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EDITORIAL

Καινοτομήστε υπεύθυνα

Τρεις

θέσεις ανέβηκε π Ελλάδα
στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε ποσοστό

καινοτόμων επιχειρήσεων από
το 201 4 έως το 201 6 σε σχέση με
την προηγούμενη τριετία κατακτώντας

πλέον την 9η θέση την οποία μοιράζεται

με τη Γαλλία Το ποσοστό των καινοτόμων

ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε στο
57,7 παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7
ποσοστιαίες μονάδες σύμφωνα με τα στοιχεία

της επίσημης στατιστικής πανευρωπαϊκής

έρευνας CIS Community Innovation
Survey Για την Ελλάδα την έρευνα πραγματοποίησε

το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ σε συνεργασία με την Ελληνική

Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ
Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν

την εικόνα που έχουμε σχηματίσει
και για τους κλάδους που παρακολουθούμε

στενά εμείς στο αθηνόραμα
από τη μεταποίηση στον τομέα της διατροφής

μέχρι τον τουρισμό στον οποίο
νέοι επιχειρηματίες προτείνουν συχνά
καινοτόμα μοντέλα που ξεχωρίζουν διεθνώς

Μια εικόνα που συχνά αποσιωπείται

δίνοντας την αίσθηση στο ευρύ κοινό

ότι το μόνο που ακμάζει στην Ελλάδα
είναι ένα κρατικοδίαιτο σύστημα και μια
κουλτούρα επιδομάτων χωρίς προοπτική
ανάπτυξης
Άλλωστε όπως είχαμε δει και στα τελευταία

Athens Startup Awards 201 8 για καινοτόμες

νεοφυείς επιχειρήσεις που διοργανώνει

το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με
την Περιφέρεια Αττικής την τελευταία τριετία

στην Ελλάδα οι νεοφυείς επιχειρήσεις
έχουν δεκαπλασιαστεί και μαζί τους

και τα επενδυόμενα κεφάλαια ενώ φορείς

όπως αυτοί που αναφέραμε αλλά και

τράπεζες και ιδρύματα έχουν χτίσει ένα
πλέγμα δομών και υπηρεσιών το οποίο
υποστηρίζει σχετικές προσπάθειες
Σύμφωνα με την έρευνα CIS η Ελλάδα

διακρίνεται ιδιαίτερα στην καινοτομία
προϊόντος ή/και διαδικασίας με ποσοστό
47,1 το οποίο και την κατατάσσει στην
7η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών

και πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο του 39,5 με τον κλάδο της
μεταποίησης να πρωταγωνιστεί το ποσοστό

των καινοτόμων επιχειρήσεων αγγίζει
περίπου το 60 και παρουσιάζει αύξηση

4,4 ποσοστιαίων μονάδων Ανάμεσα
στους επιμέρους κλάδους της μεταποίησης

ιδιαίτερα ψηλά βρίσκεται αυτός
της παραγωγής ποτών όπου το ποσοστό

των καινοτόμων επιχειρήσεων αγγίζει
το 72,5

Αυτό μας δίνει ιδανική πάσα για να αρχίσουμε

να μετράμε αντίστροφα για τα φετινά

Αθηνόραμα Bar Awards που θα δοθούν

αυτήν τη Δευτέρα 1 8/3 στο Box
Athens Τα αναβαθμισμένα τοπικά αποστάγματα

και ποτά είναι μόνο μία από τις
πτυχές της διαρκώς αναπτυσσόμενης
κι εξελισσόμενης σκηνής του ελληνικού
fine drinking που διεκδικεί τη διεθνή
προσοχή όπως θα διαβάσετε στο ρεπορτάζ

μας στη σελίδα 20 μαζί με τους φετινούς

υποψηφίους για βραβεία Συγχαρητήρια

λοιπόν σε όλους και μείνετε
συντονισμένοι στο επόμενο τεύχος ακολουθεί

ένα μεγάλο αφιέρωμα στους νικητές

κι εντυπώσεις από την τελετή απονομής

η οποία έρχεται ανανεωμένη και
με πολλές εκπλήξεις

Δέσποινα Ζευκιλπ
dzeykjli@athinorama.gr
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