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Στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις 
(Community Innovation Survey - CIS) 
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Πλαίσιο εφαρμογής: Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ 995/2012

Μεθοδολογικό πλαίσιο: Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation 
Data, 3rd Edition, OECD & Eurostat, 2005  

Η έρευνα διεξάγεται σε όλες τα κράτη-µέλη της ΕΕ  µέσω ενιαίου ερωτηματολογίου

Τέσσερις τύποι καινοτομίαςΟρισμός Καινοτομίας

Καινοτομία είναι η εισαγωγή ενός 
νέου ή σημαντικά βελτιωμένου 
προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), 
μίας νέας ή σημαντικά 
βελτιωμένης διαδικασίας, 
οργανωσιακής μεθόδου ή μεθόδου 
μάρκετινγκ από μία επιχείρηση.



Βασικοί δείκτες καινοτομίας 2012-2014

• Καινοτομία προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) - ποιος ανέπτυξε τις καινοτομίες, 
προϊόντα νέα για την αγορά / νέα για την επιχείρηση, κύκλος εργασιών από καινοτόμα 
προϊόντα

• Καινοτομία διαδικασίας – μέθοδοι κατασκευής ή παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών, 
μέθοδοι παράδοσης ή διανομής πρώτων υλών, αγαθών ή υπηρεσιών (logistics), 
δραστηριότητες υποστήριξης των διαδικασιών

• Δραστηριότητες σε εξέλιξη ή σε διακοπή/αναστολή  

• Δραστηριότητες και δαπάνες για καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας –
ενδο / εξωεπιχειρησιακή Ε&Α, αγορά μηχανημάτων & εξοπλισμού, απόκτηση εξωτερικής 
γνώσης, κατάρτιση, ενέργειες προώθησης κ.λπ.

• Οργανωσιακή καινοτομία – νέες επιχειρησιακές πρακτικές, νέες μέθοδοι 
οργάνωσης εργασίας και λήψης αποφάσεων, νέες μέθοδοι οργάνωσης εξωτερικών 
σχέσεων

• Καινοτομία μάρκετινγκ – σχεδιασμός ή συσκευασία, νέα μέσα ή τεχνικές 
προώθησης προϊόντος, τοποθέτησης ή πώλησης προϊόντος, τιμολόγησης 

• Λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν καινοτομούν
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Ταυτότητα στατιστικής έρευνας CIS 2012-2014

 Πληθυσμός έρευνας CIS: όλες οι επιχειρήσεις με 10 και πλέον εργαζόμενους στους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας της Βιομηχανίας (εκτός των Κατασκευών) και σε κύριους κλάδους 
των Υπηρεσιών (Ζ(46), Η (49-53), Ι(58-63), ΙΑ (64-66) και ΙΓ (71-73))

 Διεξαγωγή έρευνας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 Μέθοδος έρευνας: συνδυασμός απογραφής/δειγματοληψίας
 Απογραφή => επιχειρήσεις με 500 και πλέον εργαζόμενους & επιχειρήσεις Ε&Α (βάσει 

έρευνας E&A 2013)
 Δειγματοληψία => υπόλοιπες επιχειρήσεις πληθυσμού έρευνας, από το στατιστικό μητρώο 

επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., βάσει μονοσταδιακής στρωματοποιημένης τυχαίας 
δειγματοληψίας με τα εξής κριτήρια στρωμάτωσης:

Περιφέρειες (σε επίπεδο NUTS 2): συνολικά 13 περιφέρειες 

Διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
Τάξη μεγέθους επιχείρησης (με βάση τον αριθμό εργαζομένων) στις κλάσεις: 10-49, 50-249, 250 και πλέον 
εργαζόμενοι

 Μέθοδος συλλογής: ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο & υποστήριξη από 226 ιδιώτες συνεργάτες 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε όλες τις Περιφέρειες.

 Περίοδος συλλογής: Αύγουστος 2015 – Οκτώβριος 2015 (κύρια έρευνα)
 Περίοδος αναφοράς: τριετία 2012-2014

4



Στοιχεία πληθυσμού & απόκρισης έρευνας CIS 2012-2014

Αριθμός 
επιχειρήσεων

Πληθυσμός έρευνας CIS 2012-2014 13.843

Βιομηχανία 6.352

Υπηρεσίες 7.491

10 έως 49 εργαζόμενοι 11.842

50 έως 249 εργαζόμενοι 1.787

250 και πλέον εργαζόμενοι 214

Αριθμός 
επιχειρήσεων

Αριθμός 
υποβολών Απόκριση

Πληθυσμός έρευνας 
CIS 2012-2014 13.843

Δείγμα έρευνας 
CIS 2012-2014 5.524 3.392 61,4%

Επιχειρήσεις 
δειγματοληψίας 5.201 3.097 59,6%

Επιχειρήσεις 
απογραφής 323 295 91,3%
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Καινοτόμες επιχειρήσεις

Η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ

14η θέση

Τα στοιχεία των λοιπών χωρών της ΕΕ αναφέρονται στην τριετία 2010-2012 
Πηγή: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Ποσοστό (%) καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων

- 1,3%  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Καινοτόμες επιχειρήσεις ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Βιομηχανία – Υπηρεσίες 

7

Βιομηχανία και επιμέρους κλάδοι Υπηρεσίες και επιμέρους κλάδοι



Καινοτόμες επιχειρήσεις ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας –

Μεταποίηση   

Κλάδοι της μεταποίησης με ποσοστό καινοτομίας υψηλότερο από το σύνολο της χώρας (>51%) 

Παρουσιάζονται οι κλάδοι της μεταποίησης με περισσότερες από 10 επιχειρήσεις 
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Τύποι καινοτομίας

Καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας Καινοτομία οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ 

9



Τύποι καινοτομίας – η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ 

Καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας Καινοτομία οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ 

10η θέση

11η θέση

Τα στοιχεία των λοιπών χωρών της ΕΕ αναφέρονται στην τριετία 2010-2012 
Πηγή: Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Καινοτομία προϊόντος: αγαθά - υπηρεσίες 

Σύνολο

Υπηρεσίες

11

Βιομηχανία



Καινοτομία προϊόντος: 

προϊόντα νέα για την αγορά – προϊόντα νέα για την επιχείρηση 

Επιχειρήσεις με προϊόντα νέα για την αγορά ή νέα 
για την επιχείρηση 

Ποσοστό κύκλου εργασιών από προϊόντα νέα για την 
αγορά ή νέα για την επιχείρηση 
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Καινοτομία διαδικασίας

Σύνολο

Υπηρεσίες
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Βιομηχανία



Καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας: Δαπάνες για καινοτομικές 

δραστηριότητες 

% Κατανομή δαπανών σε επιμέρους καινοτομικές δραστηριότητες 
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- 15,3%  



Οργανωσιακή καινοτομία

Σύνολο

Υπηρεσίες
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Βιομηχανία



Καινοτομία μάρκετινγκ

Σύνολο

Υπηρεσίες
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Βιομηχανία



Μη καινοτόμες επιχειρήσεις: Λόγοι για τους οποίους δεν καινοτομούν

49,0% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν υλοποίησαν καινοτομίες την τριετία 2012-2014
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www.ekt.gr

http://metrics.ekt.gr
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http://metrics.ekt.gr/



