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Инициативата за иновационна политика PRO INNO Europe ®1
подкрепя
сътрудничеството на национални и регионални програми в областта на иновациите и
стимулира иновационните агенции и други заинтересовани страни за изпълнение на
съвместни действия. Стреми се да се превърне в основна отправна точка за анализ на
иновационната политика и развитието в цяла Европа. Основава се на сравнителен
анализ на иновационната политика на национално и регионално равнище.

Резюме
Това е третото издание на класацията на иновационния съюз (Innovation Union
Scoreboard -IUS) и първото, което отразява влиянието на икономическата криза. То
предлага уникалната възможност за измерване на първите ефекти от икономическата
криза върху научните изследвания и иновациите в Европа. Използвани са най-новите
налични данни на Евростат и други международно признати източници с данни от 2011
г. (за 12 показателя), данни от 2010 г. (за 9 показателя) и по-стари от последните 3
години (3 показателя). Шест показателя са получени от наскоро публикуваното
проучване на Общността в областта на иновациите за 2010 г., което изследва
иновационната дейност на европейските предприятия по време на кризата през периода
2008-2010 г.
Класацията на иновационния съюз за 2013 дава сравнителна оценка на иновационното
представяне на държавите-членки на ЕС-27 и относителните силни и слаби страни на
изследваните иновационни системи. Проследяват се иновационните тенденциите в
държавите-членки, както и в страни като Хърватия, Исландия, Македония, Норвегия,
Сърбия, Швейцария и Турция. Също така включва сравнения между ЕС27 и 10
конкурента от световен мащаб. Общата амбиция на Съюз за иновации е чрез
иновационния индекс да се информира политическата дискусия на национално и
европейско равнище чрез проследяване напредъка в сферата на иновациите в и извън
ЕС. Иновационният индекс е придружен от Иновационна класация на регионите 2012
г., аналитични доклади, резултати от съвместни изследвания и др.
Страните се класират въз основа на резултатите на Обобщен иновационен индекс,
който включва 25 индикатора от 8 сфери, които от своя страна дават количествена
оценка на 3 групи (фактора).
Факторът „Благоприятната инфраструктура” е представен чрез основните двигатели
на иновационната дейност, които са външни за фирмите: "Човешки ресурси",
"Отворена и привлекателна изследователска система", и "Финансиране и подкрепа".
Вторият фактор измерва иновационните дейности на фирмено ниво с помощта на:
"Инвестиции", "Мрежи и предприемачеството" и "Интелектуална собственост".
Третият фактор измерва резултатите от иновационната дейност в два аспекта.
Първият е свързан с измерването на иновативните (творчески) резултати, а вторият
измерва постигнатия икономически ефект.
1

Допълнителна информация за PRO INNO Europe ® може да бъде намерена на www.proinno-europe.eu.
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Представяне на групите страни по иновации
Въз основа на получените средни резултати в областта на иновациите държавитечленки са разделени на четири групи:
 Представянето на Дания, Финландия, Германия и Швеция е доста над средното
ниво за ЕС27. Тези страни са "Иновационните лидери";
 Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Франция, Ирландия, Люксембург, Холандия,
Словения и Великобритания се представят на ниво около средното за ЕС27. Тези
страни са "Иновационни последователи";
 Представянето на Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Малта, Португалия,
Словакия и Испания е по-ниско от средното за ЕС27. Тези страни са "Умерени
иноватори ";

Представянето на България, Латвия, Полша и Румъния е по-ниско от средното за
ЕС27, в т.ч. по-ниско и от това на умерените иноватори. Тези страни формират
групата на "Плахите (Скромните) иноватори ".
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Иновационно представяне на страните-членки през 2012 г.
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Забележка: Резултатите за всяка страна са получени като средна стойност от значенията на всички индикатори (стойности от 0 до 1).
Представянето през 2012 г. отразява представянето през 2010/2011 г. поради закъсняването (лага) в наличността на данните.
Представянето на лидерите е с 20% или повече над средното за ЕС27; Представянето на последователите е с 20% над и повече от 10%
под това на ЕС27; Представянето на умерените иноватори възлиза от 90% до 50% от това на ЕС27; Нивото на плахите иноватори е под
50% от това на ЕС27.

