
 

 

Εσωτερική Αγορά, 

Βιομηχανία, 

Επιχειρηματικότη 

τα και ΜΜΕ 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας αποτελεσμάτων της  
Ένωσης για την Καινοτομία το 

2015. 
 

 

Σύνοψη  

Γλωσσική έκδοση ΕL 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας επιδόσεων για την Ένωση Καινοτομίας το 2015 

1 | 

ΣΥΝΟΨΗ 
 

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015: για την ΕΕ στο 

σύνολό της οι επιδόσεις της στον τομέα της καινοτομίας έχουν παραμείνει στάσιμες 

κατά το τελευταίο έτος. 

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει καταστεί εμφανής στα περισσότερα 

κράτη μέλη, τα οποία παρουσίασαν μείωση επιδόσεων καινοτομίας σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Η έκδοση του περασμένου έτους απέδειξε ότι υπήρχαν θετικές ενδείξεις, καθώς οι 

επιδόσεις στην καινοτομία βελτιώθηκαν και η διαδικασία κάλυψης της υστέρησης των 

λιγότερο καινοτόμων χωρών επανήλθε, αφότου είχε αντιστραφεί πριν από δύο έτη. Η 

έκδοση του παρόντος έτους παρουσιάζει μια ετερόκλητη εικόνα, αφού 13 κράτη μέλη 

παρουσιάζουν μείωση των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας και 15 κράτη μέλη 

βελτίωση των επιδόσεών τους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, οι 

διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών μειώνονται: Οι επιδόσεις καινοτομίας 

εξακολούθησαν να συγκλίνουν το 2014, ακολουθώντας την τάση που είχε αρχίσει το 

προηγούμενο έτος. 

Οκτώ διαστάσεις της καινοτομίας και 25 δείκτες αναλύουν τις επιδόσεις του 

συστήματος καινοτομίας της ΕΕ... 

Στο πλαίσιο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στον πίνακα επιδόσεων της Ένωσης για 

την καινοτομία διακρίνονται 3 βασικοί τύποι δεικτών και 8 διαστάσεις καινοτομίας, 

περιλαμβάνοντας συνολικά 25 διαφορετικούς δείκτες. 

Οι καθοριστικοί παράγοντες καλύπτουν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις των 

επιδόσεων καινοτομίας εκτός της επιχείρησης και καλύπτουν 3 διαστάσεις της 

καινοτομίας: ανθρώπινους πόρους, ανοικτά, άριστα και ελκυστικά συστήματα έρευνας, 

καθώς και χρηματοδότηση και υποστήριξη. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης 

καλύπτουν τις προσπάθειες καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης που ομαδοποιούνται σε 

3 διαστάσεις της καινοτομίας: επενδύσεις της επιχείρησης, διασυνδέσεις και 

επιχειρηματικότητα, καθώς και περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα 

αποτελέσματα καλύπτουν τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στον 

τομέα της καινοτομίας σε 2 διαστάσεις της καινοτομίας: δημιουργοί καινοτομίας και 

οικονομικές συνέπειες. 

… και τα κράτη μέλη κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων σύμφωνα 

με τον μέσο όρο των επιδόσεών τους στον τομέα της καινοτομίας. 

Με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων στον τομέα της καινοτομίας, τα κράτη μέλη 

κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες επιδόσεων: 

 Η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Σουηδία είναι «πρωτοπόροι της 

καινοτομίας», εφόσον οι επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες του 

μέσου όρου της ΕΕ· 

 η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η 

Σλοβενία και το ΗΒ είναι «οπαδοί της καινοτομίας», με επιδόσεις καινοτομίας 

μεγαλύτερες ή περίπου ίδιες με εκείνες του μέσου όρου της ΕΕ· 

 οι επιδόσεις της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 

Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της 

Μάλτας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας είναι 

χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτές είναι «χώρες με μέτριες επιδόσεις 

στην καινοτομία»· 

 η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ρουμανία είναι «χώρες με χαμηλές επιδόσεις στην 

καινοτομία», οι επιδόσεις τους είναι πολύ χαμηλότερες από τις επιδόσεις του 

μέσου όρου της ΕΕ. 
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Το σύστημα καινοτομίας της Σουηδίας είναι για άλλη μια φορά στην πρώτη 

θέση στην ΕΕ, ενώ η συνολική  κατάταξη παραμένει σχετικά σταθερή... 

Η Σουηδία διαθέτει για ακόμα μία φορά το σύστημα καινοτομίας με τις καλύτερες 

επιδόσεις στην ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία. 

Συνολικά, η κατάταξη στις ομάδες επιδόσεων παρέμεινε σχετικά σταθερή σε σύγκριση 

με την προηγούμενη έκδοση του πίνακα επιδόσεων για την Ένωση καινοτομίας, ενώ η 

Κύπρος και η Εσθονία είναι οι μόνες χώρες οι οποίες άλλαξαν ομάδα, στην περίπτωσή 

τους, από την ομάδα των οπαδών της καινοτομίας στην ομάδα των χωρών με μέτριες 

επιδόσεις στην καινοτομία. 

