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Inleiding 
 

Het woord innovatie roept bij mij de gedachte op van technologische vernieuwingen gaande van het 

papier, de boekdrukkunst, de stoommachine, tot de moderne informatie, - communicatie - en 

biotechnologie.  Tevens link ik het woord aan begrippen zoals administratieve innovatie, 

marktinnovatie, proces - of productinnovatie, innovatiestimulerende leerprogramma’s, strategische 

allianties, financiële markten of eigendomsrechten.  Deze drie laatst opgesomde elementen wijzen 

erop dat ook niet - technische factoren een rol spelen in het innovatieproces en benadrukken zodoende 

het veelomvattende karakter van innovatie.   

 

Uitvindingen zoals de boekdrukkunst vormden hoofdzakelijk een belangrijk omslagpunt in de 

samenleving.  De meer “actuele” technologische veranderingen en innovaties zoals de uitvinding van 

de stoommachine brachten daarentegen veelal een productiviteitsverbetering met zich mee.   

Innovatie speelt zodoende een voorname rol in het verbeteren van de levensomstandigheden van de 

mens én in de vooruitgang van de maatschappij.  Een bekend citaat hieromtrent is dit van Freeman die 

stelt dat “Not to innovate, is to die. (Freeman C. et al, 1982, Unemployment and Technical Change. 

London: Pinter, blz.169)” 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het begrip innovatie niet langer weg te denken is uit ons huidige 

maatschappijbeeld.  Zo gaat er actueel in ons eigen land veel aandacht uit naar dit begrip.  Hierbij 

denk ik aan de recente Vlaamse Ondernemersconferentie, die innovatie beschouwt als één van de zes 

kerndomeinen van haar programma.  Zo worden er bijvoorbeeld innovatiepremies ter beschikking 

gesteld van KMO’s.   

Maar ook op Europees niveau wordt veel aandacht besteed aan het concept innovatie.  Zo streeft de 

Europese Commissie ernaar om, ondanks het veelomvattende en zodoende complexe karakter van 

innovatie, een coherent innovatiebeleid te implementeren op internationaal en nationaal niveau.   

 

De integratie van de tien nieuw toegetreden lidstaten Polen, Hongarije, Slovakije, de Tsjechische 

Republiek, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta vormt een actuele uitdaging voor 

de Europese Unie.  Dit omdat deze uitbreiding ondermeer leidt tot een toename van de sociale - en 

economische verscheidenheid binnen Europa en een afname van het gemiddelde bruto binnenlands 

product van de Unie.  Ook op het vlak van innovatie zal er een grotere dispersie optreden binnen 

Europa.   

 

De interesse die ik - als Europese burger - stel in de Europese uitbreiding evenals het belang dat ik 

hecht aan innovatie, brachten me ertoe, mede dankzij de hulp van mij promotor Prof. Dr. Bart 

Clarysse, “De verwachte impact van de toetreding tot de Europese Unie op het innovatiebeleid van 

Polen, Hongarije, Slovenië en de Tsjechische Republiek” als scriptieonderwerp te kiezen.   
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De landenkeuze kwam deels ad random tot stand.  Maar ook de vaststelling dat er, in vergelijking met 

landen zoals Malta en Cyprus, meer informatie omtrent het innovatiebeleid voorhanden was, heeft een 

rol gespeeld in mijn keuzeproces.  Bovendien vond ik het interessant dat deze vier landen allen deel 

uitmaakten van de “Luxembourg Group”.  Deze groep, die naast Polen, Hongarije, Slovenië en de 

Tsjechische Republiek ook Cyprus en Estland omvatte, startte reeds in maart 1998 met specifieke 

onderhandelingen omtrent de toetreding.  De “Helsinki Group”, die de overige vier kandidaat - 

lidstaten, evenals Bulgarije en Roemenië omvatte, ging pas in oktober 1999 van start met de concrete 

toetredingsonderhandelingen.   

 

 

Mijn scriptie, die is opgebouwd uit drie delen, heeft dus als doel de impact na te gaan van de Europese 

uitbreiding op het innovatiebeleid van Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië.  

Alvorens te kunnen ingaan op deze onderzoeksvraag is het echter noodzakelijk een inzicht te 

verwerven in het Europese onderzoeksbeleid evenals in het innovatiebeleid die de Centraal - en Oost-

Europese landen kenden voor de toetreding.  Hieromtrent wil ik opmerken dat het innovatiebeleid en - 

systeem een zeer ruim en complex gegeven is.  Het doel van deze scriptie is niet een gedetailleerd 

overzicht te geven van alle instellingen en programma’s inzake innovatie.  Daarentegen heb ik wel 

gepoogd het algemene innovatiekader te schetsen en op basis daarvan de voornaamste knelpunten te 

situeren.  Dit laat me toe om, naast het nagaan van de verwachte impact van de Europese toetreding, 

enkele beleidsaanbevelingen te formuleren.   

 

In het eerste deel geef ik een beschrijving van het Europese innovatiebeleid.  Zo behandel ik in 

hoofdstuk 1.1 de creatie van de Europese Onderzoeksruimte en bespreek ik de investeringsgap die er 

bestaat tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.  Het actieplan “Investing in Research: an 

action plan for Europe” dat de Europese Commissie in 2003 opstelde ter bevordering van het 

innovatiegebeuren binnen Europa bespreek ik in hoofdstuk 1.3.  Uiteraard is het ook interessant even 

stil te staan bij de economische gedachten omtrent technologische vooruitgang, innovatie en 

economische groei.  In hoofdstuk 1.2 geef ik een beknopt overzicht van enkele belangrijke theorieën 

hieromtrent.  Zo is de theorie betreffende de systeembenadering van bijzonder belang omdat de 

Europese Commissie haar innovatiebeleid hier grotendeels op baseert.  In hoofdstuk 1.4 bespreek ik 

zeer bondig de uitbreiding van de Europese Unie.  Tot slot van deel 1 introduceer ik in hoofdstuk 1.5 

enkele belangrijke indicatoren aan de hand waarvan men het onderzoeks - en innovatiebeleid van een 

land kan beoordelen.  Hierbij geef ik ook een globaal beeld weer van de EU-15 en de EU-25.   

 

In het tweede deel behandel ik de evolutie die Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië 

gekend hebben op het vlak van innovatie.  Eveneens bespreek ik de huidige situatie van hun 

wetenschaps - en innovatiebeleid.  Gezien het feit dat de Centraal - en Oost-Europese landen tot het 
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begin van de jaren 1990 gekenmerkt werden door het communisme richt ik me in hoofdstuk 2.1 tot 

een bespreking van het wetenschaps - en technologiebeleid dat deze landen kenden onder de centrale 

planning.  Vervolgens beschouw ik in hoofdstuk 2.2 het wetenschaps - en innovatiebeleid dat de 

CEEC - landen zowel tijdens de transitieperiode kenden als actueel kennen.  Zo sta ik in hoofdstuk 2.3 

even stil bij enkele relevante beleidsontwikkelingen op het vlak van innovatie.  Ook een beknopt 

overzicht van de belangrijkste instituties betreffende onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Polen, 

Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië zit vervat in dit hoofdstuk.  Gezien de grote invloed 

die omgevingsfactoren zoals de ontwikkeling van een goed werkend rechtssysteem en de 

implementatie van intellectuele eigendomsrechten uitoefenen op het innovatiegebeuren in een land ga 

ik hier in hoofdstuk 2.3 wat dieper op in.  Tot slot analyseer ik in hoofdstuk 2.4 de “innovatieve 

prestaties” van Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië aan de hand van de 

verschillende indicatoren ter beoordeling van het wetenschaps - en innovatiebeleid.  Hierbij heb ik 

onder andere gebruik gemaakt van Eurostatdata.   

Omtrent hoofdstuk 2.2 wil ik nog opmerken dat ik, ter verwerving van een beter inzicht in de data 

betreffende het innovatiegebeuren van Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië, ervoor 

geopteerd heb om naast de cijfergegevens van deze vier landen veelal een cijfer van de landen Spanje, 

Portugal, Griekenland en Ierland weer te geven.  Bij de officiële creatie van de Europese Unie werden 

deze laatstgenoemde landen, wegens hun lage BBP per capita (uitgedrukt als percentage van het EU-

15 gemiddelde), beschouwd als de meest perifere Europese lidstaten.  Bij de start van de recente 

uitbreiding van de Europese Unie worden Polen, Hongarije, Slovenië en Tsjechië eveneens 

gekenmerkt door een laag BBP per capita.  De opname van Ierland als benchmark is des te 

interessanter daar Ierland, in tegenstelling tot de andere drie benchmarklanden, in de jaren 1990 een 

sterke groei kende.  Deze positieve groeiprestaties blijken bovendien deels gecorreleerd met de 

toetreding en met het onderzoeks - en innovatiebeleid dat Ierland kent.  In hoofdstuk 2.1 ga ik beknopt 

in op dit Ierse onderzoeks - en innovatiebeleid en de rol die de toetreding speelde in de sterke 

groeivoeten.  De link die ik leg tussen deze Ierse factoren en mijn onderzoeksvraag komt aan bod in 

deel 3.   

 

In deel 3 ga ik de verwachte impact na van de toetreding tot de Europese Unie op het innovatiesysteem 

van Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië.  Zo bespreek ik in hoofdstuk 3.1 de 

impact van de toetreding op de omgevingsfactoren.  Vervolgens sta in hoofdstuk 3.2 stil bij de invloed 

die de toetreding uitgeoefend heeft of nog zal uitoefenen op enkele specifieke factoren betreffende 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie.  Eveneens geef ik in dit hoofdstuk een overzicht van de 

voornaamste knelpunten en sterktes in het huidige innovatiebeleid van Polen, Hongarije, Tsjechië en 

Slovenië.  Aansluitend hierbij formuleer ik enkele aanbevelingen betreffende het innovatiebeleid.  Tot 

slot wil ik opmerken dat ik, doorheen dit deel, veelal de link leg met de Ierse “successchets”.  Zo ga ik 
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onder andere na of de vier CEEC - landen al dan niet gekenmerkt worden door “Ierse 

succeselementen”.   

 

In deel 4 geef ik een overzicht van de inzichten die deze scriptie mij bijgebracht heeft betreffende de 

innovatie - systeembenadering en de verwachte impact van de toetreding op het innovatiebeleid van 

Polen, Hongarije, Slovenië en de Tsjechische Republiek.   
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Deel 1 
 
 

Situering en beoordeling van het Europese innovatiebeleid. 
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1. Situering en beoordeling van het Europese innovatiebeleid. 
 

