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Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 
(Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 

μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 
 
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 

 
http://metrics.ekt.gr/el/node/186 

 

To  Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του δικτύου Enterprise 
Europe Network-Hellas  σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποίησε τη 
διεξαγωγή έρευνας για τη Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη 
περίοδο 2010-2012. Τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα απεστάλησαν 
στην Eurostat, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2012. 

Η έρευνα έρχεται να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την κατανόηση της 
καινοτομικής δραστηριότητας στη χώρα μας και τη σημασία που μπορεί να έχει 
στην παραγωγική της ανασυγκρότηση, παρέχοντας στοιχεία για την περίοδο 2010-
2012 και σχεδόν 15 χιλιάδες επιχειρήσεις με 10 ή περισσοτέρους 
εργαζομένους, σε Βιομηχανία και Υπηρεσίες. 

Παρουσιάζονται στοιχεία για τους τύπους καινοτομίας, τις καινοτομικές 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση 
και στην αγορά, τον ρόλο του κρατικού τομέα για την υποστήριξη της καινοτομίας 
μέσω των κρατικών συμβάσεων, τις συνεργασίες, τις στρατηγικές και τα εμπόδια 
που συναντούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών. Τα συμπεράσματα 
είναι πολλά και ενδιαφέροντα. 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καινοτομεί, παρά τις δυσκολίες που περνάει, και 
βρίσκεται στην 11η θέση στις 28 χώρες της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό 
καινοτόμων επιχειρήσεων. Συνολικά, επενδύονται 1,9 δισ. ευρώ σε καινοτομικές 
δραστηριότητες. Τα μεγάλα αστικά κέντρα εξακολουθούν να είναι πόλοι έλξης 
της καινοτομικής δραστηριότητας, αλλά και η περιφέρεια καταγράφει σημαντικές 
επιδόσεις. Περιφέρειες, όπως η Κρήτη ή η Στερεά Ελλάδα, αποτελούν κεντρικά 
σημεία στον καινοτομικό χάρτη της χώρας. 



 

Η έρευνα παρέχει στοιχεία για τέσσερεις τύπους καινοτομίας, τις καινοτομικές 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στην επιχείρηση 
και στην αγορά, τον ρόλο του κρατικού τομέα για την υποστήριξη της καινοτομίας 
μέσω των κρατικών συμβάσεων, τις συνεργασίες, τις στρατηγικές και τα εμπόδια 
που συναντούν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών. 

Η  νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την «Καινοτομία στις 
ελληνικές επιχειρήσεις» την περίοδο 2010 έως και 2012 είναι πλέον διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά:  
 
http://metrics.ekt.gr/el/node/186 
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