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Ανοδικάοικαινοτόμεςεπιχειρήσεις
Υψηλότατη αύξηση συμφωνά με το ΕΚΤ σημειώθηκε στον κλάδο της μεταποίησης

Σ ίο 60,3 ανήλθε το ποσοστό
των καινοτόμων επιχειρήσεων

στην Ελλάδα νια την περίοδο

201 6-201 8 σύμφωνα με τα
προκαταρκτικά στοιχεία για την
καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

τα οποία δημοσίευσε
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
ΕΚΤ

Πρόκειται για καινοτομία που

αφορά είτε τα προϊόντα τους είτε

τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες

και όπως σημειώνεται
την περίοδο 2016-2018 το ποσοστό

των καινοτόμων επιχειρήσεων

αυξήθηκε κατά 2,6 ποσοστιαίες

μονάδες σε σχέση με
την αμέσως προηγουμένη περίοδο

2014-2016 και κατά 8 ποσοστιαίες

μονάδες σε σχέση με

την πρώτη περίοδο αναφοράς
2010-2012 Ιδιαίτερα σημαντική

είναι π αύξηση στην καινοτομία

προϊόντων
Την περίοδο 2016-2018 το

ποσοστό επιχειρήσεων στην Ελλάδα

με καινοτομίες προϊόντων
ανέρχεται σε 42,5 σε σχέση
με 30,7 την περίοδο 2014-2016
παρουσιάζοντας αυξηση κατά
11,8 ποσοστιαίες μονάδες Σε
σχέση με την πρώτη περίοδο
αναφοράς 2010-2012 το ποσοστό

αυτό είναι υπερδιπλάσιο

Βιομηχανία Υπηρεσίες
Η βελτίωση των επιδόσεων των
ελληνικών επιχειρήσεων ως
προς mv καινοτομία αφορά τόσο

τη Βιομηχανία όσο και τις
Υπηρεσίες Στον τομέα της Βιο¬

μηχανίας το ποσοστό καινοτόμων

επιχειρήσεων την περίοδο
2016-201 8 ανήλθε σε 62,3 σε
σχέση με 59,5 την περίοδο
2014-2016 παρουσιάζοντας αυξηση

κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες

Υψηλότατο ποσοστό καινοτόμων

επιχειρήσεων σημειώθηκε

στον κλάδο της Μεταποίησης

Ακολούθησε ο τομέας
των Υπηρεσιών με ποσοστό

καινοτόμων επιχειρήσεων την
περίοδο 2016-2018 στο 58,9
σε σχέση με 56,5 την περίοδο
2014-2016 παρουσιάζοντας αύξηση

κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες

Πολύ υψηλό ποσοστό
καινοτόμων επιχειρήσεων
67 1 κατεγράφη και στον κλάδο

Ενημέρωση και επικοινωνία
τον κατεξοχήν κλάδο των Τε¬

χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Όσον αφορά το ποσοστό καινοτόμων

επιχειρήσεων ανά τάξη

μεγέθους επιχείρησης αυτό

αυξάνεται με την αύξηση του
μεγέθους της επιχείρησης Συγκεκριμένα

για mv περίοδο 2016
201 8 ανέρχεται στο 58 σης ετη
χειρήσεις με 10-49 απασχολούμενους

στο 70,4 στις επιχειρήσεις

με 50-249 απασχολούμενους

και στο 87,3 στις
επιχειρήσεις με 250 και πλέον
απασχολούμενους Την περίοδο

2016-2018 και σε σχέση με
την προηγούμενη τριετία 2014
2016 σημειώθηκε αύξηση του
ποσοστού καινοτόμων επιχειρήσεων

σε όλες τις τάξεις μεγέθους
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