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Analyse van het Europees en Regionaal Innovatie Scorebord 2021 1,
opgesteld door de Europese Commissie

Inleiding | De analyse samengevat
////////////////////////////////////////////////////////////////

•
•

België op de 4de plaats binnen de EU-27, voor het eerst in de 1ste groep
‘innovatieleiders’
Vlaanderen als regio in EU-27 in de 1ste groep ‘innovatieleiders’, 27ste plaats op 240
regio’s

De Europese Commissie publiceerde op 21 juni 2021 zowel haar Europees Innovatie Scorebord (EIS)
als het Regionaal Innovatie Scorebord (RIS).
De EIS rangschikt de 27 EU-lidstaten en een aantal niet-EU landen evenals hun regio’s, volgens hun
onderzoeks- en innovatieve sterkte in vier ‘prestatiegroepen’ op basis van hun prestatie t.o.v. het
Europees gemiddelde: innovatieleiders (groep landen met performantie >125% van het Europees
gemiddelde), sterke innovatoren (tussen 100% en 125% van het Europees gemiddelde), gematigde
innovatoren (tussen 70% en 100%) en ontluikende innovatoren (<70% van het EU-gemiddelde).
België komt – op basis van de methodologie gehanteerd in deze editie 2021 - voor het eerst sinds
het bestaan van het scorebord in de eerste groep ‘innovatieleiders’, op de vierde plaats in de EU27.
Vergelijking met voorgaande edities van het EIS en het RIS zijn niet mogelijk wegens gewijzigde
methodologie in de 2021 editie.

1
De meeste gegevens die gebruikt worden in dit rapport zijn niet recent genoeg om de impact van COVID-19 pandemie
in beeld te brengen.

2

Vanuit dit Europees Innovatie Scorebord werd ook een Regionaal Innovatie Scorebord ontwikkeld
dat 240 Europese regio’s analyseert binnen 22 EU-27 lidstaten2 én Noorwegen, Servië, Zwitserland
en de UK. Vlaanderen als regio prijkt daar op de 27ste plaats en behoort tot de eerste groep van
‘innovatieleiders’.

2
Cyprus, Estland, Letland, Luxemburg en Malta worden op landniveau meegenomen aangezien in die landen NUTS1 en
NUTS2 niveau samenvallen.
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26 East of England
27 Vlaanderen
28 Noord-Holland
29 Utrecht
…
67 Wallonië
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Rangschikking op basis van een samengestelde indicator
De performantie-meting gebeurt op basis van een door de Commissie (nieuwe) samengestelde
indicator (‘Summary Innovation Index’):

•

met een indeling in 4 hoofdcategorieën (in oranje weergegeven):
o ‘kadervoorwaarden voor onderzoek en innovatie’
o ‘investeringen’
o ‘innovatieactiviteiten’
o ‘impact’

•

12 innovatiedimensies (in blauw weergegeven)

•

die in totaal 32 indicatoren in kaart brengen (voor omschrijving van de indicatoren zie
bijlage).
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Welke indicatoren zitten in de samengestelde index en hoe worden ze gemeten?

De vier hoofdcategorieën werden aangebracht om een beter onderscheid te kunnen maken tussen:
•
•
•
•

kadervoorwaarden die extern aan de onderneming zijn
publieke en private financiering van O&O in het land
de innovatieactiviteiten van de onderneming zelf
de impact die innovatie genereert op werkgelegenheid, verkoop en duurzaamheid.

In de editie 2021 van het EIS en het RIS zijn evenwel een aantal belangrijke methodologische
wijzigingen aangebracht.
•
•
•

Van sommige indicatoren werd de definitie aangepast (5 indicatoren).
Andere indicatoren werden als nieuwe indicatoren toegevoegd ten einde recente tendensen
– digitalisering en verduurzaming - in het O&O-landschap beter capteren (11 indicatoren).
Tevens werden een aantal vroegere indicatoren geschrapt (4 indicatoren).

