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Καινοτομία πάνω από την Ιρλανδία
Στην 9η θέση της ευ ρωηαϊκής κατάταξης η Ελλάδα

Τρεις 
θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα 

στην ευρωπαϊκή κατάταξη 

σε ποσοστό καινοτόμων
επιχειρήσεων την τριετία 2014-
2016, σε σχέση με την 

προηγουμένη 

τριετία 2012-2014,
φτάνοντας την 9η θέση.

Το ποσοστό των καινοτόμων
ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε 

στο 57,7%, παρουσιάζοντας
άνοδο κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες 

σε σχέση με την τριετία
201 2-201 4, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της επίσημης στατιστικής
πανευρωπαϊκής έρευνας CIS

(Community Innovation Survey), 

σε συνεργασία με το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
και την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Πρώτη χώρα στην ευρω¬

παϊκή κατάταξη είναι το Βέλγιο,
με ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 

68,1 %, ενώ ακολουθούν 

n Πορτογαλία με ποσοστό
66,9% και n Φινλανδία με 64,8%.
Τη δεκάδα κλείνει η Ιρλανδία
με ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 

57,3%.
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, 

οι ελληνικές επιχειρήσεις 

που καινοτομούν
εφάρμοσαν έναν τουλάχιστον
από τους ακόλουθους τύπους
καινοτομίας: νέα ή σημαντικά
βελτιωμένα προϊόντα (καινοτομία 

προϊόντος), νέες ή σημαντικά 

βελτιωμένες διαδικασίες
(καινοτομία διαδικασίας), νέες
οργανωσιακές μεθόδους (ορ-
γανωσιακή καινοτομία), νέες

μεθόδους μάρκετινγκ (καινοτομία 

μάρκετινγκ).
Στον τομέα της Βιομηχανίας

καινοτομεί το 59,5% των επιχειρήσεων 

του τομέα, και στον
τομέα των Υπηρεσιών καινοτομεί 

το 56,5% των επιχειρήσεων
του τομέα. Από τον τομέα της
Βιομηχανίας ξεχώρισε ο τομέας
της Μεταποίησης, με ποσοστό
καινοτόμων επιχειρήσεων στο
60% και αύξηση 4,4 ποσοστιαίων 

μονάδων (59,5% την τριετία 

2014-2016 και 55,1% την
τριετία 2012-2014). Στους επιμέρους 

κλάδους της Μεταποίησης 

διακρίνονται αυτοί της Παραγωγής 

Χημικών με ποσοστό
καινοτόμων επιχειρήσεων
80,6%, της Παραγωγής Ποτών

με ποσοστό 72,5%, της Παραγωγής 

Βασικών Φαρμακευτικών
Προϊόντων και Φαρμακευτικών
Σκευασμάτων με ποσοστό καινοτόμων 

επιχειρήσεων 69,2%
και της Κατασκευής Πλαστικών
με ποσοστό 69,1%. Στον τομέα
των Υπηρεσιών το μεγαλύτερο
ποσοστό (62,7%) καινοτόμων
επιχειρήσεων καταγράφεται
στον κλάδο Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας, στον οποίο διακρίνεται 

και αυτή την τριετία ο
επιμέρους κλάδος των 

Δραστηριοτήτων 

Προγρομματισμού
Η/Υ, Παροχής Συμβουλών και
Συναφών Δραστηριοτήτων με
ποσοστό 82,1% καινοτόμων επιχειρήσεων.
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