В сравнение с предишните класации подреждането на страните остава относително
стабилно. Швеция потвърждава своята лидерска позиция в ЕС27 за трета поредна
година. Следват Германия и Дания, а Финландия затваря групата на най-иновативните
държави-членки.
Въпреки относителната стабилност в общото класиране в рамките на отделните
групи иноватори се наблюдават промени. Така Холандия става лидер в групата на
иноваторите –последователи, а Италия в групата на умерените иноватори. Последни в
класацията са Румъния и България, изпреварени от Латвия, която преди година заемаше
последна позиция.
Две държави-членки промениха принадлежността си към групите иноватори – Литва
намери място между умерените иноватори, а Полша се премести надолу в групата на
плахите иноватори. Но и в двата случая става дума за незначителни промени в
иновационното представяне.
През последните 5 години (2008-2012 г.) ЕС увеличава иновационната си активност,
но безспорен лидер в това отношение е Естония, която бележи средногодишен ръст от
7.1%.
Средногодишният темп на нарастване на иновационното представяне на ЕС27 през
периода 2008-2012 г. възлиза на 1.6% и е доста под този на Естония. Високи са
темповете на нарастване и на Литва и Латвия – 5.0% и 4.4%, съответно. Най-малката
положителна промяна се констатира при иновационното представяне на Полша (0.4%),
България (0.6%) и Швеция (0.6%). Иновационното представяне на две държави-членки
се е влошило – Гърция (-1.7%) и Кипър (-0.7%).
Различията в иновационното представяне на държавите-членки се задълбочават.
Резултатите за 2012 г. показват, че процесът на иновационно сближаване на странитечленки е в застой: по-малко иновативните страни, като група, вече не се представят
като догонващи. Това е сигнал, че в ЕС е започнал процес на задълбочаване на
различията в иновационното представяне на страните.
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МСП и комерсализацията на иновациите са двигател на иновационния растеж.
Анализът на отделни показатели показва, че иновационната активност в ЕС27 се дължи
преди всичко на сътрудничеството между иновативните малки и средни предприятия,
което нараства средногодишно със 7.9%. Друг важен фактор (двигател) на
иновационното представяне в Европа са приходите от „патенти и лицензи от чужбина”
и „общностни търговски марки”, които нарастват средногодишно с 6.1% и 5.2%,
съответно. Отворените, привлекателни и атрактивни научно-изследователски системи
са следващият двигател, при който показателите за „получаване на докторска степен
извън ЕС” и „Международни научни публикации” нарастват средногодишно с 4.1% и
4.0%, съответно.
Инвестициите в бизнес и рисков капитал са се намалили най-много.
Икономическото въздействие е най-осезаемото въздействие върху разходите за НИРД
извън сферата на иновациите (-5.2% средногодишно). Следват инвестициите в рисков
капитал (-3.1% средногодишно). Негативите при финансирането и подкрепата на
иновациите се неутрализират от разходите за НИРД в публичния сектор, които
нарастват средногодишно с 3.2%. Като цяло, спад или липса на напредък се наблюдава
при индикаторите, които са засегнати от краткосрочни мерки, докато запазване на
подобряването се констатира при индикаторите, които отразяват взети дългосрочни
решения.
Напредъкът след стартирането на стратегията "Европа 2020" е недостатъчен. Със
стартирането на стратегията Европа 2020, през 2010 г. Иновационният съюз предложи
водеща Иновационна инициатива. В резултат повечето от държавите-членки подобриха
своите резултати в областта на иновациите – всички лидери и лидери-последователи (с
изключение на Великобритания). Въпреки това само някои страни от групата на
умерените иноватори (Италия, Литва, Словакия и Испания) и плахите иноватори
(Латвия) успяха да подобрят своето иновационно представяне. Като цяло
иновационният индекс се е влошил в девет страни: лек спад се наблюдава във
Великобритания (-0.2%), както и в Полша, Чехия, Унгария, Португалия, Румъния,
Гърция, но най-драматично е влошаването на България (-18.7%) и Малта (-16.0%).
Като най-силни, иновационните лидери увеличават темповете на своя
иновационен растеж. Като цяло иновационните лидери и последователи успяват да
увеличат своите темпове на иновационен растеж през периода 2008-2012 г., докато в
групите на умерените и скромните иноватори темповете на иновационен растеж се
сринаха. Това разкри тенденцията на различие, защото водещите иноватори стават още
по-силни, докато умерени и скромни иноватори не успяват да наваксат изоставането.
Най-иновативните страни в ЕС27 постигат силни предимства чрез своята
национална изследователска дейност и иновационна система с ключов ключова
роля на бизнеса и сектора на висшето образование. Бизнес секторите на всички
иновационни лидери се представят много добре (представянето се измерва с разходите
за НИРД и ИКТ патентните приложения). Те също имат добре развит сектор на висше
образование, което личи от високите резултати на индикатори като ново завършили
докторанти, съвместни международни научни публикации, съвместни публично-частни
публикации и наличие на информация за силни връзки между индустрията и науката.
Иновационните лидери имат баланс между научните изследвания и
иновационните системи. Добрата обща характеристика на иновационните лидери
отразява наличието на баланс между научните изследвания и иновационната система.
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Това означава, че иновационните лидери показват незначителни различия в
представянето си във всички 8 иновационни направления (сфери). Въпреки, че всяка
страна има своите особености, отговорната иновационна политика трябва да се справи
не само с относителните слабости в националната научно-изследователска дейност и
иновационна система, но също така да доведе до по-балансирано представяне във
всички категории индикатори.
Швейцария многократно превъзхожда всички държави-членки на ЕС27. Анализът
на иновационното представяне на страните от Европа (и тези, които не са членки на
ЕС27) показва, че Швейцария потвърждава позицията си като иновационен лидер
между всички страни. Исландия попада в групата на иноваторите последователи,
Хърватия, Норвегия и Сърбия са умерени иноватори, а Македония и Турция са скромни
иноватори.
Южна Корея и САЩ имат водещата роля в глобалното международно
иновационно сравнение. Сравнявайки ЕС27 с избрани групи от големите световните
конкуренти и тази година се потвърждава, че САЩ, Япония и Южна Корея имат
водеща роля в сферата на иновациите и се представят по-добре от ЕС27 като цяло.
Южна Корея се присъедини към САЩ - най-иновативната страна в света. Въпреки че
това лидерство увеличава преднината на Южна Корея, ЕС27 е стопил почти половината
от разликата със САЩ и Япония от 2008 г. насам. Световните иновационни лидери като
САЩ, Япония и Южна Корея изпреварват ЕС27 по редица индикатори като бизнес,
измерен чрез разходите за НИРД в бизнес сектора, съвместни публикации и патенти, но
също така и в сферата на образователното равнище, измерено като дял на населението
със завършено висше образование
Страните от ЕС27 продължават да имат по-висока производителност от
Австралия, Канада и всички страни от BRICS (Бразилия, Русия, Индия, Китай и
Южна Африка). Това доведе до намаляване на изоставането от Китай, запазване на
разликата със страните от BRICS и увеличаване на същата пред Австралия и Канада.
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Въведение
Публикацията на Съюза по иновации от 2013 г. следва методологията на предишните
издания – 25 индикатора представят състоянието на 8 иновационни сфери, които от
своя страна представят три иновационни фактора (благоприятна инфраструктура,
фирмени дейности и резултати) и служат за измерването на Общия иновационен
индекс (ОИИ).
Благоприятната инфраструктура отразява основните двигатели на иновационната
дейност, които са външни за фирмите, с помощта на три иновационни сфери "Човешки ресурси" (включва 3 индикатора за наличие на високо-квалифицирана и
образована работна сила), "Отворена и привлекателна система за научни изследвания”
(включва 3 индикатора за международна конкурентоспособност на научната основа) и
"Финансиране и подкрепа" (включва 2 индикатора за финансиране за иновационни
проекти с подкрепата на правителствата за научно-изследователски и иновационни
дейности).
Фирмените дейности отразяват иновационните усилия на фирмите в три направления
(сфери) - "Фирмени инвестиции" (включват 2 индикатора за инвестиции – в НИРД и
други инвестиции, с цел да стимулират фирмите да инвестират в иновации), "Мрежи и
предприемачеството" (включва 3 индикатора за предприемачески усилия и
сътрудничество между иновативни фирми, както и с държавния сектор) и
"Интелектуална собственост" (индикаторите отразяват различни аспекти на правата
върху интелектуалната собственост (ПИС), създадена в рамките на иновационния
процес.
Резултатите отразяват ефективността на иновационни дейности на фирмите в две
направления (сфери) - "Иновационни, творчески резултати" (3 индикатора измерват
броя на фирмите, които са въвели иновационни продукти, процеси, маркетингови и
организационни иновации, т.е. технологични и нетехнологични иновации, както и
фирмите с висок иновационен растеж. Индикаторът за фирмите с висок иновативен
растеж кореспондира на водещия индикатор в "ЕС 2020" и ще бъде завършен в рамките
на следващите две години), "Икономическият ефект" включва 5 индикатора, с
помощта на които отразява икономическите успехи на иновациите в областта на
заетостта, износа и продажбите.
Иновационният съюз използва най-актуалните данни от Евростат и други
международни източници, налични към момента на извършването на анализа.
Последните се използват когато е възможно, с цел да се подобри съпоставимостта
между страните. Важно е да се отбележи, че данните се отнася до реалните резултати
през 2008 г. (1 индикатор), 2009 г. (2 индикатора), 2010 (9 индикатора) и 2011 (12
индикатора). В резултат ОИИ 2011 не отразява последните промени в сферата на
иновациите или въздействието на политиките, въведени през последните години, но
така или иначе ефектът от прилаганите политики може да се очаква след известен
период от време, в рамките на който политиките въздействат върху иновационната
сфера.
В сравнение с публикацията за 2011г., три показателя са се променили. За два от
тях са променени дефинициите. Дефиницията за инвестиции в рисков капитал е
променена поради въведено ново определение на фазите на рисковия капитал от
Европейската асоциация за рисков капитал (EVCA). Патентните приложения за
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измерване на здравето и околната среда са заменени с приложения в свързани с
околната среда технологии. И на трето място индикаторът за дял на средно и
високотехнологични продукти в общия износ е заменен с индикатор за приноса на
износа на средно и високотехнологични продукти за търговския баланс. Тези промени
на практика ограничават пряката съпоставимост на настоящите резултати с тези от
предходните години.
Иновационни индикатори, сфери и фактори за измерване на Иновационните системи
Благоприятна инфраструктура
Човешки ресурси
1.1.1
Завършили нови докторанти на 1000 души на възраст 25-34 г.
1.1.2
Дял на висшистите на възраст 30-34 г
1.1.3
Дял на завършилите най-малко средно образование на възраст 20-24 г.
Отворена и привлекателна система за научни изследвания
1.2.1
Международни съвместни научни публикации, на 1 млн. души
1.2.2
1.2.3

Процент на публикациите в топ 10% на най-цитираните научни
публикации в света
Докторанти, завършили извън ЕС, % от всички докторанти

Eurostat
Eurostat
Eurostat

2006-2010
2007-2011
2007-2011

Science Metrix /
Scopus
Science Metrix /
Scopus
Eurostat

2007-2011

Eurostat
Eurostat

2007-2011
2007-2011

Eurostat
Eurostat

2007-2011
2006, 2008,
2010
2006, 2008,
2010
2006, 2008,
2010
2007, 2011

2004-2008
2006-2010

Финансиране и помощ
1.3.1
1.3.2

Разходи за НИРД в държавния сектор, % от БВП
Инвестиции в рисков капитал, % от БВП