In de volgende tabel worden de wijzigingen aan bestaande indicatoren evenals de nieuwe
indicatoren weergegeven.
Voor de definities van de 32 indicatoren wordt verwezen naar de bijlage bij dit rapport.
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EIS 2021 measurement framework (herziene indicatoren in blauw, nieuwe indicatoren in groen)
FRAMEWORK CONDITIONS
• Human resources
o 1.1.1 New doctorate graduates
o 1.1.2 Population aged 25-34 with tertiary education
o 1.1.3 Lifelong learning
• Attractive research systems
o 1.2.1 International scientific co-publications
o 1.2.2 Top 10% most cited publications
o 1.2.3 Foreign doctorate students
• Digitalisation
o 1.3.1 Broadband penetration
o 1.3.2 Individuals who have above basic overall digital skills
INVESTMENTS
• Finance and support
o 2.1.1 R&D expenditure in the public sector (universities and government research org)
o 2.1.2 Venture capital expenditures
o 2.1.3. Direct government funding and government tax support for business R&D
• Firm investments
o 2.2.1 R&D expenditure in the business sector
o 2.2.2 Non-R&D innovation expenditures
o 2.2.3 Innovation expenditures per person employed in innovation active enterprises
Use of information technologies
•
o 2.3.1. Enterprises providing training to develop or upgrade ICT skills of their personnel
o 2.3.2. Employed ICT specialists
INNOVATION ACTIVITIES
• Innovators
o 3.1.1 SMEs with product innovations
o 3.1.2 SMEs with business process innovations
• Linkages
o 3.2.1 Innovative SMEs collaborating with others
o 3.2.2 Public-private co-publications
o 3.2.3 Job-to-job mobility of Human Resources in Science and Technology
• Intellectual assets
o 3.3.1 PCT patent applications
o 3.3.2 Trademark applications
o 3.3.3 Design applications
IMPACTS
• Employment impacts
o 4.1.1 Employment in knowledge-intensive activities
o 4.1.2 Employment in innovative enterprises
• Sales impacts
o
4.2.1 Medium and high tech product exports
o
4.2.2 Knowledge-intensive services exports
o
4.2.3 Sales of product innovations
• Environmental sustainability
o Resource productivity
o Air emissions by fine particulates PM2.5 in industry
o Development of environment-relates technologies
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Deze indicatoren werden als volgt gedefinieerd (voor details zie bijlage):
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1. Resultaten Europese Unie: Zweden, Finland, Denemarken en België
vormen de top-4 binnen de EU-27
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.1. Prestaties van de individuele lidstaten

Zweden is in de EU opnieuw de beste van de kopgroep van innovatieleiders, gevolgd door Finland,
Denemarken en nu dus België (deze laatste voor het eerst in de groep van innovatieleiders).
Dan volgt een groep ‘sterke innovatoren’, aangevoerd door Nederland en gevolgd door Duitsland,
Luxemburg, Oostenrijk, Estland, Frankrijk en Ierland.
Tussen 2021 en 2020 verbeterde de performantie voor 20 lidstaten en verslechterde ze voor 7.

Landenrangorde van het Europees innovatiescorebord 2021:

Bron: European Innovation Scoreboard 2021

De bovenstaande figuur is als volgt te lezen.
Y-as: gekleurde balkjes (innovatieprestaties in 2021 t.o.v. EU in 2014), horizontale streepjes
(innovatieprestaties in 2020 t.o.v. 2014) en grijze balkjes (innovatieprestaties 2014 t.o.v. EU in 2014)
– totaal voor 32 indicatoren.
X-as: EU-landen
Geografisch blijft de innovatie-kloof in de EU bestaan, tussen enerzijds de Noord- en West-Europese
en anderzijds de Zuid- en Oost-Europese landen.
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1.2. Vergelijking van de EU-prestaties als geheel met de wereldwijde concurrenten

Wereldwijd gezien vertoont – t.o.v. 2014 - de EU als geheel een performance achterstand t.o.v. ZuidKorea, Canada, Australië, de Verenigde Staten en Japan.
Tussen 2014 en 2021 verminderde de performance-gap van de EU met Australië en Canada.
Maar die met Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten nam toe en de performantievoorsprong van
de EU t.o.v. China verminderde.

