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ΠΑΡΑΣΚί ΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 Η ΝΑΠΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η ΝΛΥΤΕΝΠ0Ρ1ΚΗ

μικρομεσαίες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Η χώρα συγκλίνει προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης

Βελτιωμένες οι επιδόσεις στην καινοτομία
Η σύγκριση
μ το μ.ο της LL

βελτιούμενη πορεία ίων
επιδόσεων καινοτομίας εμφανίζει η
Ελλάδα με βάση ια ηιο πρόσφατα ευρήματα

του Ευρωπαϊκού Πίνακα Απο
τελεσμάτων Καινοτομίας 2018 European

Innovation Scoreboard EIS αναφορικά

με τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας

από το 2014 μέχρι σήμερα
Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και
σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας

και έρευνας ανάπτυξης με m
χώρα να συγκλίνπ προς τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο

Το συμπέρασμα αυτό πρακυπτει
από την ανάλυση των στοιχείων του
EIS που αφορούν την Ελλάδα την οποία

πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ΕΚΓ Η ανάλυση έχει σκοπό
να διευκολύνει την κατανόηση των περίπλοκων

πρωτογενών συνθετικών πινάκων

που αφορούν τη χώρο όπως
αυτοί δημοσιεύονται στο αντίστοιχο
country πϊροιΐ για την Ελλάδα και την
επακόλουθη ενίσχυση του σχετικού
δημόσιου διαλόγου

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Αποτελεσμάτων

Καινοτομίας EIS του 201 8 ο
οποίος δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου
στάζει ης σχετικές επιδόσεις ιων κρατών
μελών για το έτης 201 7 λαμβάνοντας
υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες Μέσω
ιης ετήσιας δημοσίευσης του EIS από
ίο 2000 μέχρι σήμερα παρέχεται n δυνατότητα

συγκριτικής αποτίμησης των

ερευνητικών και καινοτομικών ετηδό
οεων ιων ευρωπαϊκών κρατών μελών
καθώς και κάποιων ιρίιων χωρών

αναδεικνύοντας έτσι τις ισχυρές και
ασθενείς διαστάσεις ιου ερευνητικού
και καινοιομικού τους συστήματης
Επιπλέον μέσω ιης δημοσίευσης ίων
ευρημάτων ωθούνται ια κράτη μέλη
να σιαθμίσουν η/και να ιεραρχήσουν
ιις περιοχές στις οποίες θα ιιρέπη να
εστιάσουν τις προσηάθειές ιους α'χπε
να βελτιώσουν περαιτέρω αυιές ης επιδόσεις

Σύμφωνα με ια ευρήματα ίου 201 8
η συνολική ευρωπαϊκή επίδοση στην
καινοιομία συνεχίζει να αυξάνεται ενώ
ο ρυθμός αυτής ιης βελτίωσης έχει επιταχυνθεί

ια τελευταία έτη Αποτέλεσμα
είναι ότι n EJ μειώνει την απόσταση
που τη χωρίζει από βασικούς ανταγωνιστές

όπως ο Καναδάς η Ιαπωνία και
οι Ηνωμένες Πολιτείες Απαιτούνται
όμως περαιτέρω προσπάθειες για τη
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας
σε παγκόσμια κλίμακα Σιο επίπεδο
ίων κρατών μελών η Σουηδία βρίσκεται
για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση
ακολουθούμενη από τη Δανία τη Φιν

ψαuv καινοτομία ΙΜΗΜ
στ σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της ίδιος έρευνας 201 2-2014 100

ΜμΕ που καποιομουν
οπός της Eixepnore

Πμ£ που nwoiogouv
at πραοντο η α δηδωοκ

ΜμΕ που καινοτομούν οτο μάρκετινγκ

Κανστομεζ ΜμΕ
Π0υ OUVtßVOÜMOl JE Τ(ΧΪ(ΧΧ

ΚαΜΠομκη
δαπάνη μη οχεηίομενπ με Ε&Α

ΠωΛηοεκ κανοιομων που ova νέες
ως προς την αγορά π mv Bwacron

λανδία τις Κάτω Χώρες το Ηνωμένο
Βασίλειο και το Λουξεμβούργο που
εντάσσεται φετης στην ομάδα των κο
ρυφοίων στην καινοιομία

Η θέση της Ελλάδας
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη
κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες

και κατατάσσονται σύμφωνα με
έναν συνθετικό δείκτη καινοτομίας
Summary Innovation Index η Ελλάδα
κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών
με Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία
με βάση τη συνολική της επίδοση σε
όλο το φάσμα των δεικτών έρευνας
καινσισμίας ανθρώπινου δυναμικού
δομής της οικονομίας επιχειρηματικότητας

του EIS καταλαμβάνοντας την
22η θέση Σημειώνεται ότι σε αυτή την
κατηγορία κατατάσσεται διαχρανικά
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Πηγή Εθνκό Κέντρο Ιεκμηρώοης
2014-2016

η χώρα Συνολικά και σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρα 201 0:1 00 η Ελλάδα

εμφονίζει μία διαρκώς βελτιού
μενη πορεία που ξεκινά από το 2014
έως το πιο πρόσφοτο έτης 2017 με
τον συνθετικό δείκτη καινοτομίας να
αυξάνεται από 62 σε 69 μονάδες βάσης

Πιο αναλυτικά οι διαστάσεις του
συνθετικού δείκτη καινοτομίας στις
οποίες η χώρα παρουσιάζεται ως πιο
δυνατή είναι τα λκικιτικά ερευνητικά