Фирмени дейности
Фирмени инвестиции
2.1.1
2.1.2

Разходи за НИРД в бизнес сектора, % от БВП
Разходи за иновации, различни от тези за НИРД, % от оборота

Мрежи и предприемачество
2.2.1

Иновационни МСП, % от всички МСП

Eurostat

2.2.2

Иновационни МСП, в сътрудничество с други, % от всички МСП

Eurostat

2.2.3

Съвместни публично-частни публикации, на 1 млн. души

CWTS /
Thomson
Reuters

Интелектуална собственост

2.3.3

Заявки за патент по ДПК, на1 млрд. БВП (euro ППС)
Заявки за патент по ДПК в обществената сфера (свързани с околната
среда технологии, здраве), на 1 млрд. БВП (euro ППС)
Търговски марки на Общността, на 1 млрд. БВП (euro ППС)

2.3.4

Промишлен дизайн на Общността, на 1 млрд. БВП (euro ППС)

2.3.1
2.3.2

Eurostat
OECD /
Eurostat
OHIM2 /
Eurostat
OHIM / Eurostat

2005, 2009
2005, 2009

N/A

2006, 2008,
2010
2006, 2008,
2010
N/A

Eurostat
UN

2007, 2011
2007, 2011

3.2.3
3.2.4

Заети в наукоемки дейности на индустрията и услугите, % от всички заети
Принос на износа на средно и високотехнологични продукти за търговския
баланс
Износ на наукоемки услуги, % от общия износ на услуги
Продажби, нови за пазара и иновационните фирми, % от оборота

UN / Eurostat
Eurostat

3.2.5

Приходи от лицензи и патенти от чужбина, % от БВП

Eurostat

20056 2010
2006, 2008,
2010
2007, 2011

2007, 2011
2007, 2011

Резултати
Иноватори
3.1.1

Брой МСП внедрили иновационен продукт или процес, % от всички МСП

Eurostat

3.1.2

Брой МСП внедрили маркетингова или организационна иновация, % от
всички МСП
Иновативни фирми с висок растеж

Eurostat

3.1.3

Икономически ефект
3.2.1
3.2.2

2

Offise for Harmonization in the Internal Market
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Класиране на иновационните системи, констатации за
държавите-членки
1. Класиране на иновационните системи
Обобщената картина на иновационните системи се представя с помощта на Обобщения
иновационен индекс (ОИИ). Това е резултативен индикатор, получен чрез подходящо
агрегиране на 24 индикатора. В зависимост от получените резултати страните-членки
се разпределят в 4 групи:
 В групата на "иновационните лидери" попадат Финландия, Дания, Германия и
Швеция. Техните иновационни оценки са с 20% над средната за ЕС27.
 В групата на "иновационни последователи" попадат Австрия, Белгия, Кипър,
Естония, Франция, Ирландия, Люксембург, Холандия, Словения и
Великобритания. Техните иновационни оценки са около средната оценка на
ЕС27 (с 20% над и повече от 10% под това на ЕС27)
 Представянето на Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Малта, Португалия,
Словакия и Испания е по-ниско от средното за ЕС27. Тези страни формират
групата на "умерени иноватори " и имат иновационни оценки, които са от
90% до 50% от средната за ЕС27.
 Представянето на България, Латвия, Полша и Румъния е по-ниско от средното за
ЕС27, в т.ч. по-ниско и от това на умерените иноватори. Иновационните им
оценки са под 50% от средната за ЕС27. Тези страни формират групата на
"плахите (скромните) иноватори ".
В сравнение с предходната класация Литва успява да се премести от групата на
скромните иноватори в тази на умерените, докато за Полша промяната е в обратна
посока – тя се премества от групата на умерените иноватори в тази на плахите. Всички
други страни запазват присъствието си в една и съща група през последните 4 години.

Класиране на иновационните системи на страните-членки през 2012 г.
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
BG

RO

LV

PL

LT

MT

HU

SK

EL

Плахи иноватори

CZ

PT

ES

IT

EE

Умерени иноватори

CY

SI

EU27 FR

IE

AT

UK

Последователи иноватори

BE

LU

NL

FI

DK

DE

SE

Лидери

2. Класиране по иновационен растеж през 2008-2012 г.
Както и в предишните издания промените в сферата на иновациите се изчисляват въз
основа на пет годишен период. През периода 2008-2012 г. всички страни, с
изключение на Кипър и Гърция, показват подобряване на техните резултати в
областта на иновациите. Естония отбелязва най-висок средно годишен темп на
нарастване (1.7%) от всички държави-членки. Негативната промяна за Кипър възлиза
на -0.7%, а тази за Гърция на -1.7%.
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Процесът на сближаване на иновационните системи на страните-членки, който се
наблюдаваше в предходните издания, в момента е в застой. След постоянното
намаляване на разликата между страните през периода 2008-2011 г., през 2012 г. тя
значително се увеличи. Признаците на настоящия застой се забелязваха във все помалката промяна в представянето на страните през 2010 и 2011 г.
Представяне на иновационните системи на държавитечленки през 2012 г.
0.800
Дания
0.700

Финландия
Люксембург Великобритания
Холандия
Ирландия
Белгия
Ав стрия
Франция

0.600
Слов ения

Кипър

Португалия

Испания

Естония 0.500

Италия
0.400

Чехия

Гърция

Слов акия

Унгария

Малта

Полша

0.300

Литв а
Латв ия

Румъния
България

0.200

Иновационно представяне (2012 г.)

Германия

Шв еция

0.100

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0.000
8.00

Средногодишен темп на нараств ане (2008-2012 г.), %

Забележка: Пунктираните линии показват средните резултати на ЕС27, в червено са
представени плахите иноватори, в жълто умерените иноватори, в зелено са
последователите, в синьо са лидерите
Като цяло, по-малко иновативните страни не са успели чувствително да се доближат до
по-иновативните. Бъдещето ще покаже дали застоят в процеса на иновационното
сближаване е временен или е начало на един по-продължителен процес на различие.
В рамките на четирите идентифицирани групи страните показват доста различни
резултати по отношение на иновационния растеж. Така например, при иновационните
лидери Дания е първа по растеж. Естония и Словения са водещи при иновационните
последователи, Литва е лидер по растеж при умерените иноватори и Латвия е водеща в
групата на скромните иноватори. Разликата между динамиката на иновационните
системи на лидерите и скромните иноватори е незначителна – темпът на лидерите е
1.8%, а този на скромните иновароти – 1.7%.
Страни-лидери по иновационен растеж през 2008-2012 г.
Лидери

Средно
1.8%

Висок
Дания (2.7%)

Последователи

1.9%

Естония (7.1%),
Словения (4.1%)

Умерени

2.1%

Литва(5.0%)

Скромни

1.7%

Латвия (4.4%)

Среден
Финландия (1.9%), Германия (1.8%)
Холандия (2.7%), Франция (1.8%),
Великобритания (1.2%), Белгия (1.1%),
Люксембург (0.7%), Австрия(0.7%),
Ирландия (0.7%)
Малта (3.3%), Словакия (3.3%), Италия
(2.7%), Чехия (2.6%), Португалия (1.7),
Унгария (1.4%), Испания (0.9%)
Румъния (1.2%), България (0.6%)

Нисък
Швеция (0.6%)
Кипър (-0.7%)

Гърция (-1.7%)
Полша (0.4%)

