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ΕΚΤ Την εξαετία 2011-2016 οι διαγραφές σε μεταποίηση και υπηρεσίες ανήλθαν σε 36.000 έναντι 30.700 εγγραφών

Ξέφυγε ο αριθμός των λουκέτων
σας επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας

Ισοζσγκ έγγραφων δκιγραφων επιχειρήσεων υψηλής
τεχνολογίας ολων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας
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Ισοζύγιο έγγραφων δκιγραφων αιιχειρησεων υψηλής
τεχνολογίας σε μεταποίηση και υπηρεσίες

Mil 2012 2013 2014 2015 2016
ι Σύσιααη επκεφήοαίΜ υψηλή τεχνολογκης στάθμης
ι Διαγραφή raapnoauv υψηλής τεχνολογησκ στάθμης Πηγή Εθνηκο Κενιρο ΤΕίψηρωοης

Του Σταμάτη Ζησίμου
ζstamiaW tempor ι kl gr

Xi miiàuuMHi πίεσης φαίνεται va
βρίσκονται

οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνο

λογίαςστηνΕλλάδα Βάσει τωνστοιχείων

έρευνας ίου Βθντκού Κέντρου Τεκμηρίωσης
ΕΚΤ για τη δημογραφία των αηχεν

ρήσεωνυψηλής τεχνολογίας την περίοδο
2011-2016 προκύπτει ότι οτη διάρκεια
της συγκεκριμένηςεξαετίας η χώρα απώλεσε

36.000 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας

στους τομείς της μεταποίησης και
των υπηρεσιών ενώ το ίδιοδιάστημα συστάθηκαν

μόλις 30.700 επιχειρήσεις ανάλογης

δραστηριότητας
Αν και η απόκλιση μπορεί να μη φαίνεται

μεγάλη δεδομένηςπιςδραματικής
υποχώρησης της πι ιχειρημα ιικόι η της
κατά ιην εξεταζόμενη εξαετία ωστόσο
θα πρέππ να σημειώσουμε ότι mv κατά
στοση βελτιώνουντα στατιστικά του 2011
όταν σι συστάσεις υπερέβησαν αισθητά
ης διαγραφές και του 2013 που το ισοζύγιο

είναι οριακά θετικό Από το 2014

έως και το 2016 όπως φαίνεται και στο
σχετικό γράφημα οι διαγραφές υποσκελίζουν

όλο και περισσότερο ης εγγραφές
με αποκορύφωμα το 2016 όταν καταγράφηκαν

3.999 νέες ουστάσεις αλλά και
6.554 διαγραφές

θετικό πάντως γεγονός είναι ότι οι
συστάσεις επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας

οτη μεταποίηση υπερτερούν των

διαγραφών με 757 έναντι 599 κλάδος κατασκευής

ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΚΑΔ 26 και επιχειρήσεις κατασκευής
φαρμακευτικών προϊόντων ΚΑΔ 21 θετικό

επίσης εύρημα είναι ότι o ΚΑΔ 72
που σχετίζεται με χπνεπκπημονική έρευνα

και ανάπτυξη αν και κατέγραψε απώλειες

m διετία 201 5-2016 το ισοζύγιο την
εξεταζόμενη περίοδο παραμένει θετικό

Όπως προκύπτει από m μελέτη του
ΕΚΤ και σε ό,τι αφορά το γενικό επιχειρηματικό

περιβάλλον οι διαγραφές των

επιχειρήσεων συνεχίζουννα αυξάνονται
αν και για πρώτη χρονιά 2016 οι επιχειρηματικές

συστάσεις σταμάτησαν τη μει¬

ούμενη πορεία τους που καταγραφόταν
σε όλα τα προηγούμενα π η Ειδικότερα
επί του γενικού πληθυσμού οι διαγραφές
αυξήθηκανσης 125500 για το 2016 ενώ
οι ουστάσετς ξεπέρασαν τις 66.000 Σε
αυτό το πλαίσιο ο αριύμός των επιχειρηματικών

οτκπάσεωνστον κλάδο της υψηλής

τεχνολογίας Μεταποίηση υψηλής
τεχνολογίας και Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας

έντασης γνώσης παραμένει
διαχρονικά περίπου 3.000 με 4.000

Αναλυτικότερα το μερίδιο των συστάσεων

των επιχειρήσεων υψηλής τεχνο

Οι συστάσεις επιχειρήσεων υψηλής
τεχνολογίας στη μεταποίηση κατά την
περίοδο 20 1 1 20 1 6 υπερτερούν των
διαγραφών με 757 έναντι 599