In dit deel geef ik een beschrijving van het Europese innovatiebeleid.  Zo behandel ik in hoofdstuk 1 

de creatie van de Europese Onderzoeksruimte en bespreek ik de investeringsgap die er bestaat tussen 

de Europese Unie en de Verenigde Staten.  Het actieplan “Investing in Research: an action plan for 

Europe” dat de Europese Commissie in 2003 opstelde ter bevordering van het innovatiegebeuren 

binnen Europa bespreek ik in hoofdstuk 3.  Uiteraard is het ook interessant even stil te staan bij de 

economische gedachten omtrent technologische vooruitgang, innovatie en economische groei.  In 

hoofdstuk 2 geef ik een beknopt overzicht van enkele belangrijke theorieën hieromtrent.  Zo is de 

theorie betreffende de systeembenadering van bijzonder belang omdat de Europese Commissie haar 

innovatiebeleid hier grotendeels op baseert.  In hoofdstuk 4 bespreek ik zeer bondig de uitbreiding van 

de Europese Unie.  Tot slot van deel 1 introduceer ik in hoofdstuk 5 enkele belangrijke indicatoren aan 

de hand waarvan men het onderzoeks - en innovatiebeleid van een land kan beoordelen.  Hierbij geef 

ik een globaal beeld weer van de EU-15 en de EU-25.   

 
 
1.1. Europese Onderzoeksruimte 

 
“Transforming the Union by 2010 into the most competitive and dynamic knowledge-based economy 

in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social 

cohesion (European Commission, 2003, blz.20)”.   

Deze ambitieuze doelstelling1, geformuleerd door de Europese Raad van Lissabon die in 2000 

plaatsvond, beoogde onder andere de creatie van een Europese Onderzoeksruimte (“Towards a 

European Research Area”) waarbinnen innovatie, onderzoek en ontwikkeling van groot belang zijn2.  

Met behulp van de ERA zou de Europese Unie als het ware institutioneel omgevormd moeten worden 

tot een Europese “knowledgde-based economy”.  (European Commission, 2003, blz. 20-22) 

 

Met het oog op het ondersteunen en bereiken van de Lissabon doelstellingen, werden er op de 

Europese Raad van Barcelona, die plaatsvond in 2002, enkele beleidsmaatregelen genomen.  Eerst en 

vooral stelde men dat de investeringen in Europees onderzoek en ontwikkeling tegen 2010 ongeveer 

3% van het bruto binnenlands product moeten bedragen (in 2001 bedroeg deze voor de EU-25 1.93%) 

Deze 3% norm is een doelstelling die slaat op de Europese Unie.  De individuele landen, dit zijn zowel 

                                                 
1 De EU-voorzitter Bertie Ahern en de EU-commissievoorzitter Romano Prodi hebben in januari 2004 dit 
“streven naar de sterkste economie” wat afgezwakt.  Zo stelden ze dat ze ook tevreden zijn met een betere en 
concurrentiële economie.  (Van Haver K., 2004, blz. 4) 
2 Dit omdat innovatie, onderzoek en ontwikkeling als belangrijke bronnen van economische groei worden 
beschouwd.  In hoofdstuk 1.2 licht ik de theorieën hieromtrent toe.   
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de oorspronkelijke lidstaten (EU-15 landen) als de EU-1O landen3, worden verondersteld elk een zo 

groot mogelijk inspanning te leveren voor het bereiken van deze norm.    

Ten tweede werd er beslist dat tweederde van de investeringsfondsen voor O&O en innovatie zouden 

moeten gedragen worden door de particuliere sector (in 2001 bedroeg deze voor de EU-15 56%).  

(European Commission, 2003c) 

Figuur 1. 1 O&O - intensiteit (GERD als % van BBP), 2001(1); tussen haakjes: gemiddelde jaarlijkse 
groeivoeten (%) 1997-2001(2) 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 22 
Noot: In bijlage 1 bevindt zich een verklarende lijst van de afkortingen 

 

                                                 
3 Dit zijn de lidstaten Polen, Hongarije, Slovenië, Slovakije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en 
Malta die in mei 2004 toegetreden zijn tot de Europese Unie.  (zie ook hoofdstuk 1.4)  In wat volgt zal ik deze 
landen met de term EU-10 aanduiden.   
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Zoals we uit bovenstaande figuur (figuur 1.1) duidelijk kunnen afleiden, bedraagt de onderzoeks- en 

ontwikkelingsintensiteit van de EU-15 1.98 %.  De intensiteit van de Verenigde Staten daarentegen 

bedraagt 2.80 %.  Het verschil met de VS wordt nog iets groter als we vergelijken met de EU-25 

aangezien de O&O intensiteit van deze laatste groep slechts 1.93 % bedraagt.  Eén van de 

doelstellingen van de Lissabon Raad bestond er dan ook uit de investeringsgap met de VS te dichten.  

Deze was sinds 1994 namelijk constant toegenomen.  De 3%- en 2/3 norm zouden moeten bijdragen in 

het dichten van deze gap.   

Ondanks hun achterstand kennen alle EU-10 landen, behalve Polen en Slovakije, sterke groeivoeten.  

We kunnen ons hier reeds de vraag stellen welke impact de toetreding tot de Europese Unie zal hebben 

op de verdere evolutie van de EU-10 landen.   

 

In april 2003 stelde de Europese Commissie een actieplan (“Investing in Research: an action plan for 

Europe”) voor dat erop gericht was de doelstellingen van de Raad in Barcelona te bereiken.  Het plan 

bouwt verder op “More research for Europe - Towards 3% of GDP”, het eerste beleidsdocument van 

de Europese Commissie volgend op de Barcelona Raad en omvat vier specifieke actiepunten4.   

Dit actieplan en ook de algemene opvatting van de Commissie betreffende kenniscreatie en innovatie 

is gebaseerd op een systeembenadering.  Deze benadering, die men kan beschouwen als een recente 

stroming binnen de economische gedachtegang omtrent economische groei, legt de nadruk op 

netwerken, waarin firma’s, onderzoeksinstellingen, hogere onderwijsinstellingen en overheidsdiensten 

op elkaar inwerken.  (Capron H.en Meeusen W., 2000, blz. 3-4) 

 

 

In het volgende deel licht ik kort de evolutie van de economische gedachten betreffende 

technologische vooruitgang, innovatie en economische groei toe.  Drie belangrijke stromingen die we 

hierin kunnen onderscheiden zijn de mainstream neoklassieke aanpak, de endogene groeitheorieën en 

de systeembenadering.  Deze laatste zou men ook kunnen beschouwen als een complement van de 

nieuwe of endogene groeitheorie.   

 

 

1.2. Onderzoek, ontwikkeling en economische groei 
 
1.2.1. Neoklassieke benadering 
 
Neoklassieke theorieën vertrekken van een algemeen evenwichtskader waarbinnen economische 

agenten autonoom coherente keuzes maken.  Onzekerheid en onflexibele, imperfect werkende markten 

komen niet vaak voor.  Wat betreft de economische ontwikkeling ligt de nadruk in de neoklassieke 

                                                 
4 Zie hoofdstuk 1.3.   
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modellen op allocatiedoelstellingen en het nemen van rationele beslissingen.5  (Andersen E., 2002, blz. 

186-187) 

Een neoklassiek basismodel betreffende technologische vooruitgang is het groeimodel van Solow.  In 

de uitgebreide Solow - modellen wordt technologische vooruitgang beschouwd als de ontwikkeling 

van betere productiemethoden waardoor werknemers efficiënter worden (voorgesteld door de 

productiefactor A in de productiefuntie6).  Deze modellen gaan er van uit dat technologie exogeen, dus 

als het ware een “mana from heaven” is en steeds groeit aan een constante snelheid. (Capron H.en 

Meeusen W., 2000, blz.4) 

 

 

1.2.2. Endogene groeitheorieën 
 
De endogene of nieuwe groeitheorieën reageerden op het feit dat de neoklassieke modellen er niet in 

slaagden een toereikende verklaring te bieden voor de sinds 1970 geobserveerde 

productiviteitsvertraging in de ontwikkelde landen.  Bovendien gingen ze in tegen de neoklassiek idee 

van perfecte concurrentie en vrije beschikbaarheid en verspreiding van kennis.  Tevens waren ze niet 

akkoord met het exogene karakter van technologie.   

De nieuwe groeitheorieën plaatsten dan ook endogene technologische vooruitgang binnen een context 

van imperfecte competitieve markten7 en incorporeerden kennis en innovatie in de neoklassieke 

modellen.  (Capron H.en Meeusen W., 2000, blz.5-6) 

Er bestaan verschillende modellen binnen de endogene groeitheorie al naargelang de manier waarop 

kennis en technologie geëndogeniseerd worden.  Sommige modellen zien kennis als de output van een 

O&O-sector.  Andere modellen beschouwen kennis als een positieve externaliteit ten gevolge van 

vaste kapitaalvorming.  Als men bijvoorbeeld investeert in nieuwe machines en dus in nieuwe 

technologieën zullen werknemers er na verloop van tijd beter mee kunnen omgaan.  Ze doen dus 

nieuwe kennis op (learning-by-doing) waardoor hun efficiëntie verhoogt.  Dit geeft aanleiding tot 

verdere technologische vernieuwing.  Bedrijven nemen bijvoorbeeld ook heel vaak nieuwe 

technologieën, geïntroduceerd door ander bedrijven, over (spillover - effecten).  Bij het gebruiken van 

deze overgenomen nieuwe technologieën worden dan vaak nieuwe inzichten gecreëerd, wordt de 

technologie wat verder aangepast, wat de efficiëntie weerom bevordert.  Kennisopbouw wordt dus een 

cumulatief proces.  (Heylen F., 1999, blz. 739)   

 

                                                 
5 In een systeembenadering daarentegen, wat ik bespreek in 1.2.3, ligt de nadruk veeleer op innoveren en het 
opdoen van nieuwe kennis.  Innoveren kan echter wel neoklassieke uitgangspunten omvatten.  Denken we 
bijvoorbeeld aan een rationele toekenning van onderzoeks - en ontwikkelingsbronnen of een rationele selectie 
van O&O - bronnen.   
6 Y = Kα(AL)1-α met Y = BBP; K = productiefactor kapitaal; AL = productiefactor arbeid gemeten in efficiëntie-
eenheden  .  (Heylen F., 1999, blz 723) 
7Zo wordt er bijvoorbeeld door de introductie van patenten een monopolistisch kader gecreëerd.   
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Beleidsformuleringen op basis van de nieuwe groeitheorieën, die vrij macro-economisch gericht zijn, 

leiden hoofdzakelijk tot het aanpakken van marktfalingen zoals onderinvesteringen in onderzoek en 

ontwikkeling.  Spillover - effecten hebben namelijk vaak tot gevolg dat de sociale marginale 

opbrengsten van O&O - investeringen groter zijn dan de private marginale opbrengsten.  De 

onderinvesteringen die hieruit voortvloeien, zetten dan aan tot overheidsinterventie.  (Economic Policy 

Committee, 2002, blz. 16) 

 

 

Tot hiertoe werd het denken betreffende innovatie beheerst door een lineaire gedachte.  Innovatie werd 

namelijk beschouwd als een lineair proces.  De input van dit sequentiële proces bestaat uit onderzoek 

en ontwikkeling, wat dan aanleiding geeft tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.  