… αλλά με κάποιες αλλαγές στο εσωτερικό των ομάδων επιδόσεων. 

Όπως κάθε έτος, υπάρχουν αρκετές κινήσεις προς τα άνω και προς τα κάτω στο 

εσωτερικό κάθε μιας από τις ομάδες επιδόσεων. Η Φινλανδία και η Γερμανία 

αντάλλαξαν θέσεις εντός της ομάδας πρωτοπόρων της καινοτομίας. Εντός των χωρών 

που είναι οπαδοί της καινοτομίας, οι Κάτω Χώρες αντικατέστησαν το Λουξεμβούργο ως 

χώρα με τις βέλτιστες επιδόσεις, το ΗΒ και η Ιρλανδία προσπέρασαν το Βέλγιο και η 

Αυστρία  και η Γαλλία αντάλλαξαν θέσεις. Εντός της ομάδας των χωρών με μέτριες 

επιδόσεις στην καινοτομία, η Εσθονία είναι στην κορυφή, ακολουθούμενη από την 

Τσεχική Δημοκρατία που έχει ξεπεράσει την Ιταλία και την Κύπρο. Η Μάλτα έχει 

βελτιώσει τη θέση της σημειώνοντας άνοδο κατά αρκετές βαθμίδες, ενώ τόσο η Ελλάδα 

όσο και η Ισπανία έχουν σημειώσει κάθοδο κατά  δύο βαθμίδες, ενώ η Λιθουανία και η 

Πολωνία έχουν ανταλλάξει θέσεις. Εντός της ομάδας των χωρών με χαμηλές επιδόσεις 

στον τομέα της καινοτομίας, η Λετονία αντικατέστησε τη Ρουμανία ως χώρα με τις 

καλύτερες επιδόσεις και κατατάσσεται πολύ κοντά στην ανώτερη ομάδα. 

Σχήμα 1: Επιδόσεις καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ 

 

Οι πλέον καινοτόμες χώρες διαθέτουν ισορροπημένα συστήματα καινοτομίας 

με πλεονεκτήματα σε όλες τις διαστάσεις.... 

Οι πλέον καινοτόμες χώρες εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις διαστάσεις: 

από εισροές έρευνας και καινοτομίας, μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

καινοτομίας έως και αποτελέσματα καινοτομίας και  οικονομικές συνέπειες, πράγμα το 

οποίο αντικατοπτρίζει ένα ισορροπημένο εθνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Οι 

πρωτοπόροι της καινοτομίας εμφανίζουν τη μικρότερη διακύμανση των επιδόσεών τους 

και στις οκτώ διαστάσεις της καινοτομίας: αυτό σημαίνει ότι, σε όλες τις διαστάσεις, οι 

επιδόσεις των πρωτοπόρων καινοτομίας, Σουηδίας, Δανίας, Γερμανίας και Φινλανδίας, 

δεν διαφέρουν πολύ. Οι περισσότεροι πρωτοπόροι της καινοτομίας βρίσκονται επίσης 

στην κορυφή και σαφώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Μόνο στη δεύτερη διάσταση 
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«ανοικτά, άριστα και ελκυστικά συστήματα έρευνας», η Γερμανία κατατάσσεται λίγο πιο 

κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και στην όγδοη διάσταση «οικονομικές συνέπειες», η 

Φινλανδία και η Σουηδία κατατάσσεται ακριβώς κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

… αλλά ορισμένες άλλες χώρες επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις σε 

επιμέρους διαστάσεις. 

Ωστόσο, ορισμένες άλλες χώρες επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις όταν εξετάζονται σε 

επιμέρους διαστάσεις. Η Σουηδία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις στους «ανθρώπινους πόρους»· οι Κάτω Χώρες, η 

Σουηδία και η Δανία επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις στα «ανοικτά, άριστα και 

αποτελεσματικά συστήματα» έρευνας· η Εσθονία, η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία 

εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στην «χρηματοδότηση και στήριξη»· η Γερμανία, η 

Σουηδία, η Εσθονία και η Φινλανδία έχουν να επιδείξουν τις καλύτερες επιδόσεις στους 

τομείς «επενδύσεις επιχειρήσεων»· το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία 

εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στους τομείς «διασυνδέσεις και 

επιχειρηματικότητα»· η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Γερμανία καταλαμβάνουν 

υψηλές θέσεις στον τομέα των «περιουσιακών στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας»· η 

Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, και η Γερμανία έχουν την υψηλότερη επίδοση στη 

διάσταση των «δημιουργών καινοτομίας»· και η Ιρλανδία, η Δανία και το Λουξεμβούργο 

επιτυγχάνουν τα υψηλότερα αποτελέσματα ως προς τις «οικονομικές συνέπειες». 

