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Εθνικό Κέντρο Τειφίφίωσης Επισημάνσειςγια την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας otov κλάδο

Δυσοίωνεςοιπροοππκέςανανέωσης
τωνεταιρειών υψηλήςτεχνολογιαρ

Συστάσεις και διαγραφές επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

Διαγραφή επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογικής στάθμης

Της Λέττας Καλαμαρά
lkal@naftemporiki.gr

f ι lov κώδωνα του κινδτίνου
αναφορικά με την εξέλιξη

•JL της επιχειρηματικής δραστηριότητας

του κλάδου υψηλής
τεχνολογίας στην Ελλάδα κρατίει
το ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

τονίζοντας πως οι προοπτικές

ανανέωσης των επιχειρήσεων
υψηλής τεχνολογίας σε βάθος

χρόνου στη χώρα μας εμφανίζονται

περιορισμένες
Συμφωνά με τα επικαιροποι

ημένα στοιχεία μελέτης σχετικά
με τη δημογραφία των επιχειρήσεων

υψηλής τεχνολογίας στην
Ελλάδα κατά την περίοδο 2011
2016 παρότι από το 201 l έως και
το 2013 n απόκλιση μεταξύ των
συστάσεων και των διαγραφών
αυξανόταν υπέρ των πρώτων από
το 2013 μέχρι το 2016 η ποσοστιαία

αύξηση των διαγραφών σε
συνδυασμό με την αντίστοιχη μείωση

των συστάσεων είναι ανησυχητική

ειδικά σε βάθος χρόνου

Στη σύγκριση της Ελλάδας με
τις άλλες χώρες της Ε.Ε ως προς
τον αριθμό των συστάσεων και
διαγραφών των επιχειρήσεων
υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης

στις υπηρεσίες η χώρα μας
κατατάσσεται στη 14η θέση μεταξύ

των κρατών της Ε.Ε και στην
9η σε ό,τι αφορά ης διαγραφές

Τα στοιχεία παρείχαν στο ΕΚΤ

προς επεξεργασία και ανάλυση η
Διεύθυνση Εταιρειών ΓΕΜΗ της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασία Καταναλωτή του
υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης

και Τουρισμού και η Κεντρική

Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Η μελέτη εστιάζει στον κλάδο

της μέσης υψηλής τεχνολογίας

στη μεταποίηση και στις
υπηρεσίες έντασης γνώσης στις

υπηρεσίες

Αναλυτκα
Συγκριτικά στο κεφάλαιο ουστά
σεις και διαγραφές επιχειρήσεων

υψηλής τεχνολογίας στη μεταποίηση

και υψπλης τεχνολογίας
έντασης γνώσης στις υπηρεσίες
στη χώρα από τη διαθέσιμη χρο
νοσειρά μόλις σε ένα έτος 2013
οι σηστάσεις ξεπέρασαν τις 4 χιλιάδες

αριθμός που οριακά δεν
επιτεύχθηκε για το πιο πρόσφατο

έτος 2016 Από το 2011-2016
φαίνεται πως το 2013 σημείωσαν
την πιο καλή χρονιά με τις συστάσεις

να ξεπερνούν τις 4.000
έκτοτε ακολούθησαν πτωτική πορεία

με το 2016 να φτάνουν τις
3.999 σηστάσεις

Ως προς τις διαγραφές αυτές

καταγράφουν μια διαχρονική αύξηση

σε όλη τη διαθέσιμη χρο
νοσειρά Παρότι στην περίοδο
201 2-20 1 5 ο σχετικός αριθμός κυμαίνεται

γυρω στις 4.000 για το
2016 αυτός ο αριθμός ξεπέρασε ης
6.500 Μάλιστα οι διαγραφές του
2016 5,2 υπερβαίνουν πάνω
από 50 το ιστορικά χαμηλό του
2012(3,4

Ανθρωηνο δυναμικό
Παρά την αύξηση των διαγραφών
και τις δυσοίωνες προοπτικές κάπως

ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία

για το ανθρώπινο δυναμικό

στον κλάδο Για το 2016 οι επιχειρήσεις

στο σύνολο της μεταποίησης

απασχολούσαν 347 χιλιάδες

άτομα
Οι 20,6 χιλιάδες εξ αυτών ή σχεδόν

το 6 του ουνόλου των απασχολούμενων

στη μεταποίηση
απασχοληθηκαν σε επιχειρήσεις
υψηλής τεχνολογίας
Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο
0,56 της σηνολικής απασχόλησης

στη χώρα Αξίζει να σημειωθεί

ότι ο αριθμός των απασχολούμενων

στις επιχειρήσεις υψπ
λης τεχνολογίας στη μεταποίηση
για πρώτη φορά το 2016 επανακάμπτει

κοντά στον αριθμό των
απασχολούμενων κατά την έναρξη

της κρίσης 2008 21,2 χιλιάδες

Σύμφωνα με την επισκόπηση
του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας

στην Ελλάδα παρότι οι
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας

έντασης γνώσης υπηρεσίες
υπερέχουν αριθμητικά 40 φορές
σε σχέση με ης επιχειρήσεις υψη
λης τεχνολογίας μεταποίηση ο

κύκλος εργασίας τους η αξία παραγωγής

που δημιουργούν καθώς

και π προστιθέμενη αξία της
παραγωγής τους κυμαίνεται από
4 έως 6 φορές παραπάνω σε σχέση

με τα αντίστοιχα μεγέθη των
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

Αντι'στοιχες είναι και οι διαφορές

ως προς τις ακαθάριστες
επενδύσεις σε υλικά αγαθά
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