Ter info: KR= Zuid-Korea / CA = Canada / AU = Australië / US = Verenigde Staten / JP = Japan / CN
= China / BR = Brazilië / RU = Rusland / SA = Zuid-Afrika / IN = Indië
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Het volledige rapport van de EIS 2021 vindt u op:
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.
Een interactieve online tool waarop de prestaties per criterium per land kunnen worden
vergeleken staat op URL: https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html.
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2. Resultaten België: 4de plaats binnen EU-27, in de kopgroep van
‘innovatieleiders’
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2.1. De Belgische positie binnen de EU-27

België komt in de editie 2021 van het European Innovation Scoreboard voor het eerst in de kopgroep
van de EU-lidstaten wiens performantie meer dan 125% van het EU-27 gemiddelde bedraagt. Deze
groep worden de ‘innovatieleiders’ binnen de EU genoemd.
België haalt een score van 143,5% t.o.v. het EU-27 gemiddelde in 2014.
Zweden, het best presterende land, scoort 156,5 %.

Bron: European Innovation Scoreboard 2021
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Over de jaren heen, verbeterde de positie van België gestaag zoals te zien op onderstaande figuren.
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Kijken we in detail naar de
innovatiedimensies en de indicatoren
waarop België de hoogste relatieve
score haalt t.o.v. het EU-27 gemiddelde
(zie kolom ‘relative to EU 2021 in 2021’)
dan zien we dat de dimensies met
hoogste relatieve score ‘use of
information technologies’, ‘linkages’
‘attractive research systems’, en
‘employment impacts’ zijn.
We scoren goed voor de volgende
indicatoren (zie donkergroen gekleurd
in de tabel; opm. EU-27 gemiddelde =
100%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Population with tertiary education
(150,6%)
International
scientific
copublications (134,8%)
Most cited publications (128,4%)
Foreign doctorate students (223%)
Government support for business
R&D (146,6)
R&D expenditures in the business
sector (141,1%)
Innovation
expenditures
per
employee (141,3%)
Enterprises providing ICT training
(186,7%)
Employed ICT specialists (139,3%)
Business
process
innovators
(158,1%)
Innovative SMEs collaborating with
others (226,6%)
Public-private
co-publications
(184,7%)
Employment
in
knowledgeintensive activities (125,6%)
Employment
in
innovative
enterprises (156,7%)
Sales of innovative products
(139,9%)
Resource productivity (178,8%)
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Bovenstaande tabel leert ook dat België relatief zwakker scoort op de dimensie ‘intellectual assets’
en op de indicatoren (zie geel gekleurd in de tabel; opm. EU-27 gemiddelde = 100%):
•
•
•
•
•
•
•

Lifelong learning (73,7%)
Non R&D innovation expenditures (94,1%)
Product innovators SME’s (99,4%)
Job-to-job mobility of Human Resources in Science and Technology (91,1%)
Design applications (76,6%)
Medium and high tech goods exports (84%)
Environment-related technologies (76,4%)

Vergelijken we de Belgische positie op de 12 dimensies, telkens met het EU-27 gemiddelde en met
de EU-27 landen top-3, dan krijgen we volgend beeld.

Kadervoorwaarden en dimensies

Positie België

Positie EU-27

Top 3 landen EU-27

Framework conditions
Human resources

11

15

Attractive research systems

5
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Digitalisation

9

15

Investments
Finance and support

Zweden, Denemarken en
Luxemburg
Luxemburg, Nederland en
Denemarken
Denemarken, Finland en
Nederland

