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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 2017
χκθσλα κε η’ απνηειέζκαηα ηεο εηδηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία γηα ηνλ
θαηαξηηζκφ ζηνηρείσλ γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ πεηξακαηηθή αλάπηπμε, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κχπξν θαηά ην 2017 ππνινγίδνληαη ζε €110,2 εθ. θαη αληηζηνηρνχλ ζε
0,56% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, ζε ζχγθξηζε κε €98,8 εθ. ή 0,53% ηνπ Α.Δγρ.Π. ην 2016.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Ω ΠΟΟΣΟ ΣΟΤ ΑΕΠ, 2017

Παξά ηελ αχμεζε ηνπ 11,5% πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο εξεπλεηηθέο δαπάλεο ην 2017 ζε ζρέζε κε ην 2016, ην
κεξίδην ηνπ Α.Δγρ.Π. ηεο Κχπξνπ πνπ αλαινγεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζε
ρακειά επίπεδα ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο (Γηάγξακκα 1). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην πνζνζηφ απηφ ζηηο
ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρεηαη ζε 2,06% θαηά κέζν φξν (θπκαίλεηαη απφ 0,50% ζηε
Ρνπκαλία, 0,51% ζηε Λεηνλία θαη 0,54% ζηε Μάιηα, ζε 3,05% ζηε Γαλία, 3,16% ζηελ Απζηξία θαη 3,40%
ζηε νπεδία).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Κχπξνο δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο ςειφηεξνπο κέζνπο εηήζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ζηηο
εξεπλεηηθέο δαπάλεο, πνπ αλέξρεηαη ζε 9,87% γηα ηελ πεξίνδν 1998 – 2017.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΑ, 2006-2017
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Καηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξνπζίαζε ην 2017 εξεπλεηηθέο δαπάλεο χςνπο
€45,4 εθ. ή 41,2% ηνπ ζπλφινπ, νη επηρεηξήζεηο €40,9 εθ. ή 37,1%, ηα ηδησηηθά ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ
ραξαθηήξα €12,9 εθ. ή 11,7% θαη ην δεκφζην €11,0 εθ. ή 10,0% ζε ζχγθξηζε κε κεξίδηα 39,8%, 37,0%,
12,6% θαη 10,6% αληίζηνηρα ην 2016 (Γηάγξακκα 2).
ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ν θιάδνο ηεο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο απνηέιεζε ηνλ θχξην θνξέα
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε δαπάλεο χςνπο €25,3 εθ., ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο
κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο (θαη ηδηαίηεξα ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
ζθεπαζκάησλ) κε €11,6 εθ.
Απφ πφξνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξεκαηνδνηήζεθε ην 2017 ην 19,9% ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (€21,9 εθ.),
ζε ζχγθξηζε κε €20,9 εθ. ή 21,1% ην 2016, ελψ €20,5 εθ. πξνήιζαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκφζησλ
παλεπηζηεκίσλ θαη €24,8 εθ. απφ πεγέο ηνπ εμσηεξηθνχ (πεξηιακβαλνκέλσλ θνλδπιίσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο). Πνζφ €43,0 εθ. ή 39,0% ηνπ ζπλφινπ πξνήιζε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Γηάγξακκα 3).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΣΑ ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ, 2017

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ επηθεληξψζεθε ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (€42,0 εθ.), ελψ νη
επηζηήκεο κεραληθνχ απνξξφθεζαλ €34,4 εθ., νη θνηλσληθέο επηζηήκεο €14,9 εθ., νη ηαηξηθέο επηζηήκεο €7,1
εθ., νη αγξνηηθέο επηζηήκεο €6,1 εθ. θαη νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο €5,7 εθ.
Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην 2017 αλήιζε ζε 3.320,
ζε ζχγθξηζε κε 3.091 ην 2016. ε φξνπο ηζνδχλακνπ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ν αξηζκφο απηφο ππνινγίδεηαη
ζε 1.535 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 626 ή 40,8% ήηαλ γπλαίθεο. Πνζνζηφ 38,8% ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ
θαηείρε δηδαθηνξηθφ ηίηιν.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Κάλςτη ηοισείυν και Πεπίοδορ Αναθοπάρ
Σα ζηνηρεία θαιχπηνπλ φιεο ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ειεγρφκελεο απφ ην θξάηνο πεξηνρέο ηεο
Κχπξνπ θαη αθνξνχλ ην εθάζηνηε εκεξνινγηαθφ έηνο.