λογίας στο σύνολο των ετηχεφηματικών
συστάσεων καταγράφει αύξηση για την
περίοδο μέχρι το 2013 από το 4,4 το
2011 στο 6,8 το 2013 ενώ για τα mo
πρόσφατα έτη 2014-2016 αν και καταγράφεται

μια μικρή υποχώρηση παραμένει

πάνω από το 6
Όσον αφορά τις διαγραφές επιχειρήσεων

στον κλάδο της υψηλής wxvokßfkK
ο αριθμός τους αυξάνεται διαχρονικά
υπερβαίνοντας τις 6.500 για το πιο πρόσφατο

έτος 201 6 Το μερίδιο των διαγρο
φών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
στο σύνολο των διαγραφών των επιχειρήσεων

της χώρος σημειώνει μικρή μείωση

έως και το 2013 3,4 για το 2013
ενώ από το 2014 αυξάνεται φθάνοντας
το 5,2 το 2016

Η κατηγοριοποίηση των δροστηριο
τήτωνυψηλής τεχνολαγίης που εφαρμόζει
η μελέτη με βάση τη Eiirostat αφορά
α Υψηλή τεχνολογία στη Μεταποίηση
high-tech manufacturing Παρογωγή
βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικώνσκευασμάτων Κωδικός
Αριθμού Δροστηριόιηιας ΚΑΔ21 Κατασκευή

ηλεκιρονικών υπο.λσγκιτών ηλε¬

κτρονικών και οπτικών προϊόντων 26
Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημοπλοίων

και συναφώνμηχανημάτων 303
β Υπηρεσίες υι|πιληςι.εχνολεγκιςέντασης
γνώσης high-tech knowledge-intensive
services Παρογωγή κινηματογροφικών
ταινιών βίντεο και τηλ^ππκώνπρογρομ
μάτων ηχογροφήσεις και μουσικές εκδόσεις

59 Δροστηριότητες πρσγρομμα
τισμσύ και ροδιοτηλεοπτικώνεκπομπών
60 Τηλε.τπκοινωνίες 61 Δραστηριότητες
προγρομματισμού ηλεκτρονικών υπολο

γκπών παροχήςσυμβουλώνκαι συναφείς
δραστηριότητες 62 Δραοπηρκπητες υπηρεσιών

πληροφορίας 63 Επιστημονική
έρευνα και ανάπτυξη 72

Εστιάζοντας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας

οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στον κλάδο της κατασκευής
ηλειαφονικών ιπιο-λογιοτών ΚΑΔ 26 υπερτερούν

κατά πολύ στις ουστάσεις αλλά
και στις διαγροφές σε σχέση με τις επιχειρήσεις

κατασκευής φαρμακευτικών
προϊόντων ΚΑΔ 21 και τωνεπιχειρήσεων
κατασκευήςαεροσκαφών κλπ ΚΑΔ 303

Ως προς τις επιχειρήσεις υψηλής τε¬

χνολογίας έντασης γνώσης του κλάδου
των Υπηρεσιών ο μεγαλύτερος αριύμός
συστάσεων και διαγροφών διαχρονικά
αποδίδεται σηςδραστηριότητες προγρομματισμού

ηλεκτρονικών υπολογιστών
παροχής ουμβουλών και συναφείς δρο
στηριότητες ΚΑΔ 62 ενώ ακολουθούν
οι δροσιηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

ΚΑΔ 63 Στην τρίτη θέση των ου
στάσεων εναλλάσσονται ανάλογα το έτος
οι κλάδοι της παραγωγής κινπματογρο
φικών ταινιών ΚΑΔ 59 οι τηλεπικοινωνίες
ΚΑΔ 61 και η επιστημονική έρευνα και

ανάπτυξη ΚΑΔ 72 Συγκρινόμενη με τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη της EE 28 ως προς
τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έντασης

γνώσης του κλάδου TcavΥπηρεσιών
για το 201 5 η Ελλάδα κατατάσσεται στη
14η θέση σε ό,τι αφορά ηςοτκτώσεις επιχειρήσεων

υψηλής τεχνολογίας ένταους
γνώσης και στην 9η σε ό,τι αφορά τις διαγραφές

Τα στοιχεία γνα αυτή m δνακραπκή
σύγκριση προέρχονται από τις έρευνες
στατιστικών διάρθρωσης επιχειρήσεων
που διενεργεί η Ελληνική Σταησπκή Αρχή
και τα οποία παροσχέθηκαν για πρώτη
φορά το 2015 lSlD:lim506
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