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οκτώ ετών, η ΕΕ βελτίωσε τις επιδόσεις της 

στον τομέα της καινοτομίας, με πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της ανάπτυξης 

καινοτομίας τη Λετονία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα ... 

Γενικά, ο ετήσιος μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των επιδόσεων στην καινοτομία 

στην ΕΕ έφθασε το 1,0 % κατά την αναλυθείσα οκταετή περίοδο 2007-2014, ενώ τα 

περισσότερα τα κράτη μέλη βελτίωσαν τις επιδόσεις τους όσον αφορά την καινοτομία. 

Η Λετονία, η Βουλγαρία και η Μάλτα είναι οι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη καινοτομίας. 

Για ορισμένα κράτη μέλη, οι επιδόσεις καινοτομίας δεν έχουν βελτιωθεί. Για το 

Λουξεμβούργο, τη Φινλανδία και την Ελλάδα, τα μέσα ετήσια ποσοστά ανάπτυξης είναι 

απλώς θετικά, για την Κύπρο είναι απλώς αρνητικά, ενώ για την Ισπανία και τη 

Ρουμανία ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης είναι σαφώς αρνητικός. 

…αλλά οι διαφορές στην ανάπτυξη καινοτομίας υπάρχουν επίσης εντός των 

ομάδων...  

Στην ομάδα των πρωτοπόρων στον τομέα της καινοτομίας οι επιδόσεις κατά την 

οκταετή περίοδο έχουν βελτιωθεί περισσότερο για τη Δανία, ενώ οι επιδόσεις της 

Φινλανδίας βελτιώνονται σε χαμηλότερο ρυθμό. Η Σλοβενία εντάσσεται με 

γρηγορότερο ρυθμό στην ομάδα των οπαδών της καινοτομίας  ενώ το Λουξεμβούργο 

με βραδύτερο ρυθμό. Στην ομάδα των χωρών με μέτριες επιδόσεις, η Μάλτα και η 

Τσεχική Δημοκρατία έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη βελτίωση, ενώ οι επιδόσεις για την 

Ισπανία και την Κύπρο έχουν επιδεινωθεί. Μεταξύ των μέτρια καινοτόμων χωρών, η 

μεγαλύτερη πρόοδος στην καινοτομία  καταγράφεται στη Λετονία και στη Βουλγαρία, 

ενώ μεγάλη πτώση των επιδόσεων σημειώθηκε στη Ρουμανία. 

... και το χάσμα καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών κλείνει με αργό ρυθμό. 

Οι επιδόσεις καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών συγκλίνουν, αλλά, λόγω της 

σημαντικής αύξησης των διαφορών στις επιδόσεις  πριν από 3 έτη, οι διαφορές των 

επιδόσεων μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι σε σχετικά υψηλό 

επίπεδο. Αυτή η διαδικασία σύγκλισης παρατηρείται επίσης εντός της ομάδας χωρών 

που ανήκουν στους οπαδούς καινοτομίας και των χωρών με μέτριες επιδόσεις 

καινοτομίας, αλλά, για τους πρωτοπόρους στον τομέα της καινοτομίας, οι διαφορές 

μεταξύ των χωρών που ανήκουν στην ομάδα αυτή παρέμειναν ίδιες, ενώ για τις χώρες 

με χαμηλές επιδόσεις, οι διαφορές μεταξύ των χωρών έχουν αυξηθεί. 

Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η καινοτομία δεν βελτιώθηκε ... 
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Άμεση σύγκριση με τα αποτελέσματα της έκδοσης προηγούμενου έτους δεν είναι 

δυνατή, καθώς υπήρξαν ορισμένες αλλαγές στο πλαίσιο μέτρησης, αλλά μια σύγκριση 

των επιδόσεων καινοτομίας, όπως θα ήταν το περασμένο έτος, χρησιμοποιώντας το ίδιο 

πλαίσιο μέτρησης, δείχνει ότι οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας έχουν μειωθεί σε 

13 κράτη μέλη, και ιδίως στη Ρουμανία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα και την 

Ισπανία. Για την ΕΕ στο σύνολό της, οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας δεν έχουν 

αλλάξει και για 15 κράτη μέλη έχουν βελτιωθεί, κυρίως για τη Μάλτα, τη Λετονία και τη 

Βουλγαρία. 

... η οποία οφείλεται κυρίως σε μείωση των δραστηριοτήτων καινοτομίας, όπως 

μετρήθηκε από την κοινοτική έρευνα για την καινοτομία ... 

