
 
Иновациите в ЕС: Налице е известно подобрение, но е необходим още по-
голям напредък
 
Брюксел, 20 юни 2017 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

През последната година резултатите в областта на иновациите в ЕС продължиха да
бъдат добри, въпреки донякъде нееднаквия напредък, наблюдаван в Европа.

Това е един от основните резултати от последния Европейския сравнителен анализ на
иновациите, който днес бе публикуван от Европейската комисия. Като цяло резултатите в
областта на иновациите са се подобрили в 15 страни, въпреки че сред тези държави членки
съществуват големи разлики. Лидер по иновации остава Швеция, а Литва, Малта, Нидерландия,
Австрия и Обединеното кралство са най-бързо развиващите се държави членки в тази област. В
глобален мащаб ЕС постепенно настига Канада и САЩ, но Южна Корея и Япония все още заемат
първите места. Сред международните конкуренти Китай показва най-бърз напредък.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността,
предприемачеството и МСП, заяви: „Промишлеността на ЕС продължава да въвежда иновации, но
ние все още изоставаме от редица световни лидери в областта на иновациите. В епохата на
глобализацията и бързите промени в областта на технологиите иновациите са все така от
същностно значение за осигуряване на основа за благоденствието на нашите граждани и на
европейската икономика в по-широк аспект. Инициативата на Комисията „За подкрепа на
стартиращите и разрастващите се предприятия“ и „Новата европейска програма за умения“ целят
по-натататъшно подобряване на средата за развитие на иновациите“.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви:
„Европейският сравнителен анализ на иновациите“ показва, че е възможно да се направи повече
за подобряване на резултатите на научните изследвания и иновациите. Ето защо ние рязко
засилваме подкрепата за авангардните иноватори чрез пилотния „Европейски съвет по
иновациите“ в рамките на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и
иновации на ЕС“.

Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. —/ класация по държави
Ос Y: резултати в областта на иновациите през 2016 г. (оцветени колони), 2015 г. (хоризонтални
тирета) и 2010 г. (сиви колони) по отношение на средната стойност за ЕС през 2010 г. –
съвкупност от 27 показателя
Ос X: Държави — членки на ЕС

 

Европейският сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. заедно с Регионалния сравнителен
анализ на иновациите показва, че:

Швеция за пореден път е лидер по иновации в ЕС, следвана от Дания, Финландия,
Нидерландия, Обединеното кралство — за първи път лидер по иновации — и Германия.

-

Списък на водещите държави в ЕС в отделни области, свързани с иновациите: Дания —
човешки ресурси и благоприятна за иновации среда; Люксембург — привлекателни

-
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научноизследователски системи и интелектуални активи; Финландия — финансиране и
подкрепа; Германия — инвестиции на дружествата; Ирландия — иновации в МСП и
въздействие върху заетостта; Белгия — изграждане на връзки в областта на иновациите и
сътрудничество; Обединено кралство — отражение върху продажбите.

Регионални иновационни центрове има и в държави с умерени постижения в областта на
иновациите, както става ясно от Регионалния сравнителен анализ на иновациите: Прага в
Чешката република, Братислава в Словакия, както и Страната на баските в Испания.

-

Резултатите в областта на иновациите са се подобрили при международните съвместни
публикации, навлизането на широколентовия достъп, броя на дипломираните от
университетите и броя на докторатите, а също и при обучението по информационни и
комуникационни технологии.

-

Инвестициите на рисков капитал и делът на МСП, които въвеждат иновации, силно са
намалели.

-

През следващите две години резултатите в областта на иновациите се очаква да нараснат с
2 %.

-

В Европейския сравнителен анализ на иновациите за 2017 г. се използва подобрена методика, с
която по-добре се вземат предвид инвестициите в умения, цифровата подготвеност,
предприемачеството и публично-частните партньорства. За да се направи възможно
проследяването на характеристиките във времето, новата методика бе приложена и към данни от
предходни години (вж. за сравнение графиката по-горе). Сравнителният анализ включва и насоки
за подобряване на анализите и съпоставките на структурните различия между отделните държави
и региони.

Контекст
Европейският сравнителен анализ на иновациите се изготвя ежегодно и съпоставя ефективността
на изследванията и иновациите в държавите от ЕС и в избрани трети държави. Интерактивният
онлайн инструмент дава възможност за за извършване на сравнения на показателите за
резултатите въз основа на определени от ползвателите параметри на показателите за
резултатите.

Регионалният сравнителен анализ на иновациите предлага оценка на резултатите в областта на
иновациите на регионите в Европа. В него се възпроизвежда методиката на Европейския
сравнителен анализ на иновациите доколкото е възможно с оглед на наличността на данните.

Допълнителна информация
Често задавани въпроси-

Европейски сравнителен анализ на иновациите-

Регионален сравнителен анализ на иновациите-
 

 

Лица за контакти с медиите:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Mirna TALKO (+32 2 298 72 78)
Maud NOYON (+32 2 298 03 79)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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