2

8

Firm investments

3

6

Use of information technologies
Innovation activities
Innovators

3

15

9

16

Linkages

5

17

Intellectual assets

12

11

Impacts
Employment impacts

6

16

Sales impacts

4

7

Environmental sustainability

6

13

Frankrijk,
België
en
Finland
Duitsland, Zweden en
België
Finland, Zweden en België
Cyprus, Griekenland en
Estland
Cyprus,
Estland
en
Finland
Denemarken, Finland en
Zweden
Zweden,
Estland
Cyprus
Duitsland, Ierland
Zweden
Malta, Denemarken
Nederland

en
en
en

Op drie dimensies zitten we in de EU-top 3 (finance and support / firm investments / use of
information technologies) en op 6 dimensies in de EU-top 5.
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2.2. Aanvullende ‘contextuele analyse’ in het scorebord
Naast de samengestelde indicator (32 indicatoren binnen 12 dimensies en 4 hoofdcategorieën) wordt
door de diensten van de Europese Commissie per land (en regio) ook een ‘contextuele analyse’
gegeven.
Die contextuele analyse moet toelaten de invloed van
•
•
•
•
•

structurele verschillen in de economie van de landen (en regio’s)
verschillen in de bedrijfsomgeving en ondernemerschapskenmerken
verschillen in innovatieprofielen van de bedrijven
de duurzaamheidsuitdaging
socio-demografische verschillen

op de onderzoeks- en innovatie-prestaties te duiden.
Zo worden zes relevante structurele verschillen onderscheiden:

•

Structuur van de economie. Landen met een hoog aandeel industrie en daarbinnen landen
met een hoog aandeel hoogtechnologische industrie 3 doen meer aan innovatie dan andere
landen en zullen dus hoger scoren in de rankings op indicatoren zoals O&O-bedrijfsuitgaven,
patenten, aandeel innovatieve bedrijven, …. Ook landen met een hoog aandeel buitenlands
aandeelhouderschap (van EU en/of niet-EU landen) kennen hogere O&O-uitgaven4.

•

Bedrijfskenmerken en ondernemerschap. Ondernemerschap is belangrijk om innovaties naar
de markt te brengen. Daarom spelen context indicatoren zoals geboortegraad nieuwe
ondernemingen en ondernemerschapsactiviteiten een rol. Ook invoer van buitenlands
kapitaal is belangrijk, gezien dat vaak gepaard gaat met invoer van technologie. Ook
bedrijfskenmerken spelen een rol: ondernemingen met > 250 werknemers staan voor 80%
van de O&O-bedrijfsuitgaven in de EU, daar waar kmo’s (tss 10 en 250 werknemers) voor
20% staan. Ook de vraagkant in de economie speelt een rol: vraag naar nieuwe producten
en diensten lokt innovatie. Dit wordt gevat met de indicator ‘buyer sophistication’.

3
Zo is binnen de EU-27 gemiddeld 85% van de O&O-uitgaven in de industrie afkomstig van O&O-uitgaven binnen
medium high en high-tech industrietakken.
4
Zo is 30% van de O&O-bedrijfsuitgaven in de Europese Unie afkomstig van O&O-uitgaven in zogenaamde ‘foreign
affiliates’.
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•

Innovatieprofielen. Volgende taxonomie van 7 types van innoverende en niet-innoverende
bedrijven wordt gehanteerd, gebaseerd op de 2018 Community Innovation Survey (CISsurvey). De al dan niet aanwezigheid van veel of weinig van een bepaald type speelt een rol.
Onderstaand worden deze 7 typologieën van bedrijven weergegeven, evenals hun relatieve
aandelen in de totaliteit van bedrijven en in de werkgelegenheid.

•

Governance and policy framework. Ook verschillen in regelgevende kaders spelen een rol in
de context waarbinnen dient geïnnoveerd te worden. Zo is er het belang van snel een
onderneming te kunnen oprichten (‘ease of starting a business’) evenals van
ondernemerschapsvaardigheden. Ook systemen van innovatieve overheidsopdrachten
kunnen innovatie bevorderen. Tenslotte speelt al dan niet rechtszekerheid (‘rule of law’) in
het land een sleutelrol.

•

Climate change. Gegeven het belang van de duurzaamheidstransitie worden in de
contextuele analyse voortaan ook indicatoren opgenomen die relevant zijn voor het
verband tussen klimaatverandering en innovatie. Het betreft contextuele informatie over
circulair gebruik van materialen, CO2-intensiteit van de energie-consumptie en informatie
over eco-innovatie.