Забележка: Средногодишните темпове на нарастване са изчислени на базата на 5 годишен период (2008-2012 г.)
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Процесът на сближаване е доминиращ феномен в рамките на три от четирите групи
иноватори до 2011. Изключение прави групата на умерените иноватори. Но през 2012 г.
този процес е ориентиран към преодоляване на различията между лидерите,
последователите и умерените иноватори.
За ЕС27 резултатите в областта на иновациите нарастват със среден темп от 1.6% през
периода 2008-2012 г. Над средния за ЕС27 е растежът в сферата на изследователска
система (3.3%) и мрежите и предприемачеството (3.4%) поради високия ръст в
съвместните международни публикации, получаването на докторски степени в
страните извън ЕС, сътрудничеството на иновативните МСП с други такива. Близък до
средния е растежът в сферата на човешките ресурси, интелектуалната собственост,
иновативните резултати и икономическите ефекти, въпреки високия прираст на
висшистите между 30-34 годишна възраст, регистрираните търговски марки в
Общността, въведените иновативни продукти или процеси от МСП, приходите от
патенти и лицензи от чужбина. В сферата на финансирането и подкрепата на растежа
нарастването е близко до 0%. Тук нарастването на публичните разходите за НИРД бе
неутрализирано от отрицателния прираст на инвестициите в рисков капитал. В сферата
на фирменото инвестиране растежът е отрицателен поради силното свиване на
разходите, различни от тези за НИРД и иновации (-5.2%). Подобен спад се наблюдава в
по-голямата част от държавите-членки. Единствено в Литва и Холандия тези разходи
нарастват значително.
3. Промени в иновационното представяне на страните след стартирането на
стратегията Европа 2020
Инициативата на Съюза за иновации от октомври 2010 г. е водеща в стратегията Европа
2020 и има за цел подобряване на резултатите в областта на иновациите. Постигнатият
напредък на страните-членки се оценява чрез сравняване на иновационната активност
през 2012 г. с тази от 2010 г.
Повечето държави-членки и ЕС27 като цяло са подобрили своите резултати в
областта на иновациите между 2010 г. и 2012. По-конкретно всички иновационни
лидери и иновационни последователи (с изключение на Великобритания), имат
подобрени резултати. Иновационното представяне на шест държави от групата на
умерените иноватори бележи спад. За Чехия (-1.5%), Полша (-1,3%) и Унгария (-1.9%)
намалението е сравнително малко, но за Гърция (-6.0%), Португалия (-4.9%) и особено
Малта (-16.0 %) иновационните резултати са се понижили значително. За две страни от
групата на скромните иноватори резултатите също са се понижили - Румъния (-5.1%) и
най-вече за България (-18.7%).
Тези резултати не се различават от вече направените коментари и заключения –
цялостният процес на сближаване до 2011 г. е последван от увеличаващи се различия
между държавите-членки през 2012 г. поради факта, че иновационните резултати за
почти половината от умерените и плахите иновартори са се влошили, докато за всички
иновационни лидери и последователи резултатите непрекъснато нарастват.
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4. Иновационни сфери
Анализът на иновационните системи на четирите групи иноватори чрез сравняване на
резултатите за всички индикатори със средните за ЕС27 като цяло е интересен, но пообобщени и показателни са резултатите, получени при сравняването на самите
иновационни сфери. Резултатите показват, че иновационните лидери показват
незначителни колебания в представянето си във всички 8 иновационни сфери.
Това потвърждава резултатите от предходната година и показва, че за да постигнат
резултати от най-високо ниво, държавите се нуждаят от балансирана иновационна
система, пронизваща всички иновационни сфери. Групата на иновационните лидери се
представя най-добре във всички иновационни сфери, следвана от иновационните
последователи. Умерените иноватори се представят по-добре в повечето иновационни
сфери от скромните иноватори, но последните показват почти същите резултати в
сферата на човешките ресурси и интелектуалната собственост.
Класирането на страните в рамките на всяка иновационна сфера показва, че
иновационните лидери доминират в сферата на финансовата подкрепа, фирменото
инвестиране, интелектуалната собственост, икономическите ефекти и в по-малка
степен в сферата на мрежите и предприемачество, което се потвърждава от тяхното послабо представяне в тези сфери. Страните иновационни последователи се представят
сравнително добре в сферата на човешките ресурси и научноизследователската сфера.
Нито една страна от групата на скромните иноватори не успява да постигне резултат,
по-висок от средния за ЕС27 в нито една от осемте иновационни сфери. Констатират се
седем случая, при които умерените иноватори успяват да превишат средното равнище
на ЕС27 – в сферата на човешките ресурси (2 пъти), в научноизследователската сфера
(1 път), фирмено инвестиране (1 път) и при иновационните резултати (3 пъти).
Страните от групата на иноваторите последователи във всички иновационни сфери
показват резултати както над, така и под средните за ЕС27. Резултатите на три страни
са под средните за ЕС27 във всички иновационни сфери, а на седем страни са над
средните за ЕС27. Нито един от иновационните лидери не показва резултати под
средното ниво във всички осем иновационни сфери, с което се потвърждава наличието
на балансирани иновационни системи в тези страни.
Няколко държави се представят много по-добре от очакваното в рамките на групата
иноватори, към която принадлежат. Словакия и Литва, като умерени иноватори, се
представят над средното ниво в сферата на човешките ресурси. Представянето на
Словакия се дължи на много добрите резултати по индикаторите за ново завършили
докторанти и младежи със средно образование, а това на Литва поради сравнително
добрите резултати по индикаторите за висшисти на възраст 30-34 г. и младежите със
средно образование.
Холандия има най-отворената и привлекателна научноизследователска система поради
силното си представяне в сътрудничеството за международни научни публикации и
най-често цитираните публикации. Поради липса на данни за докторантите извън ЕС
резултатите за Холандия се изчисляват само въз основа на два индикатора, а за
повечето от останалите страни въз основа на три индикатора.
Великобритания показва най-добри резултати в сферата на мрежите и
предприемачеството поради това, че тя има най-голям дял на иновативните МСП,
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които си сътрудничат с други такива. И тук, поради липса на данни за дела на
иновативните предприятия в страната, резултатите за Великобритания се изчисляват
само въз основа на два индикатора
Португалия се представя много добре в сферата на иновативните резултати поради
наличието на максимален дял от 20% при индикаторите за МСП въвели иновационен
продукт или процес и МСП, въвели организационна или маркетингова иновация.
Гърция също показва резултати над средните за ЕС27 поради високия дял на МСП,
въвели маркетингова или организационна иновация.
Ирландия има най-високи резултати в сферата на икономическите ефекти поради
постигнатите над средното равнище за ЕС27 резултати при индикаторите за заетите с
наукоемки дейности, приноса на износа на средно и високотехнологични продукти за
търговския баланс, износа на наукоемки услуги и приходите от патенти и лицензи от
чужбина. Ирландия заема позиция под средното равнище за ЕС27 единствено при
индикатора за продажби на нови за пазара и нови за фирмата иновации. Представянето
на Унгария над средното равнище се дължи на изключително силното представяне при
индикатора за приноса на износа на средно и високотехнологични продукти за
търговския баланс, където показва трети най-добър резултат между държавите-членки.

