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Δαπάνες Ηνωμένου Βασιλείου για Έρευνα & Ανάπτυξη 

Η εθνική ακαθάριστη δαπάνη, για το 2014, σε τρέχουσες τιμές για έρευνα και 

ανάπτυξη ανήρθε στα £30,6 δισ., καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος.  

Σε σταθερές τιμές ανήρθε στα £29,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση 3% σε τιμές 

2013. Σε σχέση με τις δαπάνες για Ε&Α το 1990, υπάρχει αύξηση 45% με τη 

μέγιστη τιμή να σημειώνεται το 2014. 

Οι συνολικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αποτέλεσαν το 1,67%  του ΑΕΠ 

του ΗΒ, αμετάβλητο από το προηγούμενο έτος. Σε επίπεδο Ε.Ε., το Ηνωμένο 

Βασίλειο βρίσκεται στην 11η θέση, αν και βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της 

Ε.Ε. (2,03%). 

Ο επιχειρηματικός τομέας είναι υπεύθυνος για £19,9 δισ. δαπανών, ήτοι 65% επί 

του συνόλου, με αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε τρέχουσες τιμές. 

Οι Φαρμακοβιομηχανίες, οι εταιρείες τεχνολογίας και υπολογιστών και οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες κατέλαβαν τις πρώτες 3 θέσεις αντίστοιχα. Ο 

Ακαδημαικός τομέας δαπάνησε συνολικά £7,9 δισ. λίρες ή 26% του συνόλου των 

δαπανών, σημειώνοντας αύξηση 3% σε τρέχουσες τιμές σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Το κράτος δαπάνησε συνολικά £2,2 δισ. ή 7% επί του 

συνόλου, σημειώνοντας μείωση 5% από το προηγούμενο έτος. Τέλος, οι ιδιωτικοί 

μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί δαπάνησαν £0,6 δισ. ή 2% επί του συνόλου, 

σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση ανά τομέα, στο 7% σε σχεση με το 

προηγούμενο έτος.  

Το 2014, ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της Ε & Α που διεξάγεται στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ήταν ο επιχειρηματικός τομέας με £14,7 δισ. ή 48% του συνόλου των 

δαπανών Ε & Α. Αυτή ήταν μια αύξηση της τάξης του 8%, σε τρέχουσες τιμές, από 

£ 13,6 δισ. το 2013. Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ το κράτος δαπάνησε άμεσα μόλις 

£2,2 δισ. για Ε & Α, στην πραγματικότητα χρηματοδότησε με £6,3 δισ. δαπάνες 

Ε&Α, το οποίο αντιπροσωπεύει 21% της συνολικής χρηματοδότησης.  