Οι επιδόσεις μειώθηκαν ιδίως για αυτούς τους δείκτες, αν χρησιμοποιηθούν τα πλέον 

πρόσφατα στοιχεία του 2012 από την κοινοτική έρευνα για την καινοτομία (CIS). Για 

21 κράτη μέλη μειώθηκε το μερίδιο των πωλήσεων που οφείλονται σε νέα καινοτόμα 

προϊόντα, για 21 κράτη μέλη μειώθηκε το ποσοστό των ΜΜΕ που εισήγαγε ένα προϊόν ή 

διαδικασία καινοτομίας και για 20 κράτη μέλη μειώθηκε το ποσοστό των ΜΜΕ που 

εισήγαγε μια εμπορική ή οργανωτική καινοτομία. Χωρίς τη χρήση των πιο πρόσφατων 

στοιχείων του CIS 2012, οι επιδόσεις θα είχαν επιδεινωθεί μόνο για 7 κράτη μέλη. 

Επίσης, στους τομείς συνδημοσιεύσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και των 

επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου, οι επιδόσεις μειώθηκαν αντιστοίχως σε 24 και 

16 κράτη μέλη. 

... αλλά θα μπορούσε επίσης να οφείλεται σε καθυστερημένη επίδραση της 

οικονομικής κρίσης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Φθίνουσες μετοχές επιχειρήσεων με δραστηριότητες καινοτομίας, μειωμένη 

δραστηριότητα σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως 

μετράται από συνδημοσιεύσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και η μείωση των 

επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου, όλα αυτά αποτελούν δείγματα πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Σε ευρύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα, η Ελβετία επιβεβαίωσε την πρώτη θέση της, 

σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ... 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός της ΕΕ, και αυτό το έτος, η Ελβετία 

επιβεβαιώνει τη θέση της ως της πρώτης μεταξύ των πρωτοπόρων χωρών, 

σημειώνοντας συνεχώς καλύτερες επιδόσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 

καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους 6 δείκτες. Αλλά οι επιδόσεις της Ελβετίας στην 

καινοτομία έχουν βελτιωθεί με πολύ βραδύτερο ρυθμό από ό,τι οι επιδόσεις της ΕΕ. Η 

Ισλανδία είναι μία από τις χώρες οπαδούς της καινοτομίας με επιδόσεις πάνω από τον 

μέσο όρο της ΕΕ, η Νορβηγία και η Σερβία εμφανίζουν μέτριες επιδόσεις στον τομέα της 

καινοτομίας και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία 

εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας. Τόσο για τη Σερβία όσο και 

την Τουρκία, η καινοτομία έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό με μέσο ετήσιο ποσοστό 

αύξησης πάνω από 6 %. 

…και διεθνώς η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν τις θέσεις τους ως 

παγκοσμίως κορυφαίες χώρες στον τομέα της καινοτομίας. 

Κοιτάζοντας τις επιδόσεις των συστημάτων καινοτομίας σε παγκόσμιο πλαίσιο, η Νότια 

Κορέα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν το προβάδισμα στις επιδόσεις ως προς την ΕΕ. Σε 

σύγκριση με τις επιδόσεις της ΕΕ, η Νότια Κορέα έχει κατά 24 % καλύτερες επιδόσεις, 

οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται κατά 22 % και η Ιαπωνία προηγείται κατά 14 %. 

Ενώ η διαφορά μεταξύ της ΕΕ και τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ιαπωνίας μειώνεται, 

αυξάνεται η διαφορά ως προς τη Νότια Κορέα. 

Οι πρωτοπόροι της καινοτομίας, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, υπερέχουν της ΕΕ 

ιδιαίτερα σε δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως μετράται από τις δαπάνες 

για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των επιχειρήσεων, τις συνδημοσιεύσεις ιδιωτικού 

και δημόσιου τομέα  και  τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας PCT αλλά επίσης στο μορφωτικό 
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επίπεδο, όπως μετράται από το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Σε σύγκριση με άλλους βασικούς διεθνείς εταίρους της, η ΕΕ εξακολουθεί να έχει 

προβάδισμα στις επιδόσεις έναντι της Αυστραλίας και του Καναδά που σημειώνουν 

αντιστοίχως επιδόσεις ίσες προς το 66 % και το 75 % του επιπέδου της ΕΕ. Το 

προβάδισμα στις επιδόσεις είναι ακόμη μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις χώρες BRICS 

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική). Αυτό το προβάδισμα είναι σταθερό ή 

ακόμη και αυξάνεται για όλες σχεδόν τις χώρες BRICS, εκτός της Κίνας. Μολονότι οι 

τρέχουσες επιδόσεις της Κίνας στον τομέα της καινοτομίας βρίσκονται στο 49 % του 

επιπέδου της ΕΕ, η Κίνα εξακολουθεί να μειώνει το χάσμα αυτό, επειδή έχει 

γρηγορότερο ρυθμό ανάπτυξης απ’ ό,τι η ΕΕ. 

 