Het op de markt brengen van deze producten sluit dit lineaire proces af.  (Lundvall, 2002, blz. 216, 

218) 

Zoals ik in hoofdstuk 1.2.3 zal beschrijven, stapt men in de systeembenadering af van deze lineaire 

aanpak aangezien een lineair model niet in staat is alle mechanismen betreffende innovatietransfers te 

vatten.  Bovendien geeft niet ieder investering in O&O rechtstreeks aanleiding tot het op de markt 

brengen van nieuwe producten.  (Economic Policy Committee, 2002, blz. 18)  Beleidsmakers zouden 

zich, gegeven deze visie, dan ook niet meer louter mogen richten tot het aanpakken van marktfalingen.  

Zo zou men ook aandacht moeten hebben voor de wijze waarop firma’s en instituties op elkaar 

inwerken, met elkaar in interactie treden (netwerkfenomeen).  Op deze manier kan men dan met een 

gepast technologiebeleid inspelen op het innovatiegedrag van deze belangrijke spelers.  (Capron H.en 

Meeusen W., 2000, blz. 7-8) 

 

In het volgende hoofdstuk licht ik deze systeembenadering betreffende technologische vooruitgang en 

innovatie, waar het Europese technologiebeleid nauw bij aansluit, verder toe.   

 

 

1.2.3. De systeembenadering 
 
Parallel met het ontstaan van de nieuwe groeitheorieën werd de systeembenadering omtrent innovatie 

ontwikkeld.  Terwijl de nieuwe groeitheorieën hun oorsprong hebben in de mainstream theorieën, 

stamt de systeembenadering af uit de institutionele en evolutionaire theorieën.  Deze laatstgenoemden 

verwerpen beiden de neoklassieke gedachte omtrent het maximaliserend gedrag van mensen.  

Eveneens verwerpen ze de gedachte dat mensen zich gedragen alsof ze hun maximaliserend gedrag 

kunnen berekenen.  Evolutionaire theorieën vertrekken daarentegen van de idee dat economische 

agenten beperkt zijn in hun handelen en hun kennis.  Tevens stellen ze dat het opdoen van kennis een 

tijdrovende en risicovolle onderneming is.  Verder worden economische markten en actoren, in 
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tegenstelling tot de neoklassieke theorieën, bekeken vanuit een standpunt van onevenwicht (zie infra).  

Terwijl de evolutionaire theorieën zich focussen op processen van technologische verandering, ligt de 

nadruk bij institutionele theorieën op menselijke interacties binnen en tussen firma’s.  Zo beïnvloedt 

de manier waarop instituties de technologie beheersen en verbeteren de economische prestaties van 

een land.  (Nelson R. en Nelson K., 2002, blz. 265-272)   

In de innovatie - systeembenadering kan men dus als het ware een interactie terugvinden tussen deze 

institutionele en evolutionaire stromingen.  Een formele uitwerking van de institutionele theorie 

geïncorporeerd in de evolutionaire theorie is echter nog steeds beperkt.   

We kunnen nog bemerken dat de systeembenadering economische groei grotendeels toeschrijft aan het 

beschikbaar zijn van sociaal kapitaal om institutionele veranderingen, die noodzakelijk zijn om tot een 

technologische ontwikkeling en innovatie te komen, door te voeren.  (Freeman, 2002, blz. 192) 

 

Deze institutionele en evolutionaire theorieën waren reeds terug te vinden voordat de moderne 

neoklassieke theorie zijn dominante positie verwierf.  Werken van Smith, Marx of List omvatten 

bijvoorbeeld elementen die institutionele en/of evolutionaire theorieën omvatten.   

De meer recente heropleving van deze benadering moet men gaan zoeken in de noden van 

beleidsmakers.  Er werd namelijk vastgesteld dat groeivoetverschillen tussen landen te wijten waren 

aan verschillen in onderzoekssystemen.  Problemen teweeggebracht door een extreme institutionele- 

en beleidsverdeling binnen het onderzoeks - en innovatiebeleid zorgden er ook voor dat beleidsmakers 

het analytische concept van de systeembenadering verwelkomden.  (Lundvall et al, 2002, blz. 214-

216) 

Capron en Meeusen (2000, blz. 9-11)) vatten enkele typerende kenmerken van de nationale innovatie - 

systeembenadering8 samen.  Zo onderstrepen ze de rol van knowledge - spillover effecten.  Dergelijke 

onopzettelijke verspreiding van kennis wordt versterkt door de tendens tot het vormen van netwerken, 

allianties tussen industrieën, onderzoeksinstellingen… Deze samenwerking creëert namelijk informele 

kennistransfers.   

Spillover - effecten, maar eveneens learning - by - doing – effecten, hebben non - lineariteit tot gevolg.  

De eerder aangehaalde lineaire relatie (onderzoek & ontwikkeling, productie, marketing) gaat dus niet 

langer op.   

Interdisciplinariteit vormt een ander kenmerk van deze innovatie - systeembenadering.  De term 

systeem, die men kan omschrijven als “interrelated components working toward a common objective. 

“ waarbij “systems are made up of components, relationships, and attributes” (Carlsson B. et al, 2002, 

blz. 234), wijst namelijk op het interdisciplinaire karakter.  Hierbij wordt er opgemerkt dat de term 

componenten kan slaan op organisaties zoals bedrijven, banken, universiteiten, overheidsdiensten of 
                                                 
8 De analyse eenheid van nationale innovatiesystemen is een land.  Ook op regionaal, sectoraal of internationaal 
niveau kan men de innovatie - systeembenadering toepassen.  Aangezien ik me in mijn scriptie richt tot het 
bespreken van het innovatiesysteem van vier nieuw tot Europa toegetreden landen, is mijn analyseniveau dus 
nationaal.  Vandaar dat ik niet verder inga op innovatiesystemen met een regionale of internationale dimensie.   
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op sociale normen, wetgevingen, tradities of op technologische objecten waarbij de onderlinge 

afhankelijkheid steeds van belang is.  Relaties tussen deze componenten kunnen zowel marktgebonden 

als niet marktgebonden zijn.  De kenmerken van het systeem, dit zijn de attributen, bestaan uit het 

voortbrengen, het verspreiden en benutten van economisch waardevolle technologieën.  (Carlsson B. 

et al, 2002, blz. 234-235) 

Een implicatie van deze netwerkvisie is begrensde rationaliteit, aangezien de verschillende 

componenten slechts rationele beslissingen kunnen nemen binnen het netwerk waarvan ze deel 

uitmaken.   

Het eerder aangehaalde typerend kenmerk van de systeembenadering, namelijk het niet langer bestaan 

van een evenwichtstoestand op lange termijn, vloeit voort uit zowel de begrensde rationaliteit als uit 

de non - lineariteit.   

Tot slot wijzen Capron en Meeusen er ook op dat de instituties, die een belangrijke rol innemen in de 

systeembenadering, sterk beïnvloed worden door het verleden.  (Carpon H. en Meeusen H., 2000, blz. 

9-11) 

 

Het feit dat de innovatie - systeembenadering, in tegenstelling tot de neoklassieke visie, concurrentie 

niet beschouwt in termen van evenwicht maar wel als een proces dat gedreven wordt door een 

verscheidenheid aan gedragingen voortgebracht door economische agenten, leidt tot beleidsimplicaties 

die verschillen van deze van de neoklassieke theorieën.  Zo moet een technologiebeleid zich niet meer 

louter focussen op het aanpakken van marktimperfecties betreffende O&O.  Meer aandacht zou 

moeten uitgaan naar het versterken van innovatieve - en technologische netwerkcomponenten.  

(Carpon H. en Meeusen H., 2000, blz. 15-17) 

 

 

Tot slot van deze uiteenzetting omtrent de systeembenadering wil ik aan de hand van figuur 1.2 nog 

eens benadrukken dat een nationaal innovatiesysteem een zeer ruim begrip is. 
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Figuur 1. 2 Nationaal innovatiesysteem 

 

Bron: Titts et al, 2003, blz. 45 

 

Aan de hand van deze figuur merken we duidelijk op dat verschillende componenten en actoren op 

elkaar inspelen.  De belangrijkste spelers situeren zich centraal in de figuur: industriële onderzoeks - 

en ontwikkelingscentra, publieke - of universitaire O&O-centra, wetenschapsondersteunende 

organisaties…  Tussen deze actoren treedt er veelal een onderlinge wisselwerking op.  Hierbij merk ik 

op dat, behalve door deze onderzoeksaanbiedende spelers, het innovatieproces ook beïnvloed wordt 

door onderzoeksvragende partijen zoals de consument of intermediaire producenten.  Het kader van 

deze figuur maakt duidelijk dat de algemene innovatiecapaciteit van een land ook bepaald wordt door 

tal van omgevingsfactoren zoals de macro - economische stabiliteit, de wetgevende omgeving zoals de 

regelgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten, de onderwijsstructuur, arbeidsmarktvoorwaarden, 

de ontwikkeling van de financiële markten, de communicatie-infrastructuur… Tal van sectoren spelen 

dus in op het innovatiebeleid van een land.  Hierbij kunnen we denken aan de publieke sector, de 

financiële sector, de overheid…  Heden ten dage oefent ook de Europese Gemeenschap een invloed uit 

op het innovatiebeleid van de verschillende nationale mogendheden.   
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Ieder land (waarbij we in het bijzonder kunnen denken aan Polen, Hongarije, de Tsjechische 

Republiek en Slovenië) wordt dus gekenmerkt door een eigen nationaal innovatiesysteem.  Dit 

systeem wordt in grote mate bepaald door het historische verleden, de culturele achtergrond en de 

kennis waarover ieder land beschikt.  Aangezien dergelijke factoren verschillen van land tot land, 

wordt dus ieder land getypeerd door een eigen nationaal innovatiesysteem.  (Calliano en Carpano, 

2000, blz.17) 

Verder wil ik nog eens specifiek benadrukken dat onderzoek en ontwikkeling én innovatie twee 

verschillende begrippen zijn.  De eerste term kan men omschrijven als “creative work undertaken on a 

systematic basis in order to increase the stock of knowledge… and the use of this stock of knowledge 

to devise new application. (Economic Policy Committee, 2002, blz.50)”.  Onderzoek en ontwikkeling 

kan men beschouwen al een onderdeel van innovatie, hetgeen gedefinieerd wordt als “the broader 

process of creating and improving products and processes, involving a series of scientific, 

technological, organisational, financial and commercial activities (Economic Policy Committee, 

2002, blz. 50)”.    

