α ύψους
1.049,5 εκατ ευρώ 0,57 του
ΑΕΠ παραυοιάζοντας αύξηση
5,6 σε σχέση με το 2017 Αύξη¬

ση των δαπανών Ε&Α καταγράφηκε
και στους υπόλοιπους τομείς

στους οποίους διενεργείται
η πανελληνία στατιστική έρευνα
του ΕΚΤ

Στον τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες 618,58 εκατ ευρώ
0,34 του ΑΕΠ αυξημένες κατά
7,2 σε σχέση με το 2017 Στον
κρατικό τομέα πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες 484,95 εκατ ευρώ

0,26 του ΑΕΠ αυξημένες
κατά 7,5 και σισνιομέα των ιδιωτικών

μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

21,64 εκατ ευρώ 0,01
του ΑΕΠ αύξηση 32

Όσον αφορά τις πηγές από τις
οποίες χρηματοδοτήθηκαν οι δαπάνες

Ε&Ατο 201 8 το μεγαλύτερο
ποσό ήτοι 926,23 εκατ ευρώ

ποσοστό 42,6 του συνόλου
προήλθε από τις επιχειρήσεις

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού
του ποσού ήτοι 855,10 εκατ ευρώ

επενδύθηκε σε Ε&Α που διενεργείται

στις ίδιες τις επιχειρήσεις
Το υπόλοιπο χρηματοδότησε

Ε&Α στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

52,36 εκατ ευρώ στον
κρατικό τομέα 16,1 2 εκατ ευρώ
και σε ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα 2,65 εκατ ευρώ

Το κράτος αποτελεί τη δεύτερη

πηγή χρηματοδότησης με
883,33 εκατ ευρώ 40,6 επί του

Οι συνολικές δαπάνες για
έρευνα και ανάπτυξη στην
Ελλάδα ανήλθαν πέρυσι σε
2.1 74,67 εκατ ευρώ με
τον επιχειρηματικό τομέα
να ουνεκκρέρει 1 049,5
εκατ ευρώ ποσό
αυξημένο κατά 5,6
σε σχέση με το 201 7

συνόλου Περιλαμβάνει τον τακτικό

προϋπολογισμό το εθνικό

σκ|λος του Προγράμματος Δη
μοφων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ
2014-2020

Ειδικά οι δαπάνεςγια Ε&Α που

χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ
το 2018ανήλθανσε 149,80 εκατ
ευρώ ουμαώνονιας αύξηση 107
σε σχέση με το 2017 και αφορούσαν

όλους τους τομείς τις επιχειρήσεις

58,72 εκατ ευρώ τον
τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
45,69 εκατ ευρώ τον κρατικό

τομέα 44,25 εκατ ευρώ και τον
τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών

ιδρυμάτων 1,14 εκατ ευρώ

Αύξηση παρουσίασε και η
χροματοδότηση από τοντακτικό
προϋπολογισμό μέσω του οποίου

χρηματοδοτήθηκαν δαπάνες
Ε&Α ύψους 629,87 εκατ ευρώ
στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

336,25 εκατ ευρώ και
τον κρατικό τομέα 293,62 εκατ ευ
ρώ

18η η Ελλάδα
στην LE
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
την τρίτη κατά σειρο πηγή χρηματοδότησης

Ε&Α με 222,45 εκατ
ευρώ ποσοστό 10,2 του συνόλου

σχεδόν στα ίδια επίπεδα με
το 2017

Η ΕΈ χρηματοδότησε ερευνητικά

έργα σε όλους τουςτομείς
κυρίως στο πλαίσιο του Ορίζοντας

2020 το τρέχον πρόγραμμα
για την Έρευνα και την Καινοτομία

στο οποίο οι ελληνικοί φο
ρείς έχουν κατακτήσει διαχρονικά

υψηλές επιδόσεις
Με βάση τα νέα στοιχεία η Ελλάδα

κατατάσσεται στη 18η θέση

μεταξύ των κρατών-μελών της
ΕΈ των 28 όσοναφορά τονδείκτη
Ένταση Ε&Α δαπάνες Ε&Α επί
του ΑΕΠ
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