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EE 9πσε ποοοοτο καινοτόμωνεπιχειρήσεωνπΕλλάδα
Στο 60,3 η επίδοση της χώρας μας για την τριετία 2016-2018 10 υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου

Στην
ένατη θέση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης σε ποσοστό καινοτόμων

επιχειρήσεων βρέθηκε
η Ελλάδα κατά την τριετία 2016
201 8 Το ποσοστό των ελληνικών
επιχειρήσεων που καινοτομούν
ανήλθε στο 60,3 παρουσιάζοντας

άνοδο κατά 2,6 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με την περίοδο
2014-2016 σύμφωνα με τα στοιχεία

της ευρωπαϊκής στατιστικής
έρευνας CIS Community Innovation

Survey για την καινοτομία
στις επιχειρήσεις

Την έρευνα για την Ελλάδα
πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο

Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονι¬

κού Περιεχομένου ΕΚΓ ως η αρμόδια

Εθνική Αρχή του Ελληνικού

Στατιστικού Συστήματος για
τις ευρωπαϊκές στατιστικές για
την καινοτομία σε συνεργασία με
την Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΛΣΓΑΤ Η έρευνα αφορά 12.21 3

ελληνικές επιχειρήσεις με δέκα
απασχολούμενους και άνω σε
διάφορους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας

Τα στοιχεία της Eurostat
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε

η Eurostat πρώτη χώρα
στην ευρωπαϊκή κατάταξη είναι
η Εσθονία με ποσοστό καινοτό¬

μων επιχειρήσεων 73,1 ενώ με
ποσοστό άνω του 60 ακολουθούν

n Κύπρος 68,2 το Βέλγιο
και η Γερμανία 67,8 n Ιταλία
63,2 n Σουηδία 63,1 π Αυστρία

62,6 η Φινλανδία 61 9
και η Ελλάδα 60,3 Αξίζει να σημειωθεί

ότι το ποσοστό των καινοτόμων

επιχειρήσεων στη χώρο
μας είναι υψηλότερο κατά δέκα
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με
τον μέσο όρο των 27 κροτών της
Ε.Ε 50,3

Στον αντίποδα χώρες με ποσοστά

καινοτόμων επιχειρήσεων
μικροτερα του 30 είναι n Ρουμανία

14,6 n Πολωνία 23,7

n Ουγγαρία 28,7 και n Βουλγαρία

30,1 Συνολικά οι μισές
από τις επιχειρήσεις 50,3 σαιν
Ε.Ε με τουλάχιστον δέκα εργαζομένους

δήλωσαν κάποια καινοτόμα

δραστηριότητα κατάτηντριε
τι'α 2016-201 8 ποσοστό ελαφρώς
αυξημένο από την τριετία 2014
2016(49,5

Δύο τύποι καινοτομίας
Η έρευνα CIS για τηντριετία 201 6
2018 πραγματοποιήθηκε με βάση

τις μεθοδολογικές οδηγίες του
νέου αναθεωρημένου εγχειριδίου

Όσλο ΟΟΣΑ/Eurostat 2018
Το νέο εγχειρίδιο Όσλο εισήγαγε

σημαντικές τομές στο εννοιολογικό

πλαίσιο και τη μέτρηση της
καινοτομίας και εφορμόζεται πλέον

στην έρευνα CIS από την περίοδο

201 6-201 8 και εφεξής Μετη
νέα έκδοση του εγχειριδίου Όσλο
επήλθαν σημαντικές μεταβολές
στους ορισμούς των τύπων καινοτομίας

Διακρίνονται πλέον δύο
τύποι καινοτομίας καινοτομίες
που αλλάζουντα πραϊόνκιτης επιχείρησης

καινοτομίες προϊόντων
και καινοτομίες που αλλάζουν τις
επιχειρησιακές διαδικασίες της
επιχείρησης καινοτομίες επιχειρησιακών

διαδικασιών Στα προ
ϊόντα περιλαμβάνονται τα αγαθά

και οι υπηροσίες της επιχει'ρησης
ή συνδυασμός αυτών Στην καινοτομία

προϊόντος n Ελλάδα καταλαμβάνει

την τέταρτη θέση μεταξύ

των ευρωπαϊκών κροτών με
42,5 ποσοστό πολύ υψηλότερο
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
29,8 Η Ελλάδα μάλιστα παρουσίασε

αύξηση κατά 11,8 ποσοστιαίες

μονάδες σε σχέση με
την περίοδο 2014-2016 ποσοστό
30,7 και υπερδιπλάσιο ποσοστό

αύξησης σε σχέση με την περίοδο

2010-2012 19,5 Ηγέτιδα
ευρωπαϊκή χώρα στην καινοτομία

προϊόντος είναι η Εσθονία με
ποσοστό 49,5 και ακολουθούν η
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Κύπρος με 48,6 και η Σουηδία
με 42,6 Στην καινοτομία επιχειρησιακής

διαδικασίας η Ελλάδα

καταλαμβάνει και πάλι την
τέταρτη θέση με 55,2 ποσοστό

υψηλότερα κατά 15 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό

μέσο όρα 40,2 Ηγέτιδα

ευρωπαϊκή χώρα στην καινοτομία

διαδικασίας είναι n Κύπρος
με ποσοστό 65,9 και ακολου
θουντο Βέλγιο με 58,1 και η Γερμανία

με 55,4
Το 201 8 τέλος n συνεισφορά

των καινοτόμων προϊόντων στον
συνολικό κυκλο εργαοτώντωνετπ

Σύμφωνα με τη Eurostat
η Ελλάδα κατατάσσεται
τέταρτη στην καινοτομία
προϊόντος μεταξύ των
κρατών της Ε.Ε με
42,5 ποσοστό πολύ
υψηλότερο από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο
29,8 όπως και στην

καινοτομία επιχειρησιακής
διαδικασίας με 55,2
έναντι ευρωπαϊκού μέσου
όρου 40,2

χειρήσεων ανέρχεται σε 23,8
13,4 προέρχεται από νέα για

την επιχείρηση προϊόντα και
10,4 από προϊόντα που ήταννέα
για την αγορά ποσοστό αυξημένο

οε σχέση μεης περιόδους 2014
2016 16,8 2012-2014 12,7
ΚαΙ 2010-2012 1\,7%).βΠ):14134606Ι
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