•

Socio-demografisch. Landen met een hoge bevolkingsdichtheid hebben eveneens een hogere
innovatiegraad: hoge dichtheden zijn bevorderlijk voor kennisdiffusie, meer
opleidingsmogelijkheden, …

Voor ons land geeft dit het volgende onderstaand ‘Structural difference’ – beeld.
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Aldus zijn de merkbare verschillen in ons land t.o.v. het EU-gemiddelde de volgende:

-

een hoger bbp per capita
een kleiner aandeel industrie
hoger omzetaandeel kmo’s en lager omzetaandeel grote ondernemingen
lagere geboortegraad ondernemingen
hoog aandeel O&O-bedrijfsuitgaven per 10 miljoen inwoners
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-

hogere ‘circular material use’ ratio (circulair gebruik van materialen t.o.v. totaal
materiaalgebruik)
lagere eco-innovation index (samengestelde indicator bestaande uit 16 sub-indicatoren)
een hogere groei van de bevolking;
een hogere bevolkingsdichtheid.
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3. Uitbreiding van het Europees Innovatie Scorebord tot het
Regionaal Innovatie Scorebord: Vlaanderen als ‘innovatieleider’,
op een 27ste plaats in EU
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Europese Commissie publiceerde op 21 juni 2021 eveneens haar Regionaal Innovatie Scorebord
(RIS)5.

3.1 240 regio’s binnen Europa gebenchmarkt
Het Regionaal Innovatie Scorebord (RIS) is een regionale uitbreiding van het Europese
Innovatiescorebord, EIS, waarbij de innovatieprestaties van de Europese regio's worden beoordeeld
op 21 van de 32 indicatoren van het Europees Innovatie Scorebord6. Dit omwille van minder
beschikbare regionale data.
De RIS 2021 dekt 240 regio’s af in 22 EU-landen, verder ook Noorwegen, Servië, Zwitserland en de
UK. Daarnaast zijn Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Groot-Hertogdom Luxemburg en Malta op
landelijk niveau opgenomen in het scorebord.
Het aantal indicatoren in de editie 2021 is gestegen ten opzichte van de vorige RIS 2019 editie door
het toevoegen van vier nieuwe indicatoren: digitale vaardigheden, innovatie-uitgaven per
tewerkgestelde persoon, tewerkgestelde ICT-specialisten en emissies van fijne partikels (PM2.5) in
lucht door de industrie.
Net als bij het Europees Innovatie Scorebord zijn de Europese regio’s in de RIS verdeeld in vier
categorieën van innovatie-prestatiegroepen:
-

innovatieleiders (38 regio’s met prestaties >125% van het EU-gemiddelde)
sterke innovatoren (67 regio’s met prestaties tussen 100% en 125% van EU-gemiddelde)
gematigde innovatoren (68 regio’s met prestaties tussen 70% en 100% van EU-gemiddelde),
ontluikende innovatoren (67 regio’s met prestaties <70% EU-gemiddelde).

Een meer gedetailleerde uitsplitsing van deze prestatiegroepen wordt verkregen door elke groep
nog eens op te splitsen in drie segmenten, namelijk het beste derde van de groep (+), het middelste
derde en het onderste derde van de groep (-).

5
6

Betreft de 10e editie. Omwille van methodologische wijzigingen zijn de edities evenwel niet vergelijkbaar.
Binnen deze 21 indicatoren werden voor 9 indicatoren de definities aangepast t.o.v. deze in de EIS 2021.

20

Het Regionaal Innovatie Scorebord 2021 geeft volgend geografisch beeld:
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3.2 Resultaten
Het nieuwe scorebord bevestigt dat Europa's meest innovatieve regio's zich ook in de meest
innovatieve landen bevinden.
De meest innovatieve regio in de EU is Stockholm in Zweden, gevolgd door Etelä-Suomi in Finland,
Oberbayern in Duitsland, Hovedstaden (Kopenhagen) in Denemarken en Zurich in Zwitserland.
In België staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een 14de plaats in Europa. Vlaanderen op 27 en
Wallonië op plaats 67.