 

 

 

Zoals reeds vermeld maakt de innovatie - systeembenadering een integraal deel uit van het beleid van 

de Europese Commissie.  Het actieplan opgesteld door de Commissie steunt zich dan ook op 

dergelijke benadering.   

In het volgende hoofdstuk licht ik de vier belangrijke aandachtspunten van dit actieplan wat nader toe.   

 

 

1.3. Het actieplan 
 
Een eerste aandachtspunt binnen het actieplan wordt samengevat onder de noemer gezamenlijke 

vooruitgang.   

Kernbegrippen hierin zijn open coördinatie processen, technologische platforms en gezamenlijke 

leerplatforms.  Deze laatstgenoemde moeten ervoor zorgen dat alle regio’s, hun eigenheid in acht 

nemende, kunnen meegenieten van de toegenomen investeringen in onderzoek.   

Europese technologische platforms worden opgericht voor kerntechnologieën, denken we bijvoorbeeld 

aan nano - of biotechnologie.  Een technologisch platform kunnen we omschrijven als een 

mechanisme dat verschillende partijen uit de onderzoekswereld, de bedrijfswereld, de politieke 

autoriteiten, de financiële gemeenschap en de maatschappij samenbrengt om een lange termijnvisie 

omtrent een bepaald onderwerp te ontwikkelen.   

De “new open method of coordination” is gecreëerd op de Lissabon Raad en wordt gebruikt om de 

vooruitgang sindsdien op te volgen met behulp van monitoring-, rapporterings- of 
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benchmarkprocessen.  Hierbij steunt men op Europese doelstellingen en richtlijnen die men, nationale 

verschillen in acht nemende, vertaalt in nationale richtlijnen gekoppeld aan specifieke tijdstabellen.  

De richtlijnen omtrent de reeds aangehaalde 3% en 2/3 doelstelling zitten vervat in het actieplan en de 

evolutie van deze doelstellingen wordt jaarlijks gerapporteerd.  Aan de hand van kwantitatieve en 

kwalitatieve indicatoren9 kan men dan de vooruitgang van de landen monitoren.  We kunnen hierbij 

opmerken dat dit open coördinatie proces de consistentie en het onderlinge leerproces betreffende de 

effectiviteit van investeringen in onderzoek en ontwikkeling tussen de lidstaten bevordert. (European 

Commission, 2003b, blz. 50-52) 

Voor het bereiken van een gezamenlijke vooruitgang kunnen we tot slot wijzen op het belang van 

coherente beleidsmaatregelen op Europees, nationaal en regionaal niveau.  Bijvoorbeeld maatregelen 

die een gunstig fiscaal klimaat creëren, die gezonde financiële markten ondersteunen, die een gepast 

eigendomsrechtensysteem ontwikkelen… (European Commission, 2003b, blz. 8-11) 

 

Het verbeteren van de overheidssteun voor onderzoek en innovatie vormt een tweede belangrijk 

actiepunt.  Dit punt onderstreept het belang van acties gericht op het ontwikkelen/verder ontwikkelen 

van efficiënte onderzoeksteams, het stimuleren van de link tussen industrie en publieke 

onderzoeksinstellingen, universiteiten en het verlenen van doelmatige overheidssteun.   

Om de tegen 2010 beoogde verhoging van de investeringen in onderzoek te bereiken, moet het 

menselijk kapitaal waarover de Europese Unie nu beschikt versterkt worden.  Een huidig initiatief 

hieromtrent is bijvoorbeeld de “Mobility strategy for the European research area” die de toegang tot de 

Europese arbeidsmarkt met betrekking tot onderzoek wil verbeteren.  Dit kan door het uitwerken van 

een gecoördineerd sociaal zekerheidssysteem, bijvoorbeeld door de verwezenlijking van een Europese 

ziekteverzekering.  Algemeen moeten lidstaten, regio’s ook maatregelen nemen die wetenschappelijke 

studies aantrekkelijker maken voor jongeren, die Europa aantrekkelijker maakt voor internationale 

onderzoekers, die de carrière mogelijkheden voor onderzoekers gunstiger maken...   

Het geven van fiscale incentives of subsidies, het wegwerken van nationale regelgevingen die 

Europese samenwerking en technologische transfers belemmeren, het bevorderen van de toegang tot 

risicokapitaal (in het bijzonder voor middelgrote ondernemingen)… zijn maatregelen die de overheid 

kan nemen ter bevordering van het Europese investeringsklimaat.  Het zesde kaderprogramma10, 

                                                 
9 In hoofdstuk 1.5 ga ik uitgebreid in op de specifieke indicatoren aan de hand waarvan landen hun vooruitgang 
betreffende de investeringsdoelstellingen kunnen nagaan.   
10 Kaderprogramma’s zijn opgericht met het doel de visie van de Europese Unie betreffende onderzoek, 
technologie en innovatie weer te geven en vormen een basis voor Europese steun hieromtrent.  Het eerste 
kaderprogramma liep van 1984 tot 1988. (http://sme.cordis.lu/fp5/archive.cfm)  Het zesde kaderprogramma, dat 
naast andere nationale en Europese samenwerkingsprogramma’een belangrijk instrument vormt ter bevordering 
van de implementatie van de ERA, loopt van 2002 tot 2006.  Het budget beloopt ongeveer 17.6 biljoen euro’s en 
vertegenwoordigt 4 à 5 % van de totale O&O- en technologie uitgaven van de lidstaten.  (European Commission, 
2002, blz. 5-6) 
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Eureka, EIB/EIF11, structuurfondsen … zijn financiële instrumenten die onderzoek en innovatie 

moeten stimuleren.  (European Commission, 2003b, blz.11-17)   

 

Het derde actiepunt van het actieplan voor Europa bestaat uit het verhogen van de overheidsuitgaven 

voor onderzoek.  Dit met het oog op het bereiken van de 3% - norm.  Dergelijke investeringen in 

onderzoek, die zowel moeten gefinancierd worden door nationale als Europese fondsen, moeten 

namelijk de economische groei bevorderen.  Men kan hierbij nog opmerken dat het van belang is dat 

de overheid acties onderneemt die geen concurrentieverstoringen teweeg brengen.   

 

Het vierde en tevens laatste actiepunt wijst erop dat er een algemeen klimaat moet gecreëerd worden 

dat private investeringen in onderzoek stimuleert.  Hierbij is het bijvoorbeeld relevant dat het 

intellectuele eigendomsrechtensysteem nog verder ontwikkeld wordt, gericht op het  aanmoedigen van 

investeringen in onderzoek en ontwikkeling.  Productregelgeving en standaardisatieprocessen moeten 

ook zo technologie-neutraal mogelijk zijn.  Ook in dit actiepunt wijst de Europese Commissie op het 

belang van ondersteunende en geïntegreerde financiële markten.  We kunnen hierbij denken aan het 

nemen van gunstige belastingsmaatregelen betreffende risico kapitaal, het vermijden van dubbele 

taxatie… De commissie streeft er ook naar dat onderzoeks- en ontwikkelingsmanagement geïntegreerd 

wordt in bedrijfsstrategieën, dat bedrijven hun onderzoeksontwikkelingen gaan meten en 

rapporteren…  

(Europese Commissie, 2003 b, blz. 17-24) 

 

 

Er zullen dus duidelijk inspanningen moeten geleverd worden om in realiteit tot een Europese 

Onderzoeksruimte te komen.  Deze inspanningen moeten zowel door de Unie op zijn geheel als door 

de 25 individuele lidstaten geleverd worden.   

De Europese Unie telt nog maar sinds kort, namelijk mei 2004, 25 lidstaten.  In het volgende 

hoofdstuk licht ik deze uitbreiding wat nader toe.   

 

 

1.4. Uitbreiding Europese Unie 
 

In de jaren ’80 kenden de West-Europese landen, die gekenmerkt werden door vrije markten, 

democratische regimes, persvrijheid… duidelijk hogere levensstandaarden dan de Oost-Europese 

                                                 
11 De EIB (European Investment Bank) verschaft leningen voor projecten die in overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de Europese Unie.  Zo heeft deze bank een belangrijke rol gespeeld in het voorbereiden van 
de zopas toegetreden lidstaten op hun toetreding.  (http://www.eib.org/) 
 Het EIF (European Investment Fund) heeft als doel de oprichting en de ontwikkeling van kleine- en middelgrote 
ondernemingen te ondersteunen via het aanbieden van risico kapitaal en waarborgen.  (http://www.eif.org/) 
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landen waar eenpartijstelsels en planeconomieën overheersten.  Sinds de val van de Berlijnse Muur in 

1989 is het verlangen van de Centraal- en Oost Europese economieën om, omwille van economische 

en politieke redenen, tot de Europese Unie12 toe te treden dan ook steeds toegenomen.  De EU stond 

daar aanvankelijk echter vrij afkerig tegenover.  Er werden wel Europese overeenkomsten 

(Association Agreements), die bilaterale vrijhandel tussen de EU en ieder individueel Centraal- of 

Oost-Europees land creëerden, afgesloten.   