συστήματα οι καινοτόμοι και οι διασυνδέσεις

Στην περίπτωση των καινοτόμων

μάλιστα η χώρα ξεπερνά
κατά 17,7 μονάδες βάσης τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο Ελλάδα Π 7,7 Ε.Ε 20 1 7
100 Στην περίπτωση των ελκυστικών
ερευνητικών συστημάτων και των διασυνδέσεων

οι επιδόσεις της χώρας
υπολείπονται του μέσου όρου της Ε£

μόνο κατά 1 0 μονάδες βάσεις Ελλάδα
90,0 και 90,2 Ε£ 201 7 1 00 Αξίζει να
σημειωθεί ότι στον δείκτη πληθυσμός
με τρττοβάύμια εκπαίδευση δείκτης
που συνυπολογίζεται στη διάσταση
ανθρώπινοι πόροι n επίδοση της χώρας

επίσης ξεπερνά τον μ.ο της Ε.Ε
κατά 23 μονάδες βάσης Οι διαστάσεις
στις οποίες n χώρα υπολείπεται σημαντικά

ως προς τον μ.ο της EJ είναι
η χρηματοδότηση και υποστήριξη
και τα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής

ιδιοκτησίας Εδώ η χώρα υπολείπεται

κατά 61,3 και 64.9 μονάδες
βάσης αντίστοιχα Ελλάδα 38.7 και
35,1 Ε£ 2017 100 Επίσης υστέρηση
σε σχέση με τον μ.ο της Ε.Ε καταγράφεται

στις διαστάσεις περιβάλλον φιλικό

πρης την καινοιομία 40,3 αντίκτυπος

σης πωλήσεις 45,6 και επιχειρηματικές

επενδύσεις 54,7

Εστιάζοντας
στη χρηματοδότηση
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση
των στοιχείων που αφορούν τη χρηματοδότηση

δραστηριοτήτων Έρευνας
και Ανάπτυξης από τον δημόσιο τομέα
και τις επιχειρήσεις όπως αποτηπώ
νεται στην πρόσφοιη έκδοση ιου EIS

Παραθέτοντας τα διαχρανικά στοιχεία
από το 2011 μέχρι σήμερα και για τις
δυο περυττώσεις καταγράφεται μία συνεχής

αύξηση πρης την κατεύθυνση
της σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο
όρα με μία μικρή εξαίροση για τις δαπάνες

του δημόσιου τομέα μεταξύ των
ετών 2016-2017 σε σύγκριση με τον
μ.ο της Ε.Ε για το έτης 201 7

SID.II9SS3461

Η μΜ υψηλή επίδοση πκ χωράς σιη
άκκπαοη ιης κοινοκχιισς διαοιοοι
κατνοτόμοί αντίστοιχο σε εξίσου

υψηλές επιδόσεις στ Ολους ιους
επιμέρους δείκτες που την οπαριιζουν
Αναλυτικότερα στον δείκτη που

άφορα ιις Μικρομεσαίες Επιχειριχ κ

Φμε που καινοτομούν σε προϊόντα
ιγκαι δκιδικοσιες στον δείκτη που

άφορο τις μμε ηου καινοιομουν οίο
μάρκετινγκ ινκοτ στην ορνανωσκικη
καινοτομία κοΟως κοι σε οσες μμε
καινοτομούν εντός της επιχείρησης οι

επιδόσεις υπερβαίνουν τον μ.ο της Ε.Ε

κατα 1 9,5 2 1 5 κοι 1 2,8 μονάδες
βοσης αντίστοιχα Μάλιστα στον
δείκτη ηου οψορα τις καινοτόμες μμε
που συνεργάζονται ΐε τρίτους και ο

οποίος συνυπολογίζεται στπ

διαμορψωαη ιης διάστασης
δκισυνδϊσί κ Π επίδοση της χώρας

ίεπερνα κατα 35.3 μονάδες βοσης τον

μ ο της Ε.Ε Η μονή ιιερ,ιιτωση οικχι οι

εγχώριες καινοτομικές επιδόσεις
υστερούν της E E είναι οι πωλήσεις

καινοτομιών ikxj είναι νέες ως προς
την αγορά η την επιχείρηση δείκτης ο

οποίος συνυπολογίζεται για τη

διοοιοοη ονπκτυιιος σικ πωλήσεις
ΟστΟσο η υστέρηση είναι μονο 6,1

μονάδες βοοης
Περα οπο τη σύγκριση με τον μ.ο τικ
E E άξια εχει να καταγράφει η

διαχρονική ι ιορε κι των οχε ιικων
καινοτομικών επιδόσεων πτς χώρος
Ειδικότερα η σύγκριση πρέπει να

αψορο ιις ηορουσε ς εικδοοεις αχ

προς πς επιδόσεις που είχαν

κσιυγροφει σιον προηγούμενο κύκλο
int πσνευρωικιικης ερευνάς γκι την

καινοτομία ι Community IniKivation

Sniwyi ερευνά αηο ιπν οποία
αντλούνται οι σχετικοί δείκτες γιο να
ενταχθούν στην έκδοση του EIS

Συμφωνά ΐε ία ευρηματο ex

ικιρουσες καινοτομικές επιδόσεις των

επιχειρήσεων έχουν βελτιωθεί και

στους ib επιμέρους δείκτες συγκρκικο
με τα αποτελέσματα του 2014
Ενδεικηκα η ουίηοη στον δείκτη

•καινοτόμες επιχειρήσεις που

συνεργοζοντοι με ιρπους είναι τιχ
τοίης των 53 κιναδων βάσης ενω
αντίστοιχο στον δείκτη μμε που

κοινόTtxiouv σε προϊόντα η

δκτδικαοιες είναι ιικ τοίης των 28
ιοναδων βοσης
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