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Στην Περιφέρεια Αττικής
η μεγαλύτερη δαπάνη
για έρευνα ανάπτυξη
Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για έρευνα και ανάπτυξη
Ε&Α πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής 820,27
εκατ ευρώ ενώ ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

183,30 εκατ ευρώ και η Περιφέρεια Κρήτης 120,68
εκατ ευρώ σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
2013 όπως αναφέρεται σε νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου

Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Στον αντίποδα οι χαμηλότερες δαπάνες
Ε&Α σε απόλυτες τιμές εντοπίζονται στην Περιφέρεια Ιονίων
Νησων 8,17 εκατ ευρώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
14,98 εκατ ευρώ και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
17,80 εκατ ευρώ

Οσον αφορά τη χρηματοδότηση της Ε&Α πέρα από το
κράτος που είναι ο βασικός χρηματοδότης και τις επιχειρήσεις

οι πόροι από το εξωτερικό και ιδίως από την Ε.Ε
είναι ιδιαίτερα υψηλοί για τις Περιφέρειες Αττικής Κρήτης
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

Οσον αφορά την καινοτομία προϊόντος διαδικασίας οργάνωσης

και μάρκετινγκ οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται
να επιτυγχάνουν αξιόλογες επιδόσεις αφού στις περισσότερες
περιφέρειες οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε κάποιο τύπο καινοτομίας

σε ποσοστό υψηλότερο από 40 Η καινοτομία
οργάνωσης και η καινοτομία μάρκετινγκ είναι οι κυρίαρχοι
τύποι καινοτομίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων σε
όλες τις περιφέρειες Αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά οι επιχειρήσεις

στην Ελλάδα καινοτομούν περισσότερο από τον
μέσο κοινοτικό όρο 52,3 στην Ελλάδα έναντι 48,9 στην
Ε.Ε 28 ενώ οι υψηλότερες επιδόσεις ξεπερνώντας τη μέση
εθνική αλλά και τη μέση κοινοτική επίδοση καταγράφονται
στην Περιφέρεια Κρήτης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
την Περιφέρεια Αττικής την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία στους διάφορους
τύπους καινοτομίας το μερίδιο των επιχειρήσεων που καινοτομούν

σε προϊόντα και διαδικασίες στις ελληνικές Περιφέρειες

στο σύνολο της χώρας είναι λίγο μικρότερο από
τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο 34,3 έναντι 36 ενώ την
υψηλότερη επίδοση επιτυγχάνουν οι Περιφέρειες Κρήτης
Αττικής Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας

http://www.innews.gr

	ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	08/06/2016 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 19