In juni 1993 werd dan door de Europese Raad op de conferentie te Kopenhagen beslist dat de 

Centraal- of Oost-Europese landen die het wensten mochten toetreden tot de Unie mits het voldoen 

aan bepaalde criteria.  Democratie, goed functionerende markteconomieën, het kunnen omgaan met 

Europese concurrentiedruk zijn voorbeelden van dergelijke criteria.  (Baldwin R. en Wyplosz Ch., 

2004, blz. 22-24, 28-29)  Een ander voorbeeld en tevens ook één van de belangrijkste criteria is de 

overname en de uitvoering van de Europese Unie - wetgeving.  Deze vereiste, welke wordt aangeduid 

door de term acquis communautaire, houdt in dat de kandidaat - lidstaten zowel de politieke, 

economische en monetaire richtlijnen die gelden binnen de Europese Unie moeten onderschrijven.  

Hiervoor worden ze geacht de passende bestuurlijke en gerechtelijke stappen te ondernemen.  

Bovendien werd er van de kandidaat - lidstaten verwacht dat ze de criteria, opgenomen binnen de 

acquis, tegen mei 2004 volledig geïmplementeerd hadden13. (Sectoriële Commissie Goederenvervoer, 

2003)   

In december 2002 kwam de Europese Raad weer bijeen te Kopenhagen.  Pas nu werd het 

uitbreidingsproces beëindigd en de datum voor toetreding vastgelegd: 

“…completing this process with the conclusion of accession negotiations with Cyprus, the Czech 

Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, the Slovak Republic and Slovenia.  The 

Union now looks forward welcoming these States as members from I May 2004.  This achievement 

testifies to a common determination of the peoples of Europe to come together in a Union that has 

become the driving force for peace, democracy, stability and prosperity on our continent. (Baldwin R. 

en Wyplosz Ch., 2004, blz.24)”     

 

Deze tien nieuwe landen moeten net zoals de EU-15 landen bijdragen tot de creatie van én een 

geïntegreerd deel uitmaken van de Europese Onderzoeksruimte.  Het is hiervoor van belang dat de 

Centraal- en Oost-Europese landen gesteund worden in het versterken van hun innovatie- en 

onderzoekssystemen.  De kaderprogramma’s moeten hierin ook een rol vervullen.  Zo konden de 

CEEC-landen bijvoorbeeld net zoals de EU-15 landen een beroep doen op het vijfde kaderprogramma 

(1998-2002).  Hiervoor moest er een bijdrage, die in verhouding stond met hun BBP, geleverd worden 

                                                 
12 Deze werd wettelijk gecreëerd in 1992 door het Verdrag van Maastricht.  De Europese Unie bestond toen uit 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Portugal, 
Italië, Griekenland en Spanje.  Door de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden breidde de Unie in 1995 
uit tot 15 landen.   
13 Dit blijkt echter niet het geval.  Desondanks is de toetreding doorgegaan.   
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tot het onderzoeksbudget.  Het verder ontwikkelen van de wetenschappelijke samenwerking met 

andere lidstaten, de creatie van netwerken, het ontwikkelen van benchmarkmethodes, het aanmoedigen 

van de creatie van technologische bedrijven zijn voorbeelden van acties die door de kaderprogramma’s 

ondersteund worden.  (Bellemin L., 2001, blz. 7-9) 

 

 

1.5. Maatstaven ter beoordeling van het onderzoeks - en innovatiebeleid. 
 
Om de vooruitgang betreffende de totstandkoming van de Europese “knowledge - based economy” op 

te volgen werden er een aantal indicatoren gecreëerd.   

Op basis van die indicatoren kunnen er dan vergelijkingen gemaakt worden tussen de EU en de VS, 

tussen de EU-15 landen en de nieuw toegetreden landen, tussen de lidstaten onderling, of tussen 

bepaalde regio’s.   

 

De twee belangrijkste categorieën waarin indicatoren opgedeeld worden zijn input - en 

outputindicatoren.   

Met behulp van inputindicatoren kunnen we de huidige stand, de evolutie van landen of regio’s 

betreffende hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling nagaan, kunnen we afleiden welke 

sectoren de belangrijkste bijdragen leveren tot deze investeringen, welke rol menselijk kapitaal 

speelt…  

Naast deze inputindicatoren zijn outputindicatoren eveneens van belang.  Output wordt onder andere 

gemeten aan de hand van patenten, publicaties.  Deze laatstgenoemde geven echter enkel de 

technologische performantie weer.  Outputindicatoren die de economische performantie meten, gaan 

na of er al dan niet een economische vooruitgang heeft plaatsgevonden dankzij de input in 

technologie.  Er wordt aan de hand hiervan dus nagegaan of het innovatiesysteem efficiënt en effectief 

is in het produceren, verspreiden en exploiteren van nuttige kennis.  (Paasi, 1998, blz. 221)  In dit 

verband kunnen we wijzen op het Europese Paradox.  Er is namelijk vastgesteld dat, ondanks zijn 

sterke wetenschappelijke en technologische basis, Europa niet komt tot een even sterke industriële 

ontwikkeling. 

Vandaar dat het ook van belang is indicatoren op te nemen die inzicht verschaffen in het commerciële 

aspect van innovatie, dit is informatie wat betreft het omzetten van wetenschap en technologie in 

industriële producten.  Throughputindicatoren duiden bijvoorbeeld op de prestaties van 

hoogtechnologische sectoren, de handel in hoogtechnologische producten, de samenwerking die er 

optreedt tussen binnenlandse en buitenlandse instellingen.  Ze geven bijvoorbeeld aan of er veel 

gebruik gemaakt wordt van de kaderprogramma’s, van EUREKA… (DWTC, 2001, blz. 70-72) 
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Indicatoren betreffende de beschikbaarheid van risicokapitaal, wat ondernemersschap en innovatie 

moet aanmoedigen verschaffen eveneens interessante informatie.  Gegevens betreffende deze laatste 

worden vaak aangeduid met de term innovatie - indicatoren.  (DWTC, 2001, blz. 95-96) 

Ik zal nu de belangrijkste indicatoren wat nader toelichten evenals er de gemiddelde waarde van de 

EU-15 bij vermelden.  Deze waarden kunnen dan als benchmark gebruikt worden voor de nieuw 

toegetreden landen.  De individuele gegevens van Polen, Hongarije, Slovenië en Tsjechië bespreek ik 

uitgebreider in deel drie.  Het globale beeld, dit is van de EU-25, zal ik hier reeds aanhalen.   

Ik heb ervoor gekozen de voornaamste indicatoren, aan de hand waarvan men het wetenschaps - en 

technologiebeleid van landen vanuit een ruim perspectief kan benaderen en beoordelen, te bespreken.  

Een aantal van de indicatoren die ik hieronder vermeld, zijn opgenomen in het innovatie scorebord van 

de Europese Unie.  Dit scorebord kwam er op verzoek van de Europese Raad van Lissabon en heeft tot 

doel, op basis van 19 indicatoren, de vooruitgang omtrent de Lissabon - doelstelling op te volgen.  

Deze 19 indicatoren worden opgedeeld in vier categorieën.  Een eerste onderdeel heeft betrekking op 

het menselijk kapitaal ter bevordering van innovatie.  Vervolgens betreft het ook indicatoren die 

betrekking hebben op de creatie van nieuwe kennis.  Een derde groep indicatoren behandelt de 

transmissie en de toepassing van nieuwe kennis.  Tenslotte vormen indicatoren omtrent de financiering 

van innovatie en de output en de markten met betrekking tot innovatie een vierde categorie.  

(European Commission, 2003e, blz. 2) 

 

1.5.1. Bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (Gross Domestic Expenditure on 
R&D, GERD) 

 
Deze indicator omvat alle uitgaven die gedurende één jaar plaatsgevonden hebben op het nationale 

grondgebied ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling,de creatie en de productie van kennis.  

Uitgaven voor buitenlandse werkzaamheden zitten hier dus niet in vervat.  (DWTC, 2001, blz. 33)   

De GERD geeft absolute aantallen aan.  Om vergelijkingen mogelijk te maken, hebben we echter 

relatieve cijfers nodig.  Hiervoor wordt dan de GERD ten opzichte van het GDP (bruto binnenlands 

product) gehanteerd.  Bij het interpreteren van het niveau en de groeivoet van deze ratio die de O&O - 

intensiteit weergeeft, moet men dan wel een aantal zaken in beschouwing nemen.  Deze ratio wordt 

namelijk niet enkel bepaald door de inspanningen die het land levert in het creëren en accumuleren 

van kennis maar ook door de groeivoet van het GDP, de ontwikkeling van het overheidsbudget, de 

industriële structuur.  Het is bijvoorbeeld van belang te weten of het land al dan niet een structuur kent 

die zich richt op hoog technologische industrie.  Deze investeren namelijk meer in O&O - intensieve 

producten.  (European Commission, 2003, blz. 45)  Aan de hand van figuur 1.1 heb ik reeds 

aangetoond dat de intensiteit van de EU-15 en de EU-25 in 2001 respectievelijk 1.98 en 1.93 bedroeg.  

Dit lagere cijfer voor de EU-25 is te verklaren door de lagere volumes van zowel GDP als O&O 
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uitgaven van de, toen nog, toe te treden lidstaten.  Het door de Barcelona - Raad opgelegde streefdoel 

is tegen 2010 een O&O - intensiteit van 3% te bereiken.   

 

 

1.5.2. Overheidsfinancieringen van bruto binnenlandse uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling 

Tabel 1. 1 O&O - uitgaven opgedeeld naar financieringsbron (%), 2001 (1) 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 23 

 

We kunnen de O&O uitgaven onderverdelen naar financieringsbron.  Tabel 1.1 toont aan dat in de EU, 

in vergelijking met de VS, de overheidssector een grotere rol speelt in het financieren van O&O.  

(respectievelijk 34.4 % en 28.7 %)  Het aandeel van de overheidsfinancieringen binnen de totale O&O 
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uitgaven van de EU-15 bedraagt 34%.  In een groot aantal nieuw toegetreden landen met name 

Cyprus, Estland, Hongarije, Letland en Polen heeft de overheidssector een beduidend groter aandeel 

dan de bedrijfswereld.   

