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Ο τομέας έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ισπανία 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του έγκριτου ισπανικού ιδρύματος Cotec, το οποίο 

κάθε χρόνο από το 1996 αντικατοπτρίζει σε μία σύντομη αναφορά, την κατάσταση πoυ 

διαδραματίζεται στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στην Ισπανία, 

επισημαίνεται ότι καμία επιχείρηση, οργανισμός ή χώρα που ενδιαφέρεται να 

ακολουθήσει αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να απορρίψει τον ερευνητικό τομέα.  

Το ίδρυμα Cotec αποτελεί οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως κύριο στόχο 

έχει την προώθηση της καινοτομίας στη βάση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

μιας χώρας. 

Σύμφωνα με την έκθεση που παρουσίασε το ίδρυμα στις 22 Μαΐου 2018, η ισπανική 

οικονομία στο ερευνητικό μέρος του τομέα των επενδύσεων, έχει τη χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση με άλλες 

χώρες της ΕΕ που έχουν υπερβεί το μέσο όρο ανάπτυξης στον τομέα αυτό και έχουν 

ξεπεράσει το 27%, η Ισπανία μαζί με την Φινλανδία και την Πορτογαλία βρίσκονται στις 

χαμηλότερες θέσεις.  

Εκτός κοινοτικού πλαισίου, η Ισπανία κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις (22η θέση 

από τις 34 χώρες) σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ). Το κριτήριο κατάταξης είναι το γεγονός ότι το κράτος δεν υποστηρίζει 

ερευνητικά προγράμματα και η δημόσια οικονομική αρωγή στον τομέα της τεχνολογίας, 

επιστήμης και καινοτομίας είναι πολύ χαμηλή.  

Εντούτοις, παρουσιάζεται μικρή και σταδιακή ανάπτυξη για έκτο συνεχόμενο έτος στο 

επενδυτικό τομέα. Το 2016 (τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) σημειώνεται αύξηση κατά 

3% σε σύγκριση με το 2015 φτάνοντας στο ποσό των 7,126 εκ. ευρώ σε επενδυτικές 

ροές στον τομέα των επιστημών, καταγράφοντας για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο 

ανοδική πορεία, μετά από έξι έτη χαμηλής υποστήριξης του τομέα. Η ανοδική πορεία 

οφείλεται στην ώθηση του ιδιωτικού τομέα που κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση 

των δημοσίων επενδύσεων. Το προαναφερθέν ποσό αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς ο δημόσιος τομέας συνεχίζει να επενδύει μικρά ποσά. 
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Τέλος, οι συνολικές δαπάνες του 2016 ήταν 11,7% χαμηλότερες από το μέγιστο 

ποσοστό που είχε σημειωθεί το 2008.  

Συνολικά, 10.325 ισπανικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδυτικές κινήσεις στον 

τομέα έρευνας και ανάπτυξης στην Ισπανία το 2016. Αυτό δηλώνει αύξηση του αριθμού 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε επενδυτικές δραστηριότητες στον τομέα, κατά 300 

εταιρίες περισσότερες σε σύγκριση με το 2015. Αυτή η άνοδος αποτέλεσε την πρώτη 

αύξηση που έχει σημειωθεί από το 2008.  

Στην έκθεση του Cotec, σημειώνεται τέλος ότι απαιτείται μία πιο ανθρωποκεντρική 

εκπαίδευση που θα ευνοεί την ανθρώπινη κοινωνία, στην οποία τα άτομα θα είναι αυτά 

που διαχειρίζονται τα μηχανήματα καθώς υπερτερούν αυτών από πολλές απόψεις ενώ η 

διαφορά καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη όταν λειτουργούν ως κοινότητα με 

συλλογικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να ενισχυθούν όλες οι 

πτυχές της εκπαίδευσης που προωθούν τη συνεργασία, την ομαδικότητα και τις 

διαπραγματευτικές δεξιότητες. 

 