Сравнение на иновационните системи на страните-членки на
ЕС27 с тези на ключови държави от света
1. Сравнение с други европейски страни
Сравнението е направено със седем европейски страни, които не са членки на ЕС27. От
тях Швейцария принадлежи към иновационните лидери, Исландия към иновационните
последователи, Хърватия, Норвегия и Сърбия са умерени иноватори, а Македония и
Турция са скромни иноватори.
Швейцария е най-изявеният лидер в областта на иновациите, изпреварвайки всички
държави-членки. Нейният растеж през последните 5 години от 0.5% е по-нисък от този
на ЕС27, но водещата й позиция е резултат от силното представяне (в топ 3) при 15
индикатора. Например в сферата на система за научни изследвания (и в трите
индикатора Швейцария има най-добри резултати), фирменото инвестиране,
интелектуална собственост, иновативни резултати и икономически ефекти.
Относително слабо представяне (под средното за ЕС27) Швейцария показва при
индикаторите за иновативните МСП, тяхното сътрудничество с други такива и износа
на наукоемки услуги.
Исландия е в групата на страните иновационни последователи и се представя найдобре при три индикатора – съвместни международни научни публикации, публични
разходи за НИРД и публично-частни съвместни публикации. Средногодишният
иновационен растеж на Исландия (2.6%) е над този на ЕС27.
Хърватия, Норвегия и Сърбия се представят като умерени новатори. Иновационното
представяне на Норвегия е най-доброто в групата и се дължи на силното представяне
при индикатора за научно-изследователската система. Хърватия има най-добро
постижение при индикатора за младежите със средно образование, а Сърбия се
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представя много добре при индикатора за разходите, различни от тези за НИРД в
областта на иновациите. Иновационният растеж на Норвегия е под средния за ЕС27,
докато този на Хърватия (2.1%) е над средния за ЕС27 и особено на Сърбия (6.8%).
Македония и Турция попадат в групата на скромни иноватори. При повечето
индикатори резултатите на двете страни са под средното равнище, но също така
показват и силни страни. Турция е между водещите 5 страни при индикатора за МСП,
въвели маркетингова или организационна иновация, както и при индикатора за
продажбите на нови за пазара и фирмата продукти. Силната страна на Македония се
свързва с индикатора за приноса износа на средно и високотехнологични продукти за
търговския баланс. Иновационният растеж и на двете страни е над този за ЕС27 (2.6%
за Македония и 3.6% за Турция.)

Класиране на иновационните системи на европейските страните през 2012 г.
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2. Сравнение със световните конкуренти
Основните конкуренти на Европа в света са Австралия, страните от БРИКС (Бразилия,
Китай, Индия, Русия и Южна Африка), Канада, Япония, Южна Корея и САЩ. ЕС27 е
успял в голяма степен да намали преднината на САЩ и Япония, но тази на Южна
Корея е нараснала. ЕС27 увеличава своята преднина пред Австралия и Канада, запазва
преднината си пред Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. От страните-членки на
БРИКС само Китай успява да намали преднината на ЕС27 в иновационното
представяне.
Наличието на данни за тези страни е по-ограничено, отколкото за европейските страни
(например за много от тези страни няма сравними иновационни проучвания). Нещо
повече, размерът на икономиките или населението на тези страни превишава тези на
много от отделните държави-членки. За да се направи сравнение с тези страни е
необходимо държавите-членки да се групират или сравнението да се прави с целия
ЕС27.
Сравняването на иновационната система на ЕС27 в международен аспект се
осъществява с 12 индикатора, повечето от които са почти идентични с тези, използвани
за сравняването на иновационните системи на държавите-членки на ЕС27 и са
фокусирани върху резултатите от НИРД (разходи за НИРД, публикации, патенти). Не
са използвани индикатори, за които няма налични данни във всички страни, или такива,

Дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, отдел „Иновации и предприемачество”

15

които не могат да бъдат сравнени непосредствено с индикатори от изследването на
Иновационния съюз. Например индикаторът за дял на висшистите между 30 и 34 г. е
заменен от същия показател, но за по-голямата възрастова група - от 25 до 64 г., защото
подробните данни не са налични в повечето страни. В сравнение с предходната година
наличните данните за Китай и Южна Африка са се подобрили.
Иновационни индикатори, сфери и фактори за сравнение на Иновационните системи с
основни конкуренти в света
Благоприятна инфраструктура
Човешки ресурси
1.1.1

Завършили нови докторанти на 1000 души на възраст 25-34 г.

1.1.2
Дял на висшистите на възраст 30-34 г
Отворена и привлекателна система за научни изследвания
1.2.1
Международни съвместни научни публикации, на 1 млн. души

1.2.2

Процент на публикациите в топ 10% на най-цитираните научни
публикации в света

OECD/Eurostat
OECD/WB/Eurostat
Science Metrix
(Scopus)

Science Metrix
(Scopus)

2010, няма данни
за Индия
2010
2011, няма данни
за Австралия,
Канада и Южна
Африка
2008, няма данни
за Австралия,
Канада и Южна
Африка

Финансиране и помощ
1.3.1

Разходи за НИРД в държавния сектор, % от БВП

OECD /Eurostat

2010

OECD /Eurostat

2010

CWTS / Thomson
Reuters

2008

Фирмени дейности
Фирмени инвестиции
2.1.1

Разходи за НИРД в бизнес сектора, % от БВП

Мрежи и предприемачество
2.2.3

Съвместни публично-частни публикации, на 1 млн. души

Интелектуална собственост
2.3.1

Заявки за патент по ДПК, на1 млрд. БВП (евро в ППС)

OECD /Eurostat

2.3.2

Заявки за патент по ДПК в обществената сфера (околно среда
и свързани технологии, здраве), на 1 млрд. БВП (евро в ППС)

OECD / Eurostat

2010, няма данни
за Бразилия
2009

UN / Eurostat

2011

3.2.3

Принос на износа на средно и високотехнологични продукти за
търговския баланс
Износ на наукоемки услуги, % от общия износ на услуги

UN / Eurostat

3.2.5

Приходи от лицензи и патенти от чужбина, % от БВП

WB/Eurostat

2010, няма данни
за Южна Африка
2011

Резултати
Икономически ефект
3.2.2

Обобщените резултати от иновационното представяне на ЕС27 и основните конкуренти
в световен мащаб показват, че САЩ, Япония и Южна Корея са постигнали по-добри
резултати от ЕС27. В сравнение с резултатите от миналата година, Южна Корея се
присъединява към САЩ в ролята си на глобален иновационен лидер. ЕС27 се
представя по-добре от всички страни-членки на БРИКС.
От гледна точка на динамиката през последните 5 години резултатите показват, че
ЕС27 изостава съществено от представянето на Южна Корея, но увеличава разликата
пред Австралия и Канада. Преднината спрямо други страни е по-стабилна и дори леко
нараства с Бразилия, Индия, Русия и Южна Африка. От страните-членки на БРИКС
само Китай успява да намали преднината на ЕС27.
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Сравнение на иновационните системи на основните
конкуренти на ЕС27 през 2012 г.
Корея
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Забележка: представянето на иновационните системи е направено с помощта на средна от 12 индикатора с
възможна минимална стойност 0 и максимална стойност 1.