ςλλογή ηοισείυν
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο είλαη φκνην σο πξνο ηε δνκή θαη ην
πεξηερφκελν, κε κηθξέο κφλν δηαθνξνπνηήζεηο ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε ηνκέα.
Η ζπιινγή κπνξεί λα ζεσξεζεί απνγξαθηθή απφ άπνςε εξεπλεηηθήο δαπάλεο θαη δπλακηθνχ.
Μεθοδολογία
Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
995/2012 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο αξηζ.
1608/2003/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ
αλάπηπμε θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία. Βαζίδεηαη ζηνπο νξηζκνχο, ηηο έλλνηεο
θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ “Δγρεηξηδίνπ ηνπ Frascati” ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο,
πνπ απνηειεί ην δηεζλέο πξφηππν γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηε
ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat).
Οπιζμοί
Επιζηημονική έπεςνα και πειπαμαηική ανάπηςξη: είλαη ε δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηαη κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, κε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ησλ γλψζεσλ (πεξηιακβάλνληαη ε
γλψζε γηα ηνλ άλζξσπν, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία) θαη ζηε ρξήζε απηνχ ηνπ απνζέκαηνο ζηελ
επηλφεζε λέσλ εθαξκνγψλ.
Επεςνηηικέρ δαπάνερ: απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ (ηξερνπζψλ θαη θεθαιαίνπ) πνπ δηαηίζεληαη γηα
έξεπλα ζην εζσηεξηθφ κηαο εξεπλεηηθήο κνλάδαο ή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή
πξνέιεπζήο ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη δαπάλεο πνπ γίλνληαη εθηφο ηεο εξεπλεηηθήο κνλάδαο ή ηνπ
ηνκέα γηα ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Επεςνηηικό δςναμικό: ζεσξνχληαη φια ηα πξφζσπα πνπ ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη φζνη πξνζθέξνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο φπσο δηνηθεηηθφ θαη
γξακκαηεηαθφ πξνζσπηθφ. Σν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ δηαηξείηαη ζε εξεπλεηέο, ηερληθνχο θαη πξνζσπηθφ
ππνζηήξημεο.
Ιζοδύναμο Πλήποςρ Απαζσόληζηρ: εθθξάδεη ην ζπλνιηθφ ρξφλν πνπ αθηεξψλεη έλα άηνκν ζηελ έξεπλα
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Μνλάδα κέηξεζεο είλαη ην αλζξσπνέηνο πνπ εθθξάδεη ηελ πιήξε απαζρφιεζε
ζηελ έξεπλα ελφο αηφκνπ γηα έλα έηνο.
Δημόζιορ ηομέαρ: πεξηιακβάλεη (α) φια ηα ηκήκαηα, ππεξεζίεο θαη άιια ζψκαηα πνπ παξέρνπλ, ρσξίο φκσο
λα πσινχλ, ππεξεζίεο ζην θνηλφ (εθηφο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) νη νπνίεο δελ κπνξνχλ δηαθνξεηηθά λα
πξνζθεξζνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη νηθνλνκηθά θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο θαη ζηε δηακφξθσζε
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, (β) ηα ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ειέγρνληαη θαη
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ δεκνζίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Σομέαρ επισειπήζευν: πεξηιακβάλεη (α) φιεο ηηο εηαηξείεο, νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα, ησλ νπνίσλ ε θχξηα
δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (εθηφο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) θαη ε δηάζεζή
ηνπο πξνο πψιεζε ζην θνηλφ, (β) ηα ηδησηηθά ηδξχκαηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηηο εμππεξεηνχλ.
Σομέαρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ: πεξηιακβάλεη φια ηα παλεπηζηήκηα, θνιιέγηα θαη ινηπά ηδξχκαηα
κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ή ηε λνκηθή ηνπο ππφζηαζε.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο φια ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, πεηξακαηηθνί ζηαζκνί θαη θιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ
ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ή δηνηθνχληαη απφ ή ζπλδένληαη κε ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Ιδιυηικόρ ηομέαρ μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα: πεξηιακβάλεη (α) ηα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά
ηδξχκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηα λνηθνθπξηά (δειαδή ην θνηλφ) θαη πξνζθέξνπλ κε εκπνξεχζηκεο ππεξεζίεο, (β)
ηδηψηεο ή λνηθνθπξηά.
Για περισσότερες πληρουορίες:
Ιζηφηνπνο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ππφζεκα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε
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