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pmobarometer 201β Στην 22η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών η χώρο μας
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καχαβάλλει
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όλους τους τομείς
πολιτικής
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Σης
μετρία καινοτόμες χώρες

και στην 22η θέση μεταξύ
των 28 κρατών-μελών κατέταξε

την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

με βάση τα αποτελέσματα
του βαρόμετρου καινοτομίας Ιπ
nobarometer για την περίοδο 2008
201 5 Ειδικότερα οι επιδόσεις στην
καινοτομία της Ανατολικής Μακεδονίας

μειώθηκαν κατά 39 σε
σύγκριση με την προηγούμενη διετία

Αντίστοιχη ήταν η μείωση σης
Περιφέρειες Ηπείρου Ιονίων Νήσων

Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής
Ελλάδας ενώ στο Βόρειο Αιγαίο το
ποσοστό μείωσης ανήλθε στο 49

Λιγότερες απώλειες στον πίνακα
καινοτομίας σημείωσαν οι Κεντρική

Μακεδονία 12 Δυτική
Μακεδονία 1 2 Θεσσαλία 19

Στερεά Ελλάδα 17 Πελοπόννησος

23 Αττική 4 Κρήτη
19

Ευρώπη
Σύμφωνα με τα κύρια πορίσματα
του βαρόμετρου η καινοτομία της
Ε.Ε πλησιάζει αυτή της Ιαπωνίας
και των ΗΠΑ Η Σουηδία βρίσκεται
για μία ακόμη φορά στην πρώτη θέση

όσον αφορά την καινοτομία
στην Ε.Ε και ακολουθούν οι Δανία

Φινλανδία Γερμανία Κάτω Χώ¬

ρες Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες
χώρες όσον αφορά την καινοτομία
είναι η Μάλτα η Λετονία η Λιθουανία

οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο

Βασίλειο Σύμφωνα με τον κ
Carlos Moedas επίτροπο Έρευνας
Επιστήμης και Καινοτομίας οι
χώρες και περιφέρειες που πρωτοστατούν

στηρίζουν την καινοτομία

σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών
από ης επενδύσεις μέχρι την εκπαίδευση

από τις ευέλικτες ουν
θήκες εργασίας μέχρι την εξασφάλιση

δημόσιων διοικήσεων
που εκτιμούν την αξία της επιχειρηματικότητας

και της καινοτομίας

Η Επιτροπή καταβάλλει προ
σηάθειες προώθησης της καινοτομίας

σε όλους τους τομείς πολι¬

τικής Βελτιώνουμε την πρόσβαση
στην ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω

του επενδυτικού σχεδίου για
την Ευρώπη ύψους 315 δισεκατομμυρίων

ευρώ και την Ένωση
Κεφαλαιαγορών καθώς και μέσω
της δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Καινοτομίας

Επιχειρηματική καινοτομία
Εληιδοφόρα εξαίρεση μεταξύ των
αρνητικά εθνικών επιδόσεων συνολικά

κατά την οκταετία 2008
201 5 αποτέλεσαν οι επιδόσεις των
ελληνικών επιχειρήσεων την τριετία

2012-2014 που κατάφεραν να
καινοτομήσουν σε ποσοστό πάνω
από 50 μέσος ευρωπαϊκός όρος
48,9 σύμφωνα με την επίσημη

στατιστική έρευνα για την καινοτομία

στις ελληνικές επιχειρήσεις
που πραγματοποιήθηκε από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης EKT
στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής
έρευνας για την καινοτομία και ης
καινοτόμες δραστηριότητες των
επιχειρήσεων στην Ε.Ε Στην Ελλάδα

η έρευνα αφορά 14.000 περίπου

ελληνικές επιχειρήσεις με 10

εργαζόμενους και άνω σε διάφορους

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας

Όπως προκύπτει από
τα αποτελέσματα οι ελληνικές επιχειρήσεις

εφάρμοσαν έναν τουλάχιστον

τύπο καινοτομίας νέα ή
σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα
καινοτομία προϊόντος νέες ή σημαντικά

βελτιωμένες διαδικασίες

καινοτομία διαδικασίας νέες ορ
γανωσιακές μεθόδους οργανω
σιακή καινοτομία νέες μεθόδους
μάρκετινγκ καινοτομία μάρκετινγκ

Ο κλάδος της μεταποίησης
κατέγραψε ποσοστό καινοτομίας
55,1 των υπηρεσιών 48 των
ηλεκτρονικών υπολογιστών παροχής

σημβουλών και σηναφών
δροστηριοτήτων 84,4

Πρόσθετοι πόροι
Για σχέδιο μακράς πνοής και

εμβέλειας

που θα σηντελέσει στην
απελευθέρωση του εξαιρετικού ανθρώπινου

δυναμικού που υπάρχει
στην έρευνα ώστε να αποτελέσει

στήριγμα στην αναπτυξιακή
προσηάθεια της χώρος έκανε λόγο

ο αν υπουργός Έρευνας και
Καινοτομίας K Φωτάκης για το Ελληνικό

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Παράλληλα ο κ Φωτάκης

εστίασε στη ουμφωνία μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της
ΕυρωπαϊκήςΤράπεζας Επενδύσεων

ΕΤΕπ ύψους 240 εκατ ευρώ
για το διάστημα 2016-2018 ποσό
που θα διατεθεί αποκλειστικά για
τη δπμιουργιά θέσεων εργασίας
νέων επιστημόνων και την υλοποίηση

ερουνητικών προγρομμά
των υψηλης ποιότητας στα Πανεπιστήμια

τα ΤΕΙ και τα Ερευνητικά
Κέντρο της χώρος
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