3. Световни иновационни лидери
В класирането на 7 индикатора САЩ се представя по-добре от ЕС27, например висше
образование, разходи на бизнеса за НИРД, съвместни публично-частни публикации.
ЕС27 има малка преднина при публичните разходи за НИРД, патентите, приноса на
износа на средно и високотехнологични продукти за търговския баланс. Като цяло е
налице ясно изразена преднина, но тя постепенно намалява. САЩ увеличава
преднината си при новите докторанти, разходите на бизнеса за НИРД, но я намалява
при износа на наукоемки услуги. Намалява се водещата роля на САЩ при висшето
образование, сътрудничеството при международните публикации, най-цитираните
публикации, съвместните публично-частни публикации и приходите от патенти и
лицензи от чужбина. САЩ губят лидерството си при патентите, в т.ч. и в сферата на
околната среда. ЕС27 е увеличил преднината си при публичните разходи за НИРД и
приноса на износа на средно и високотехнологични продукти за търговския баланс.
Япония постига по-добро класиране от ЕС27 при шест индикатора, по-конкретно при
висшето образование, разходите на бизнеса за НИРД, сътрудничеството при публичночастните публикации, при патентите, в т.ч. и в сферата на околната среда. От своя
страна ЕС27 постига по-добри резултати от Япония при новите докторанти,
сътрудничеството при международните публикации, най-цитираните публикации,
публичните разходи за НИРД, износа на наукоемки услуги, приходи от патенти и
лицензи от чужбина. Може да се заключи, че представянето на Япония е по-добро, но
разликата постепенно се стопява. Отслабва водещата роля на Япония в областта на
висшето образование, разходите на бизнеса за НИРД, сътрудничеството при публичночастните публикации, патентите и приноса на износа на средно и високотехнологични
продукти за търговския баланс. ЕС27 увеличава преднината си в сътрудничеството при
международните публикации, най-цитираните публикации, публичните разходи за
НИРД, износа на наукоемки услуги и приходите от лицензи и патенти от чужбина.
ЕС27 намалява представянето си при ново завършилите докторанти.
Южна Корея се представя по-добре от ЕС27 в класирането на 8 индикатора, поконкретно при разходите на бизнеса за НИРД, патентите и износа на наукоемки услуги.
ЕС27 има водеща роля при ново завършилите докторанти, най-често цитираните
публикации, патентите в околната среда и приходите от патенти и лицензи от чужбина.
Като цяло Южна Корея увеличава преднината си в сферата на иновациите, която вече
се е утроила. По отделни индикатори Южна Корея увеличава преднината пред ЕС27
при висшето образование, публичните и бизнес разходите за НИРД, патентите в
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околната среда и износа на наукоемки услуги. Запазва се преднината при приноса на
износа на средно и високотехнологични продукти за търговския баланс, а при
патентите отслабва. ЕС27 увеличава преднината си в най-цитираните публикации и я
намалява при ново завършилите докторанти, сътрудничеството при международните
публикации, патентите в околната среда и приходите от патенти и лицензи от чужбина.
ЕС27 има преднина в иновационното представяне пред Канада, която се е увеличила
повече от два пъти. Канада има по-добри резултати в класирането по три индикатора,
по-конкретно във висшето образование и съвместните публично-частни публикации.
При разходите на бизнеса за НИРД, патентите и приходите от патенти и лицензи от
чужбина се наблюдава най-голямо изоставане на Канада по отношение на ЕС27. Също
намаляват позициите на Канада в сферата на висшето образование, публичните разходи
за НИРД и публично-частните публикации. ЕС27 увеличава преднината си при
разходите на бизнеса за НИРД, патентите, приноса на износа на средно и
високотехнологични продукти за търговския баланс и приходите от лицензи и патенти
от чужбина. Отслабват позициите на ЕС27 при ново завършилите докторанти и износа
на наукоемки услуги.
ЕС27 реализира преднина в представянето си спрямо Австралия, която бавно
продължава да нараства. Въпреки това Австралия се представя по-добре в класирането
по четири индикатора, по-конкретно при ново завършилите докторанти и висшето
образование. В сравнение с ЕС27 Австралия изостава най-много в областта на
патентите, износа на наукоемки услуги и приходите от патенти и лицензи от чужбина.
Австралия бележи незначително увеличение в преднината си във висшето образование
и разходите на бизнеса за НИРД, докато при ново завършилите докторанти и
публичните разходи за НИРД губи позиции. ЕС27 увеличава преднината си при
патентите, приноса на износа на средно и високо-технологични продукти за търговския
баланс и приходите от лицензи и патенти от чужбина, но намалява същата при
съвместните публично-частни публикации и износа на наукоемки услуги.
ЕС27 има ясно изразено предимство по отношение на ръста пред всички пет страни от
БРИКС. Това предимство продължава леко да нараства пред Бразилия, Индия, Русия и
Южна Африка. Единствено Китай успява да намали изоставането от ЕС27.
В класирането на по-голямата част от индикаторите ЕС27 се представя по-добре от
Русия. Само във висшето образование Русия се представя много по-добре. Най-много
изостава в сътрудничеството при публично-частните публикации, патентите и
приходите от патенти и лицензи от чужбина. Преднината на Русия във висшето
образование намалява, но също така тя успява да намали изоставането между нея и
ЕС27 при публичните разходи за НИРД, приходите от лицензи и патенти от чужбина и
износа на наукоемки услуги. Нараства изоставането на Русия при ново завършилите
докторанти, съвместните международни публикации, най-цитираните публикации,
разходите на бизнеса за НИРД, съвместните публично-частни публикации, патенти и
приноса на износа на средно и високотехнологични продукти за търговския баланс.
ЕС27 се представя по-добре от Китай в класациите на повечето от наблюдаваните
индикатори. Само при ново завършилите докторанти и разходите на бизнеса за НИРД
това не е така. Китай изостава най-много при съвместните международни и публичночастни публикации, патентите в околната среда и приходите от патенти и лицензи от
чужбина. Водеща роля на Китай в разходите на бизнеса за НИРД се увеличава, а тази
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при ново завършилите докторанти остава непроменена. Китай намалява видимо
разликата при съвместните международни и публично-частни публикации и патентите,
но се задълбочава разликата при приходите от патенти и лицензи от чужбина.
Иновационното представяне на Индия е по-слабо от това на ЕС27 при повечето от
наблюдаваните индикатори, като например в сътрудничество при международните и
публично-частни публикации, патенти и приходите от патенти и лицензи от чужбина.
Индия показа по-добър резултат от ЕС27 при износа на наукоемки услуги, но
преднината леко намалява. Индия намалява разликата в сътрудничеството при
международните публикации, най-цитираните публикации и съвместните публичночастни публикации. Нараства изоставането на Индия в сферата на висшето
образование, публичните разходи и тези на бизнеса за НИРД, патентите и приходите от
патенти и лицензи от чужбина.
Бразилия изостава от ЕС27 в представянето на повечето индикатори, по-конкретно в
областта на сътрудничеството при публично-частните публикации, патентите и
приходите от патенти и лицензи от чужбина. Бразилия се представя по-добре от ЕС27 в
сферата на износа на наукоемки услуги и увеличава преднината си. Бразилия успява да
намали разликата във висшето образование, международните съвместни публикации,
най-цитираните публикации, патентите и най-вече при съвместните публично-частни
публикации. Нараства изоставането на Бразилия при завършилите докторанти, заявките
за патент, приноса на износа на средни и високотехнологични продукти за търговията
баланс, разходите на бизнес сектора за НИРД и приходите от патенти и лицензи от
чужбина.
Южна Африка изостава по всички индикатори, по-съществено при ново завършилите
докторанти, съвместните публично-частни публикации, заявките за патент и приходите
от патенти и лицензи от чужбина. Изоставането на Южна Африка се увеличава при
почти всички индикатори, най-вече при заявките за патенти и приходите от патенти и
лицензи от чужбина.