(European Commission, 2003d, blz. 23) 

 

Cijfers met betrekking tot de overheidsuitgaven kunnen gebaseerd zijn op enquêtes.  De indicator, die 

de bruto binnenlandse uitgaven voor O&O op basis van dergelijke enquêtes weergeeft, is echter 

slechts met een vertraging van enkele jaren beschikbaar.  Hierdoor berekent men de bedragen die de 

overheid besteedt aan O&O nog op een andere manier.  Men leidt ze namelijk ook rechtstreeks af uit 

de begroting.  Deze maatstaf, budgettaire overheidskredieten voor O&O (government budget 

appropriations and outlays on R&D, GBOARD) genaamd, geeft dus geen overzicht van de uitgaven 

die effectief plaatsvonden maar wel van de aangelegde overheidsbudgetten voor onderzoek en 

ontwikkeling in de verschillende performantiesectoren.  Deze laatstgenoemde omvatten 

ondernemingen, hoger onderwijs, overheid en instellingen zonder winstoogmerk.  GBAORD biedt het 

voordeel dat het kan geclassificeerd worden volgens sociaal-economische doelstellingen.  Zo kan men 

bijvoorbeeld uitgaven onderbrengen in één van volgende klassen: technologische doelstellingen, 

landsverdediging, landbouw, menselijke en sociale doelstellingen, algemene universiteitsfondsen, niet-

toepassingsgericht onderzoek ...  (DWTC, 2001, blz. 26, 30)   

 

Tot slot merk ik nog op dat men ook specifiek kan nagaan hoeveel de overheid intramuros uitgeeft aan 

O&O.  De GOVERD (real volume of intramural government expenditure on R&D) is een maatstaf die 

dit weergeeft.  Intramurale uitgaven wijzen erop dat de uitgaven uitgevoerd worden binnen een 

statische eenheid , in dit geval dus de overheid.  (DWTC, 2001, blz. 33)   

 

 

1.5.3. Intramurale uitgaven van de ondernemingen voor O&O (Business 
Expenditure on R&D, BERD) 

 
De industriële sector speelt, zoals reeds vermeld, een belangrijke rol in de financiering van de bruto 

binnenlandse uitgaven voor O&O.  Hierbij is het van belang te beseffen dat deze industriële sector niet 

enkel investeert in O&O binnen zijn eigen sector maar tevens financiert het ook onderzoek in de 

overheidssector, het hoger onderwijs.  Zo kan er dus bijvoorbeeld een deel van de GOVERD 

gefinancierd worden door de industrie.  Analoog kunnen O&O activiteiten uitgevoerd binnen de 

bedrijfssector ook gefinancierd worden door andere sectoren, bijvoorbeeld de overheidssector, 

instellingen zonder winstoogmerk of buitenlandse fondsen (bijvoorbeeld de kaderprogramma’s).  Het 

is dus van belang een onderscheid te maken tussen de uitvoeringssectoren en de financieringsbronnen.  

(European Commission, 2003, blz. 105-108)   
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De BERD - indicator geeft de intramurale O&O uitgaven van de industriële sector weer, dit wil 

zeggen de uitgaven voor O&O dat binnen de onderneming zelf uitgevoerd wordt.  De 

financieringsbron hiervan kan dus variëren.   

Figuur 1. 3 Bedrijfsuitgaven aan O&O (BERD) als % van de GERD, 2001(1); tussen haakjes: gemiddelde 
jaarlijkse groeivoeten, 1997-2001(2) 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 28 

 

Figuur 1.3 geeft de O&O - performantie, namelijk de BERD/GERD - ratio en de jaarlijkse groeivoet, 

van de industriële sector weer.  We stellen vast dat geen enkele van de toegetreden lidstaten een ratio 

heeft die hoger is dan deze van de EU-15 (65.6%) of de EU-25 (65.3%).   

Wat betreft de achterstand van de EU ten opzichte van de VS, inzake de O&O-performantie van hun 

bedrijven, kunnen we stellen dat deze hoofdzakelijk te wijten is aan de gebrekkige uitgaven voor O&O 
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vanwege de Europese kleine - en middelgrote ondernemingen.  De uitgaven van grote Europese 

firma’s daarentegen kenden positieve groeicijfers.   

(European Commission, 2003d, blz. 29-30) 

 

 

1.5.4. Indicatoren betreffende O&O en innovatie bij kleine - en middelgrote 
ondernemingen 

 
Het aandeel van KMO’s in de door de overheid gefinancierde O&O, uitgevoerd door de bedrijfssector, 

laat toe het aandeel van KMO’s en grote firma’s in nationale O&O programma’s met elkaar te 

vergelijken.  Voor de EU-15 bedraagt het aandeel van KMO’s, volgens de meest recente cijfers, 

15.13%.  De EU-10 landen blijken over het algemeen grotere percentages te kennen.  Zo bedraagt deze 

ratio voor Cyprus 100%.  Tot de laagst scorende landen hoort bijvoorbeeld de Tsjechische Republiek, 

die desondanks een percentage van 52.9% behaalt.  (European Commission, 2003d, blz. 38) 

Deze indicator is van belang omdat KMO’s beschouwd worden als een motor van economische groei 

binnen Europa.  Dit terwijl vastgesteld werd dat het vooral de grote bedrijven zijn die genieten van de 

overheidssteun voor O&O.  (European Commission, 2003, blz. 136-137)   

 

De innovatiecapaciteit van KMO’s kan weergegeven worden door het aantal intramuros innoverende 

KMO’s uit te drukken als percentage van het totaal aantal KMO’s.  Op gelijkaardige manier kan men 

berekenen hoeveel KMO’s er samenwerken met andere firma’s, met publieke onderzoeksinstellingen 

om tot innovatie te komen.   

Voor KMO’s actief in de productiesector bedragen de meest recente cijfers voor de EU-15 voor de 

eerste en de tweede indicator respectievelijk 37.4 en 9.4 %.  Binnen de EU-10 landen heerst er enige 

variëteit.  Zo behoort, wat betreft de tweede indicator, Litouwen (met een score van 12.1%), tot de best 

scorende landen.  Slovenië, die een percentage van 8.4 behaalt, rekent men tot de categorie gematigd 

scorende landen.  De Tsjechische Republiek evenals Letland en Slovakije zetten eerder lage scores 

neer (5.8%, 4.1% en 4.4%).  Wat betreft de eerste indicator liggen de EU-10 scores veelal lager dan 

het EU-15 gemiddelde.  Polen haalt bijvoorbeeld slechts een percentage van 4.1%.  Estland vormt de 

uitzondering aangezien 39.1% van de Estse KMO’s intramuros innovatie - acitiviteiten uitvoert.  

(European Communities, 2003 b) 

 

 

1.5.5. Indicatoren betreffende risicokapitaal 
 
Opdat er in een land creaties of uitbreidingen van risicovolle ondernemingen, die moeten bijdragen tot 

de ontwikkeling van de Europese “knowledge-based economy”, kunnen plaatsvinden, is er een 
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efficiënt financieel systeem nodig.  Dit houdt onder andere in dat er voldoende risicokapitaal, wat men 

kan onderverdelen in zaai-14, opstart-15 en groeikapitaal, voorhanden is.   

Een indicator hieromtrent is de beschikbaarheid van zaai- en opstartkapitaal gerelateerd aan het totale 

BBP van een land.  Aan de hand hiervan kunnen we ons een beeld vormen van de creatie van nieuwe 

bedrijven.   

In 2002 bedroeg deze indicator voor de EU-15 0.285 ‰ en voor de EU-25 0.275 ‰.  Betreffende dit 

laatste cijfer moet er wel opgemerkt worden dat dit, betreffende de CEEC - landen, enkel data van de 

landen Hongarije, Polen, Slovakije en de Tsjechische Republiek omvat.  Het gemiddelde cijfer van 

deze vier landen bedraagt 0.036‰.  Deze van de VS noteerde 0.419 ‰.   

Van belang zijn ook de groeivoeten van deze “early stage” investeringen, dit zijn de investeringen in 

zaai- en opstartkapitaal.  Figuur 1.4 geeft de evolutie hiervan weer.  Belangrijk is hierbij de 

opsplitsing, met als oorzaak de new-economy crisis, tussen de periode 1995-2000 en 2000-2002.  In de 

eerste periode werd de EU-25 gekenmerkt door een sterkere groeivoet dan de EU-15.  (91.4% versus 

77.1%), wat wijst op een positieve bijdrage vanwege de toen nog toe te treden landen.  Na de new-

economy crisis vindt er echter in beide blokken een achteruitgang plaats.  We kunnen nog opmerken 

dat de EU, in vergelijking met de VS betere groeicijfers noteerde.   

(European Commission, 2003d, blz. 39-42) 

                                                 
14 Dit wordt gedefinieerd als kapitaal dat dient ter financiering van het onderzoek naar en het bepalen en het 
ontwerpen van een initieel concept.  (European Communities, 2003 b) 
15 De productontwikkeling en de initiële marketing, productie en verkopen (die echter nog geen winst genereren) 
worden gefinancierd door opstartkapitaal.  (European Communities, 2003 b) 
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Figuur 1. 4 Investeringen in zaai - en opstart risicokapitaal - gemiddelde jaarlijkse reële groei (%), 1995-
2000 en 2000-2002(5) 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 42 

 

 

1.5.6. Indicatoren betreffende menselijk kapitaal 
 
Op de Lissabon Raad werd het belang van het aanmoedigen van investeringen in menselijk kapitaal en 

dit zowel op regionaal -, nationaal - als op bedrijfsniveau onderstreept.   

Vandaar dat indicatoren die het kwantitatieve en kwalitatieve aspect van menselijke kapitaalvorming 

meten ook relevant zijn.  (European Commission, 2003, blz. 179) 
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Figuur 1.5 geeft het aantal onderzoekers, dit zijn wetenschappers en ingenieurs, per 1000 

arbeidskrachten weer.  Deze indicator wijst dus op de rol dat onderzoek speelt binnen de nationale 

werkgelegenheid.  Eveneens wordt er tussen haakjes de gemiddelde jaarlijkse groeivoet van ieder land 

over de periode 1996-2001 vermeld.   

 

Figuur 1. 5 Aantal onderzoekers (voltijdse equivalenten) per 1000 arbeidskrachten, 2001(1); tussen 
haakjes: gemiddelde jaarlijkse groeivoet (%), 1996-2001 (2) 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 44 

 

De toegetreden lidstaten haalden een gemiddelde van 3.4 onderzoekers per 1000 arbeidskrachten en 

een gemiddeld groeicijfer van 2.1.  Beide waarden zijn lager dan deze van de EU-15.  Deze bedragen 

namelijk 5.68 en 2.6.   
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Interessant om op te merken is nog dat de EU-10 landen gekenmerkt worden door een grote en 

toenemende uitstroom van onderzoekers naar de VS.  Deze trend, aangeduid door de term “brain 

drain”, is ongunstig voor de verdere ontwikkeling van de Europese knowledge - based economy.  