Plaats 26 is voor East of England, plaats 27 is voor Vlaanderen, gevolgd door Noord-Holland (28) en
Utrecht (29) en île de France (30).

Volgende 21 indicatoren werden dus in de samengestelde indicator opgenomen.
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RIS 2021 measurement framework (herziene indicatoren in blauw, nieuwe indicatoren in groen,
indicatoren die verschillend zijn van EIS 2021 met een (*))
FRAMEWORK CONDITIONS
• Human resources
o Population aged 25-34 with tertiary education
o Lifelong learning
• Attractive research systems
o International scientific co-publications
o Top 10% most cited publications
• Digitalisation
o Individuals who have above basic overall digital skills (*) (Own estimates using
Households with broadband access)
INVESTMENTS
• Finance and support
o R&D expenditure in the public sector (universities and government research org)
• Firm investments
o R&D expenditure in the business sector
o Non-R&D innovation expenditures (*) (for SME’s)
o Innovation expenditures per person employed in innovation active enterprises (*)
(for SME’s)
Use of information technologies
•
o Employed ICT specialists (*) (Estimates using employment in information and
communication)
INNOVATION ACTIVITIES
• Innovators
o SMEs with product innovations
o SMEs with business process innovations
• Linkages
o Innovative SMEs collaborating with others
o Public-private co-publications
• Intellectual assets
o PCT patent applications
o Trademark applications
o Design applications (*)
IMPACTS
• Employment impacts
o Employment in knowledge-intensive activities (*) (Employment in medium-high and
high-tech manufacturing and knowledge-intensive services)
o Employment in innovative enterprises (*) (for SME’s)
• Sales impacts
o
Sales of new-to-market and new-to-enterprise innovations (*) (for SME’s)
• Environmental sustainability
o Air emissions by fine particulates PM2.5 in industry

23

De gemiddelde indicator score per prestatiegroep wordt onderstaand weergegeven.

3.3 Prestaties van Vlaanderen: ‘innovatieleider’
België behoort als land tot de 1de groep van ‘innovatieleiders’ in het Europese Innovatie Scorebord
2021, op een 4de plaats binnen de EU-27.
De ranking van de drie regio’s binnen België is als volgt:

130.5
130.5
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat op plaats 14 en behoort tot de categorie ‘innovatieleider’
(prestaties tussen 134,9% en 144,8% van het EU-gemiddelde).
Het Vlaams Gewest staat op plaats 27 en behoort tot de categorie ‘innovatieleider –‘ (prestaties
tussen 125% en 134,9% van het EU-gemiddelde).
Het Waals Gewest staat op plaats 67 en behoort tot de groep ‘sterke innovator’ (prestaties tussen
de
Vlaanderen scoort in de EU-top 40 regio’s op volgende 6 van de 21 indicatoren:
•
•
•
•
•
•

SME’s with business process innovations (6de)
Innovation expenditures per person employed (9de)
Innovative SME’s collaborating with others (13de)
Employment in innovative SME’s (24ste)
Most cited scientific publications (31ste)
Population aged 25-34 having completed tertiary education (37ste)
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Vlaanderen vergeleken met het EU en Belgische gemiddelde geeft volgend beeld
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In een spindiagram voorgesteld

Vlaanderen sluit nauw aan bij de Belgisch positionering. Gezien het gewicht van Vlaanderen in het
Belgische O&O-landschap is dit niet verwonderlijk.

Indien interesse in meer informatie m.b.t. de benchmarking van Vlaanderen t.o.v. andere landen en
regio’s dan kan u de volgende VARIO-adviezen uit 2020 consulteren; VARIO-advies 10 ‘Innovatieve
benchmarklanden en -regio’s voor Vlaanderen’ en VARIO-advies 14 ‘Naar de Top van kennis- en
innovatieregio’s in 2030’.
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BIJLAGE:
Definities van de 32 indicatoren
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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