Иновационно представяне на регионите
1. Класиране на регионите по иновации
Класирането на регионите през 2012 г. осигурява сравнимост на иновационните
резултати на ниво район за планиране в ЕС27, Хърватия, Норвегия и Швейцария.
Използва се същата методология, както и за оценка на иновативността на национално
ниво, но се наблюдават само 12 индикатора и се обхващат 190 региона на Европа.
И тук се идентифицират 4 групи региони, чиято иновативност варира от плахи до
иновационни лидери. На лице е значително разнообразие при представянето на
различните региони. Резултатите показват, че повечето европейски страни имат
региони, които попадат във всички четири групи. Така например Франция и
Португалия се представят с минимум по един регион във всяка от четири групи
иноватори. Чехия, Финландия, Италия, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция и
Великобритания имат най-малко по един регион в три различни иновационни групи.
Това регионално иновационно многообразие подсказва за необходимостта от
регионални програми за подкрепа на иновациите, адаптирани към специфичните нужди
на регионите.
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Като правило най-иновативните региони са в най-иновативните страни. Повечето
регионални иновационни лидери и иновационни последователи са разположени в
страните лидери и иновационни последователи, идентифицирани като такива в
класацията на Съюза за иновации. Въпреки това резултатите позволяват да се откроят
няколко региона в по-слабо представящите се страни в областта на иновациите –
регионът Прага е иновационен лидер, докато Чехия е умерен иноватор, регионът
Аттики е иновационен последовател, а Гърция е умерен иноватор, регионът Лисабон е
иновационен лидер, а Португалия е умерен иноватор; регионът Букурещ-Илфов е
умерен иноватор, а Румъния е скромен новатор, регионите на Източна и Югоизточна
Англия са иновации лидери, а Великобритания е иновационен последовател; регионът
Загреб е иновационен последовател, а Хърватия е умерен иноватор.
Регионите имат различни силни и слаби страни. Могат да бъдат идентифицирани
три групи региони въз основа на тяхното представяне по отношение на наличието на
благоприятна среда за иновациите, фирмената активност и получените резултати. Поголямата част от иновационните лидери и изявените иновационни последователи имат
балансирано иновационно представяне, докато по-голямата част от умерените и
скромни новатори се характеризират с небалансирано иновационно представяне. Ясно
е, че регионите, които желаят да подобрят своите иновационни резултати трябва да
преследват по-балансирано представяне във всички иновационни сфери и фактори.
Разгръщане на регионалния изследователски и иновационен потенциал чрез
финансиране от ЕС. В обширния анализ на регионалните иновационни системи се
изследва връзката между иновационното представяне и използването на два основни
финансови инструмента -рамковите програми за научни изследвания и Технологично
развитие (FP6 и FP7) и Структурните фондове (SF).
Между регионите на ЕС27 има съществени разлики по отношение на използването на
европейските средства, които позволяват разграничаването на четири типа региони:
o
o
o
o

Водещи в усвояване на средства по Рамковите програми и слабо използване на
Структурните фондове за бизнес иновации, средно до високо участие в Рамкови
програми;
Водещи в усвояването на средства по Структурните фондове и високо
приложение на тези средства за бизнес иновации, слабо участие в Рамковите
програми;
Пълно усвояване на средствата със средно използване на Структурните фондове
за бизнес иновации, слабо участие в Рамковите програми;
Слабо усвояване на средствата със слабо използване на Структурните фондове
за бизнес иновации, слабо участие в Рамковите програми

По-голямата част от европейските региони се характеризират с ниско ниво на
усвояване (63%), следвани от пълно усвояване (17%), усвояване на средствата по
програмите за научни изследвания и технологично развитие (15%) и средствата по
структурните фондове (6%).
Резултатите показват, че Структурните фондове и Рамковите програми са взаимно
допълващи се финансови инструменти, които се прилагат по доста специфичен начин
към различните региони. Например, регионите около столиците в ЕС15 са до голяма
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степен водещи при усвояване на средствата по Рамковите програми, поради което няма
особени различия между регионите около столиците и всички други региони в ЕС12.
Резултатите показват относително равномерно разпределение на дела на високите,
средните и слабите иноватори в регионите, които се характеризират със слабо или
пълно усвояване на средствата. През периода 2000-2006 г. регионите, които са лидери
по усвояването на средства по Структурните фондове се превръщат в плахи иноватори
през 2007 и 2011 г. Иновационните лидери и иновационните последователи през 2007 г.
и 2011 г. усвояват предимно средства по програмата за научни изследвания. Тези
резултати показват, че липсват общи характеристики (модели), които да показват
наличие на връзка между резултатите в областта на иновациите и използването на
европейските средства в регионите през годините.
2. Иновационно и социално-икономическо представяне на регионите
Предполага се, че съществува положителна връзка между иновациите и социалноикономическите резултати. В доклада "Регионални иновации и социалноикономическата дейност" се прави извод, че средните и по-иновативни региони се
радват на по-високи нива на развитие (измерено чрез БВП на глава от населението), повисоки нива на производителност на труда, по-високо равнище на заетост, както и (в
по-малка степен) на по-малко използване на енергия. Има също доказателства, че поиновативните региони също имат по-нисък дял на преждевременно напускащите
училище. Тези резултати са в подкрепа на разбирането за формулиране на политики,
насърчаващи иновациите.
До друга констатация, свързана с иновационната политика, се стига при разделяне на
регионите на такива с високи и ниски доходи. Като цяло, регионите с високи доходи
имат слаба степен на свързаност между иновационното представяне и мерките за
социално-икономическо развитие, в сравнение с регионите с ниски доходи. Това
показва, че последните получават относително повече от иновационната дейност,
отколкото регионите с високи доходи. Може да се предположи, че наличието на
политики за стимулиране на иновациите в регионите с ниски доходи ще изиграе
стимулираща роля по отношение на догонването на регионите с високи доходи.
Когато анализът се ориентира към изследване на темповете на нарастване, повечето от
предварително идентифицираните връзки се оказват несъществени. Това може да
означава, че анализът на равнищата просто идентифицира фалшиви зависимости
(корелации). Краткият период от време, за който се изчисляват темповете също дава
основание за съмнение. За да се стигне до убедителни доказателства за наличието на
причинно-следствена връзка са необходими дълги динамични редове, каквито очевидно
липсват за ключови регионални индикатори, например в областта на енергетиката и
околната среда (или разпределението на доходите). Като правило целите се определят
на европейско и национално ниво, но не по-малко важно е извършването на широки
изследвания на поднационално ниво, т.е. на регионално.
3. Модел за регионално изследователско сътрудничество на МСП
Специално за МСП сътрудничеството с публични партньори в областта на
изследванията е особено важно. Според доклада на Съюза за иновации през 2010 г.
около 7% от МСП са имали сътрудничество с университети или ВУЗ-ове, като 4% от
тях са с правителствени изследователски институти или изследователски институти от
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публичния сектор. В изследователския доклад „Модели на изследователското
сътрудничество на европейските МСП” са представени общи модели в рамките на
съвместните публично-частни публикации, които се фокусират върху пространственото
разпределение на моделите за сътрудничество на МСП с публичния сектор в рамките и
извън регионалните и национални граници на държавите-членки. Описани са структури
с пространствена близост и различен географски профил.
Почти 90% от МСП имат съвместни научни публикации с партньори от публичния
сектор. Именно по този индикатор се наблюдават големи различия между европейските
региони. В отделните страни делът на тези предприятия е различен и до някъде зависи
от броя на иновативните МСП в рамките на страната. Малките европейски държави
(Малта и Кипър) имат дял от 95% или повече. Делът в рамките на двете най-големи
държави (Германия и Великобритания) е по-нисък от 80%. По всичко личи, че МСП
определено предпочитат националните публични партньорства, които представляват
57% от всички публични партньорства. Публичните партньорства в другите ЕС27
страни възлизат на 27%, а останалата част от публичните партньорства са базирани
извън ЕС27 (но все още често в рамките на Европа).
Географският профил на публично-частното сътрудничество показва, че в рамките на
регионите „местните” партньори участват в 31% от всички съвместни публикации,
партньорите от други региони представляват 33%, тези от други ЕС27 страни
представляват 20%, докато партньорите извън ЕС27 са едва 17%. Тези резултати
показват, че географската близост не е гаранция за наличие на интензивно публичночастно сътрудничество между регионите, защото тя не винаги представя реално
съществуващата „мрежа” и съответстващата й изследователска активност на МСП,
която може да бъде мащабна и да преминава регионалните и националните граници.
Регионалните публично-частни изследователски сътрудничества са почти неразличими
от вътрешните или дори международни мрежи за НИРД.
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Иновационен профил на България
България е от страните скромни (плахи) иноватори и заема предпоследното място в
класацията на страните-членки. Относително силните страни на България се откриват
при някои от индикаторите в сферата на човешките ресурси, интелектуалната
собственост и икономическите ефекти, а най-слабите резултати са при финансирането и
оказването на подкрепа, мрежите и предприемачеството, интелектуалната собственост
и иновационните (творческите) резултати, т.е в едни и същи сфери България показва
едновременно и сила и слабост. Този факт определя иновационната система на
нашата страна като небалансирана. А практиката на иновационните лидери показва,
че балансираната иновационна система е условие за успех.
ЕС27 =100
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
1.1.1 Зав ършили нов и докторанти