(European Commission, 2003d, blz. 44, 46) 

 

Wat betreft de werkgelegenheid kunnen we ook nog de indicator vermelden die het aantal mensen 

tewerkgesteld in de technologische en hoogtechnologische sector uitdrukt in termen van de totale 

werkbevolking.  Deze kan zowel berekend worden voor de dienstensector als voor de productiesector.  

Aangezien er in de technologische sector continu innovatie plaatsvindt, vormt deze indicator een 

benadering voor het deel van de productieve industrie die gericht is op innovatie.  Wat betreft de EU-

15 bekomen we voor de dienstensector 3.57% en voor de productiesector 7.41% als gemiddelde 

waarden.  Binnen de EU-10 landen schommelen de waarden in de productiesector sterk, gaande van 

9.28% in Slovenië tot 1.11% in Cyprus.  Wat betreft de dienstensector scoren alle EU-10 landen 

minder goed dan het Europees gemiddelde.  (European Communities, 2003b) 

 

Indicatoren betreffende de educatiegraad zijn eveneens nuttig te vermelden.  Figuur 1.6 drukt 

bijvoorbeeld het aandeel van de afgestudeerden16 in de wetenschappelijke - of ingenieursrichting uit 

als procentiel van de leeftijdsgroep 20 tot 29-jarigen.  In vergelijking met het EU-15 gemiddelde, dat 

vastgelegd is op 11.3, ligt het aantal S&E - afgestudeerden in alle (met uitzondering van Litouwen) 

nieuw toegetreden landen onder dit gemiddelde.  (European Communities, 2003b)  

                                                 
16 Dit omvat alle graden, gaande van eenjarige opleidingen tot doctorstitels, die behaald werden na de middelbare 
studies.   
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Figuur 1. 6 Afgestudeerden in de wetenschappelijke - of ingenieursrichting per 1000 20 tot 29 - jarigen 

 

Bron: European Communities, 2003b, chart 1.1 

 

Vermeldenswaardig is nog dat de groeivoet van het totale aantal afgestudeerden, en dus niet specifiek 

het aantal S&E - afgestudeerden, in de EU-15 over de periode 1998-2001 14 % bedroeg, daar waar dit 

voor de VS slechts 6 % was.  Het verschil loopt nog op als we de groeivoet van de EU-25 in 

beschouwing nemen.  Deze bedroeg namelijk 18 %.   

De indicator, 25 tot 64-jarigen die minimum over een diploma middelbaar onderwijs beschikken, geeft 

eveneens een positief beeld over de nieuw toegetreden landen.  In 2002 beschikte, in deze 

landengroep, namelijk 81% van de 25 tot 64-jarigen over een diploma secundair onderwijs.  In de EU 

- 15 bedroeg dit percentage slechts 64.6 %.  (European Commission, 2003d, blz. 49, 54) 

 

 

1.5.7. Indicatoren betreffende het innovatie - potentieel. 
 
Indicatoren zoals het aantal wetenschappelijke publicaties of het aantal patenten meten niet de 

innovatie op zich maar wel de hoeveelheid kennis die het potentieel tot innovatie omvat.  Aan de hand 

van wetenschappelijke publicaties kan men de productie van kennis, dit zowel op kwalitatief als op 

kwantitatief vlak, binnen een bepaald land of regio nagaan.  Het kwantitatieve aspect wordt benaderd 

door het aantal publicaties17, het aantal citaties vertegenwoordigt het kwalitatieve aspect.  (DWTC, 

2001, blz. 81) 

                                                 
17 Indicatoren omtrent publicaties worden geconfronteerd met enkele problemen.  Zo bestaat er bijvoorbeeld 
geen officiële nationale of internationale organisatie die data betreffende het aantal publicaties verzamelt, wat 
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Figuur 1. 7 Aantal wetenschappelijke publicaties per miljoen inwoners, 2002(1); tussen haakjes: 
groeivoeten (%), 1995-2002 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 61 

 

Uit figuur 1.7 blijkt dat het aantal wetenschappelijke publicaties per miljoen inwoners van de 

toetredende lidstaten, met uitzondering van Slovenië, lager is dan het EU-15 gemiddelde.  Deze laatste 

bedroeg in 2002 673.  Op het vlak van groeivoeten scoren heel wat EU-10 landen wel beter dan het 

gemiddelde van de EU-15 landen.  (European Commission, 2003d, blz. 61) 

 

Octrooien zijn maatstaven op basis waarvan men de technologische onderzoeksprestaties van een land 

kan beoordelen.  Via patenten kan men intellectuele eigendomsrechten afdwingen in een bepaalde 

regio.  Voor het aanvragen van Europese en Amerikaanse patenten richt men zich respectievelijk tot 

de USPTO (US Patent and Trademark Office) en de EPO (European Patent Office).  (European 

Commission, 2003, blz. 328-329) 

                                                                                                                                                         
betrouwbaarheidsproblemen creëert.  Verder leiden co-publicaties, waarbij samengewerkt wordt tussen 
verschillende landen, tot virtuele inflatie van het aantal publicaties per land.  (European Commission, 2003, blz. 
278, 284) 
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Figuur 1.8 relateert het aantal aangevraagde Europese patenten aan de populatie van een land.  Een 

figuur omtrent het aantal patenten aangevraagd bij de USPTO heb ik niet opgenomen.  Ik vermeld 

hieronder echter wel enkele belangrijke cijfers over de aanvragen bij dit Amerikaanse bureau.   

Het aantal aangevraagde patenten per capita van de EU-25 is zowel bij de USPTO (59.9) als bij de 

EPO (107.7) lager dan bij de EU-15 (respectievelijk 71.2 en 128.4).  De verklaring hiervoor moet men 

zoeken in de lage patentgraden van de EU-10 landen.  De Europese uitbreiding draagt dus bij tot de 

versterking van de “Europese Paradox”18.  Ik merk tenslotte nog op dat zowel bij de USPTO als bij de 

EPO de CEEC - landen, gemiddeld beschouwd, even sterke groeivoeten neerzetten als de EU-15 

landen.  (European Commission, 2003d, blz.68-69) 

 

                                                 
18 Zoals reeds vermeld in het begin van hoofdstuk 1.5 wijst deze op de schijnbare tegenstelling tussen de sterke 
wetenschappelijke basis en de zwakke technologische ontwikkelings - en commercialiseringsbasis van Europa.   
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Figuur 1. 8 Patentaanvragen bij de EPO per miljoen inwoners, 2000; tussen haakjes: groeivoeten (%), 
1995-2000 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 68 

 

 

1.5.8. Indicatoren betreffende de competitiviteit 
 
Zoals ik in het begin van dit hoofdstuk stelde, is het ook van groot belang dat landen erin slagen 

onderzoek en technologische innovatie om te zetten in commerciële producten.  Een indicator die dit 
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weergeeft is de ratio van hoogtechnologische19 exporten tot de totale exporten van een land.  Figuur 

1.10 illustreert deze indicator.   

 

Figuur 1. 9 Hoogtechnologische export als % van de totale exporthoeveelheid, 2001 

 

Bron: European Commission, 2003d, blz.  73 

 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat deze ratio voor de EU-15 in het jaar 2001 19.8 % bedroeg.  Binnen 

de EU-10 landen bestaat er een zekere variatie maar toch overheerst er een lager aandeel aan exporten 

in hoogtechnologische producten.  (European Commission, 2003d, blz. 73-74) 

                                                 
19 Deze kunnen we onderverdelen in volgende categorieën: ruimtevaart, informatica, elektronica, 
telecommunicatie, farmaceutica, chemie en wapenindustrie.  (European Commission, 2003, blz. 355) 
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Een andere indicator die de capaciteit van landen tot commercialiseren van hun onderzoek uitdrukt, 

beschouwt de toegevoegde waarde van technologische en hoogtechnologische industrieën als 

percentage van de totale toegevoegde waarde.  In 2001 bedroeg deze ratio voor de EU-15 8.44%.  

Desondanks significante verschillen binnen de EU-10 groep sloot de waarde van de EU-25 (8.38%) 

hier nauw bij aan.  Deze verschillen kan men voor een deel verklaren door de economische structuur 

van de landen.  De economie van bijvoorbeeld Tsjechië, die over de jaren 1996-2001 een groeivoet 

kende van 10.14%, is vooral gericht op productie, terwijl deze van Malta of Cyprus eerder 

georiënteerd zijn op de dienstensector.  Een sterke dienstensector impliceert echter niet steeds een lage 

ratio.  Zo kende Malta over de periode 1996-2001 een groeicijfer van 12.95%.  De beperkte productie, 

die er naast de sterk ontwikkelde dienstensector bestaat, kan namelijk sterk gericht zijn op 

technologische en hoogtechnologische activiteiten.   

(European Commission, 2003d, blz. 78-79, 82) 

 

Tot slot merk ik nog op dat men, op basis van de technologische betalingsbalans (TBB), eveneens de 

handel in technologische kennis en diensten kunnen weergeven.  Dergelijke balans omvat gegevens 

betreffende de handel in technologische kennis, goederen of diensten die plaatsvindt tussen landen.  

Hierbij kunnen we denken aan het aan - of verkopen van licenties, de uitwisseling van informatica - of 

telecommunicatiegerelateerde diensten…  (DWTC, 2001, blz. 73)  Wat betreft de nieuw toegetreden 

lidstaten zetten de Tsjechische Republiek en Hongarije in 2001 de beste cijfers neer (0.65% en 

0.45%).  Ter vergelijking vermeld ik erbij dat het best scorende EU-15 land, namelijk België, een 

cijfer van 2.51% behaalde.  De beste groeicijfers voor de periode 1997-2001 binnen de CEEC - landen 

werden verwezenlijkt door de Tsjechische Republiek, Slovakije en Slovenië (20.9%, 24.8% en 10%).  

België haalde over dezelfde periode een groeicijfer van 10.7%.  (European Commission, 2003d, blz. 

