
 Brussel, 4 juli 2016    PERSBERICHT 
Aankondiging elektronische publicatie  'Budgettaire overheidskredieten voor O&O in België (2005-2015)'  Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft zopas een e-publicatie 'Budgettaire kredieten voor onderzoek en experimentele ontwikkeling (O&O) van de overheden in België in de periode 2005-2015' geüpload (aangevuld met de in het voorjaar van 2016 gerapporteerde initiële begrotingskredieten 2015).  De budgettaire overheidskredieten voor O&O (GBARD=het acroniem in het Engels) weerspiegelen de intenties van de diverse overheden in België. Dit GBARD-aggregaat betreft dus niet de daadwerkelijke uitgaven van de overheden. Ook bevat het niet de fiscale steun aan het onderzoek die gerapporteerd wordt door de FOD Financiën.   De gepubliceerde cijfergegevens mogen niet verward worden met het aggregaat 'Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (BUOO)' (GERD in het Engels) dat de O&O-uitgaven omvat die op het Belgisch grondgebied worden gerealiseerd. Dit laatste wordt gebruikt om de Europese 3% O&O-doelstelling te meten.  In België is de verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek gespreid over de Gemeenschappen, de Gewesten en de Federale overheid. De tabellen in deze brochure bevatten voor elke overheid een overzicht van de omvang, de structuur, de evolutie in de tijd alsook een internationale vergelijking (voor heel België). De GBARD-gegevens worden ook opgesplitst per sociaal-economische doelstelling en per institutionele of functionele bestemming.  De volledige tekst (34 blz.) met bijlagen is te vinden op de BELSPO-website (http://www.stis.belspo.be/nl/publicationsCFSSTAT.asp).  Hierbij enkele van de meest markante vaststellingen: 

 1. De kredieten zijn vrij stabiel doorheen de tijd. De economische crisis heeft weinig invloed gehad op deze kredieten, die voortdurend licht zijn blijven stijgen. In constante prijzen gemeten was er in 2009 wel een knik te bespeuren.  2. De Vlaamse Gemeenschap is de belangrijkste openbare investeerder in O&O met bijna 51% van de totale GBARD van België in 2015.  3. Het aandeel van de Federale overheid in de GBARD van het land blijft sinds 2010 vrij stabiel tussen 23 en 24%.  4. Het aandeel van de Franse Gemeenschap blijft de jongste jaren stabiel rond bijna 13%. 5. Het aandeel van de GBARD van het Waals Gewest is na een kleine daling (in 2010 en 2011) gekomen tot op het niveau van de Franse Gemeenschap. 6. De initiële begrotingsgegevens voor het jaar 2015 zullen moeten geanalyseerd worden in het licht van de definitieve begrotingsgegevens voor 2015. Doch indien de intenties zich bevestigen, dan zal 2015 het jaar zijn van een gevoelige daling van de begrotingskredieten voor O&O bij zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Waalse Gewest. Uit de intenties blijkt bovendien dat deze daling zich niet zou voordoen bij de kredieten bestemd voor het universitair onderzoek.  



7. Uit een internationale vergelijking blijkt dat België nog steeds achterop hinkt ten aanzien van de belangrijkste handelspartners. Deze vergelijking houdt evenwel geen rekening met de fiscale ondersteuning van het onderzoek die in België zeer belangrijk is geworden.   Noot voor de redactie Op de bladzijde http://www.stis.belspo.be/nl/statisticsCredits.asp vindt u meer en bijkomende informatie over GBARD. Op de bladzijde http://www.stis.belspo.be/nl/statisticsWelcome.asp vindt u een ruime keuze aan informatie aangaande de statistieken en indicatoren inzake wetenschap, technologie en innovatie. 