33
1.1.2 Дял на в исшистите на в ъзраст 30-34 г

79
1.1.3 Дял на зав ършилите средно образов ание

108
СИСТЕМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1.2.1 Международни съв местни научни публикации

68

1.2.2 Най-цитирани научни публикации в св ета

24

1.2.3 Докторанти, зав ършили изв ън ЕС

21

ФИНАНСИРАНЕ И ПОМОЩ
1.3.1 Разходи за НИРД в държав ния сектор

35

1.3.2 Рисков капитал

7

ФИРМЕНИ ИНВЕСТИЦИИ
2.1.1 Разходи за НИРД в бизнес сектора

24

2.1.2 Разходи за инов ации, различни от НИРД

50

МРЕЖИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
2.2.1 Инов ационни МСП

41
1

2.2.2 Инов ационни МСП, в сътрудничеств о с други

29

2.2.3 Съв местни публично-частни публикации

8

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
2.3.1 Заяв ки за патент по ДПК

9

2.3.2 Заяв ки за патент по ДПК в общ. сфера

12

2.3.3 Търгов ски марки на Общността

94

2.3.4 Промишлен дизайн на Общността

42

ИНОВАТОРИ

43

3.1.1 МСП в недрили продукт или процес

40

3.1.2 МСП в недрили организационна инов ация
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ

62

3.2.1 Заети в наукоемки дейности

94

3.2.2 Принос на ср. и в .тех. износ за търг. баланс

59

3.2.3 Износ на наукоемки услуги

53

3.2.4 Продажби, нов и за пазара и фирмите

6

3.2.5 Приходи от лицензи и патенти от чужбина
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В сферата на ”Човешките ресурси” България изпреварва 4 страни – Малта,
Португалия, Италия и Румъния. Също толкова страни изпреварваме и в сферата на
„Интелектуалната собственост” – Румъния, Гърция, Литва и Словакия. По две страни
остават след нас в класирането в сферата на „Изследователската система” – Латвия и
Румъния, и в сферата на „Икономическите ефекти” – Литва и Латвия. В сферата на
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„Мрежите и предприемачеството” изпреварваме само Румъния, а в останалите три
сфери - „Фирменото инвестиране”, „Финансиране и подкрепа” и „Иновационни
(творчески) резултати” заемаме последно място. Като цяло по отделните сфери
изпреварваме 8 страни-членки, като най-често това е Румъния (4 пъти), Литва и Латвия
(по 2 пъти) и Гърция, Италия, Малта, Португалия и Словения (по 1 път).
Незавидната иновационна позиция на нашата страна се комбинира със забавените
темпове на иновационното развитие през периода 2008-2012 г. Като цяло то нараства с
0.6% средно годишно, но този темп е по-висок единствено от резултата на Полша
(0.45%). Кипър и Гърция регистрират отрицателни темпове от -0.7% и -1.7%,
съответно. Очевидно е, че съществуващата динамика на иновационната система не е
достатъчна за да извади нашата страна от групата на скромните/плахи иноватори.
Необходимо е ускоряване на растежа, поне до средния за страните-членки (1.62%) и
ускорени промени за постигане на относително балансирана система.
Високи темпове на нарастване се наблюдават в сферата на „Интелектуалната
собственост” (индикаторите за търговски марки и промишлен дизайн в Общността),
„Фирменото инвестиране” (разходи на бизнеса за НИРД), „Икономически ефект”
(износ на наукоемки услуги) и „Мрежи и предприемачество” (съвместни публичночастни публикации). Най-големите негативни промени се наблюдават в сферата на
„Фирменото инвестиране” (индикатор за разходите за иновации, различни от НИРД), в
сферата „Финансиране и подкрепа” (индикатор за рисков капитал), в сферата на
„Системата за научни изследвания” (индикатор за най-цитирани научни публикации в
света) и в сферата на „Икономическия ефект” (индикатор за измерване на продажбите,
нови за пазара и фирмите). Отново прави впечатление, че в една и съща сфера се
констатират високи положителни растежи и високи негативни промени (сфера
„Фирмено инвестиране” и сфера „Икономически ефект”).
Друго, което прави впечатление по отношение на растежа е фактът, че за 2 индикатора
имаме нулев растеж, за 11 индикатора имаме негативни промени и също за 11
индикатора регистрираме положителни изменения. В крайна сметка този „баланс” се
изразява в положителна промяна на иновационната система, близка до нулата (0.6%).
Освен това, с изключение на индикатора, измерващ приноса на средно и високотехнологичния износ за търговския баланс, положителната промяна на всички други
индикатори е над средната за страната.
Сравнителният анализ на индикаторите, които нарастват повече от средното за
страната показва, че по индикатора „Търговски марки на Общността” нашата страна
заема втора позиция между страните-членки, отстъпвайки само на Латвия. Следващата
значителна положителна промяна се наблюдава при индикатора „Разходи на бизнес
сектора за НИРД”, където отново заемаме втора позиция, отстъпвайки само на
Естония. В областта на „Промишления дизайн” отстъпваме на Естония, Гърция,
Латвия и Румъния. При „Износа на наукоемки услуги” пред нас се нарежда
единствено Финландия, а при „Съвместните научни публично-частни публикации”
- Литва и Полша. Останалите положителни промени от сферата на човешките ресурси,
творческите резултати и икономическите ефекти са малко над средния растеж за
страната и това ни отрежда доста по-задни позиции. Най-големият негативен резултат
България регистрира при разходите за иновации, различни от НИРД (-23%), но още позначителни са негативните резултати по този индикатор за Ирландия, Латвия и
Люксембург. Нещо повече, само Дания, Литва и Холандия имат положителни темпове.
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Среден растеж за страната 0.6%
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
1.1.1 Зав ършили нов и докторанти

0

1.1.2 Дял на в исшистите на в ъзраст 30-34 г

1.2

1.1.3 Дял на зав ършилите средно образов ание

0.7

СИСТЕМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1.2.1 Международни съв местни научни публикации

-0.3

1.2.2 Най-цитирани научни публикации в св ета

-7.9

1.2.3 Докторанти, зав ършили изв ън ЕС

0

ФИНАНСИРАНЕ И ПОМОЩ
1.3.1 Разходи за НИРД в държав ния сектор

-4.3

1.3.2 Рисков капитал

-12.8

ФИРМЕНИ ИНВЕСТИЦИИ
2.1.1 Разходи за НИРД в бизнес сектора

21

2.1.2 Разходи за инов ации, различни от НИРД

-23

МРЕЖИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
2.2.1 Инов ационни МСП

-3.8

2.2.2 Инов ационни МСП, в сътрудничеств о с други

-3.4

1

2.2.3 Съв местни публично-частни публикации

9.5

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
2.3.1 Заяв ки за патент по ДПК

-3.5

2.3.2 Заяв ки за патент по ДПК в общ. сфера

-0.8

2.3.3 Търгов ски марки на Общността

27

2.3.4 Промишлен дизайн на Общността

17.1

ИНОВАТОРИ
3.1.1 МСП в недрили продукт или процес

-1.7

3.1.2 МСП в недрили организационна инов ация

0.9

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ
3.2.1 Заети в наукоемки дейности

0.6

3.2.2 Принос на ср. и в .тех. износ за търг. баланс

0.4

3.2.3 Износ на наукоемки услуги

12.6

3.2.4 Продажби, нов и за пазара и фирмите

-7.4

3.2.5 Приходи от лицензи и патенти от чужбина

4.3
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Следователно, според резултатите на европейския Обобщен иновационен индекс може
да се направи заключение, че българката иновационна система се нуждае от подинамично развитие и по-голяма балансираност на резултатите, както между
иновационните сфери, така и вътре в тях.
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