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Κόντρα στην οικονομική κρίση

Μια στις δυο εταιρείες
επενδύουν οτην καινοτομία
Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν

να καινοτομούν σε ποσοστά

πάνω από 50 σύμφωνα με
την επίσημη στατιστική έρευνα για
την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

την τριετία 2012-2014 η
οποία πραγματοποιήθηκε από το
Εθνικά ΚέντροΤεκμηρίωσης ΕΚΤ
σε συνεργασία με την Ελληνική
Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ

Πρόκειται για τα στατιστικά
στοιχεία που αποστέλλονιαι στη
Eurostat στο πλαίσιο της πανευρω
παϊκής έρευνας Community
Innovation Survey για την καινοτομία

και τις καινοτομικές δραστηριότητες

των επιχειρήσεων στην
Ε.Ε Στην Ελλάδα η έρευνα αφορά
1 4.000 περίπου ελληνικές επιχειρήσεις

με δέκα εργαζόμενους και άνω
σε διάφορουςκλάδουςοικονομικής
δραστηριότητας Όπως προκύπτει
από τα αποτελέσματα την τριετία
2012-2014 οι ελληνικές επιχειρήσεις

σε ποσοστό 51 εμφανίζονται
καινοτόμες καθώς εφάρμοσαν έναν
τουλάχιστον τύπο καινοτομίας νέα
ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα
καινοτομία προϊόντος νέες ή σημαντικά

βελτιωμένες διαδικασίες
καινοτομία διαδικασίας νέες ορ

γανωσιακέςμεθόδους οργανωσια

κή καινοτομία νέες μεθόδους μάρκετινγκ

καινοτομία μάρκετινγκ
Το ποσοστά των καινοτόμων επιχειρήσεων

παρουσιάζει μικρή μείωση
σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη

έρευνα με αναφορά στην τριετία
2010-2012 από 52,3 σε 51,0

μια καλή επίδοση παρά ης γενικότερες

οικονομικές συνθήκες στη
χώρα με βάση τα τελευταία διαθέσιμα

στοιχεία της Eurostat την τριετία

20 1 0-20 1 2 ο ευρωπαϊκός μέσος
όρος είναι 48,9

Αύξηση παρουσιάζει το ποσοστά

επιχειρήσεων που καινοτομούν σε
προϊόντα αγαθά ή υπηρεσίες από
19,5 την τριετία 2010-2012 σε
23,4 την τριετία 2012-2014 Η αύξηση

αυτή συνδέεται περισσότερο
με την παραγωγή προϊόντων που
είναι νέα για την επιχείρηση και σε
μικρότερο βαθμό με προϊόντα που
είναινέαγια την αγορά Οι δαπάνες
για την ανάπτυξη καινοτομιών σε
προϊόντα ή/καιδιαδικασίες μειώνονται

και από 1,9 δισ το 2012 φθάνουν

σε 1,6 δισ το 2014 Οι δαπάνες
αφορούν στην πλειονότητα τους την
αγορά μηχανημάτων εξοπλισμού
λογισμικού και εγκαταστάσεων το
62,5 των συνολικών δαπανών σε
καινοτομικές δραστηριότητες
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