76) 
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Deel 2 
 
 
Bespreking van de evolutie evenals de huidige situatie van het 
wetenschaps - en innovatiebeleid in Polen, Hongarije, Slovenië 

en de Tsjechische Republiek. 
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2. Bespreking van de evolutie evenals de huidige situatie van 
het wetenschaps - en innovatiebeleid in Polen, Hongarije, 
Slovenië en de Tsjechische Republiek. 

 
 
In dit tweede deel behandel ik zowel de evolutie die Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en 

Slovenië gekend hebben op het vlak van innovatie als de huidige situatie van hun wetenschaps - en 

innovatiebeleid.  In hoofdstuk 1 ga ik kort in op het wetenschaps - en technologiebeleid dat deze 

landen kenden onder de centrale planning.  Vervolgens beschouw ik in hoofdstuk 2 het wetenschaps - 

en innovatiebeleid dat de CEEC - landen zowel tijdens de transitieperiode kenden als actueel kennen.   

 

2.1. Het wetenschaps - en technologiebeleid van de Centraal - en Oost-
Europese landen onder de centrale planning.   
 

De Centraal - en Oost-Europese landen werden tot het begin van de jaren ’90 gekenmerkt door het 

communisme of het socialisme.  Het algemene wetenschaps - en technologiebeleid van de CEEC -

landen onder een centrale planning, wat het socialisme en het communisme typeert, wordt onder 

andere beschreven door Radosevic (1999, blz. 281-284).  Hij stelt dat de voornaamste hoofdrolspelers 

binnen het wetenschaps-, technologie-en innovatiebeleid de onderzoeks - en ontwikkelingsinstellingen 

waren, welke via verticale links in verbinding stonden met de industrie.  De interactie tussen deze 

instellingen en de bedrijven, die gecoördineerd werd door overheidsministeries of nationale 

instellingen, kende echter hoofdzakelijk een éénrichtingsverkeer.  De voornaamste taak van de 

industrie bestond namelijk uit het op grote schaal voortbrengen van standaardproducten.  In - house 

onderzoeksactiviteiten of het geven van innovatieve feedback aan de onderzoeksinstellingen werd 

onder de centrale planeconomie niet tot de taken van de bedrijven gerekend.  In dit verband wijst 

Radosevic ook op de administratieve barrières die er bestonden tussen het onderzoeks - en 

ontwikkelingssysteem en de industrie evenals de weinige incentives tot vernieuwing en de zeer 

beperkte concurrentiele druk die firma’s ondervonden.  Dit alles leidde tot een ineffectieve 

innovatieomgeving.   

We kunnen dus stellen dat het technologie - en innovatiesysteem tijdens de socialistische periode 

gekenmerkt werd door een hiërarchische structuur waarbij de wederzijdse links tussen de 

onderzoeksinstellingen en de productie-eenheden vrij beperkt waren.  Een zwakke verspreiding 

doorheen deze hiërarchische structuur van de omzetting van technologische vernieuwingen in 

producten zorgde ervoor dat de bedrijven niet in staat waren aan kennisopbouw te doen.  Learning-by-

doing is bijvoorbeeld een fenomeen dat, in tegenstelling tot de huidige markteconomieën, niet 

aangetroffen wordt in planeconomieën.  Bedrijven werden dus louter beschouwd als organisaties die 

innovatieve ontwerpen moesten “ontvangen”. Een aantrekkende vraag naar innovatie vanwege de 

bedrijven was dan ook niet aan de dag in het socialistische systeem.  Het gesloten karakter van de 
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meeste CEEC-landen, wat onder andere leidde tot een lage interactiegraad met buitenlandse 

onderzoeksinstellingen en een geringe instroom van “foreign direct investment”, beperkte eveneens 

hun innovatiepotentieel.   

Tot slot kunnen we opmerken dat de systeemvisie, die de verschillenden componenten zoals 

universiteiten, onderzoekscentra, industrie enz. aan elkaar linkt, niet terug te vinden is in het 

innovatiebeleid van de centrale planeconomieën.  De socialistische wetenschaps - en technologievisie 

sluit dan ook nauwer aan bij de lineaire theorieën omtrent innovatie.   

 

Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt, was het innovatiebeleid onder de centrale planning dus 

zeker niet optimaal.  Dit wordt ook bevestigd door de vaststelling dat, ondanks de hoge uitgaven voor 

O&O en het hoge aantal mensen tewerkgesteld in de onderzoekssector, de CEEC-landen in de 

socialistische periode een laag technologisch niveau evenals lage productiviteitsgraden kenden.  

(Paasi, 1998, blz. 218)   

 

Uit onderstaande figuur (figuur 2.1) kunnen we duidelijk afleiden dat, in de CEEC-landen, het aandeel 

van O&O-uitgaven in het bruto binnenlands product een dalende trend inzette na de val van het 

communisme.  Meske (2002, blz. 24-25) wijt deze dalende investeringen aan de val in het BBP.  Lage 

BBP - cijfers zorgden er namelijk voor dat de regeringsleiders investeringen in onderzoek en 

ontwikkeling niet langer als prioriteiten bestempelden.  De nadruk binnen het beleid lag daarentegen 

veeleer op het aanpakken van economische en sociale problemen.  De anti-communistische gedachten, 

aanwezig bij de toenmalige regeringsleiders, haalt hij eveneens als oorzaak aan.  Na de val zetten de 

politici zich namelijk veelal sterk af tegen de communistische gedachten.  Zodoende werd één van de 

communistische prioriteiten, met name wetenschap, na de val naar de achtergrond geschoven20.  

Radosevic en Auriol (1999, blz. 354) stellen eveneens dat deze dalende GERD/GDP ratio te maken 

had met een daling van de binnenlandse vraag naar O&O.  Eveneens wijzen ze op de O&O - 

substitutie die plaatsvond ten gevolge van het liberaliseringsproces.  Dit proces opende onder andere 

de markt voor de import van kapitaalsintensieve en zodoende O&O - rijke goederen.   

 

                                                 
20 Onderwijs werd, vanuit het streven naar democratie en individuele vrijheid, bijvoorbeeld wel als belangrijk 
beschouwd.  Dit leidde onder andere tot de ondersteuning van bestaande evenals de oprichting van nieuwe 
universiteiten.   
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Figuur 2. 1 O&O intensiteit; 1990 - 2000 (a) 
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Bron: Eurostat, 2004 
Noot: (a): Deze GERD/GDP ratio is uitgedrukt in miljoenen €/ECU. PPS zijn te verkiezen als eenheid (zie infra) 
maar wegens het te groot aantal missende data heb ik voor de eerstgenoemde eenheid gekozen.  De keuze oefent 
namelijk geen invloed uit op de trends.   
 

Eveneens acht ik het nuttig de procentuele veranderingen, die zich voorgedaan hebben na de val van 

het communisme, in het aantal tewerkgestelde in de onderzoeks - en ontwikkelingssector weer te 

geven.  Zoals we op basis van tabel 2.1 kunnen aflezen kenden Hongarije en de Tsjechische Republiek 

na het ineenstorten van het communisme sterk negatieve werkgelegenheidsevoluties.  Deze dalende 

werkgelegenheidstendens ging deels samen met de dalende fondsen (zie figuur 2.1) die ter 

beschikking gesteld werden voor O&O.  Deze evolutie kan ook mede verklaard worden door de 

stijgende privatiseringsgraden die de CEEC - landen kenden na de val.  Deze gingen namelijk gepaard 

met een stijgende vraag naar onderzoek uitgevoerd in het toenmalige Europa en zodoende een dalende 

vraag naar binnenlands onderzoek (zie infra).  Het is slechts vanaf de jaren ’96 dat er min of meer een 

stabilisatie optrad.  Voor Polen en Slovenië zijn er geen gegevens beschikbaar over de beginperiode 

van de jaren ’90.   

Tabel 2. 1 Jaarlijkse veranderingen (%) in het aantal arbeidskrachten tewerkgesteld in O&O 

 
 
 

 
1991 

 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

Tsjechië  -26,38 -32,34 -7,39 -39,97 3,63 -1,15 -2,11 6,01 0,38
Hongarije -19,20 -17,71 -6,54 -2,66 -11,01 0,98 4,97 -2,13 4,99 10,34
Polen   5,48 -0,29 0,55 0,84 -2,53 -4,18
Slovenië   11,93 -0,45 -10,09 -10,10 3,82 2,47 0,86

Bron: Eurostat, 2004 
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2.2. Het wetenschaps - en technologiebeleid van Polen, Hongarije, 
Slovenië en de Tsjechische Republiek: een beschouwing van zowel 
de transitieperiode als de huidige situatie. 

 
Gedurende de transitieperiode21 hebben talrijke economische en sociale hervormingen plaatsgevonden.  

Wat betreft de snelheid waartegen een land de overgang van een plan - naar een markteconomie 

meemaakt, maakt Chataway (1999, blz. 358) een onderscheid tussen een schoktherapie versus een 

graduele strategie.  Zo koos de Tsjechische Republiek bijvoorbeeld voor een snelle aanpak, Slovenië 

daarentegen voerde een graduele economische hervorming door.   

Inzake innovatie onderscheidt Chataway twee factoren die de hervormingsprocessen beïnvloeden met 

name veranderingen in de overheidsfondsen, gereserveerd voor O&O, en evoluties in de O&O-

markten.  Zo heeft men bijvoorbeeld, naarmate de transitieperiode vorderde, in een aantal landen 

criteria ingevoerd ter voorziening van fondsen, evaluatieprocedures en budgettaire voorwaarden ter 

financiering van O&O.  Wat betreft de marktevolutie gedurende de transitieperiode wordt er gewezen 

op de concurrentiegraad, de bedrijfsgrootte en de oriëntatie ten opzichte van het binnen - of buitenland 

die kunnen variëren.   

 

In hoofdstuk 2.2.3 geef ik een beknopt overzicht van de belangrijkste instituties betreffende 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor de landen Polen, Hongarije, Slovenië en de Tsjechische 

Republiek.  Eveneens geef ik in hoofdstuk 2.2.3 enkele relevante beleidsontwikkelingen weer, in het 

bijzonder op het vlak van innovatie, die zich voorgedaan hebben in de transitieperiode.  Uiteraard licht 

ik ook de huidige situatie toe.  Hoofdstuk 2.2.4 geeft de specifieke indicatoren weer aan de hand 

waarvan ik het innovatiebeleid beoordeel.  De algemene omgevingsfactoren die een invloed uitoefenen 

op het innovatiegebeuren, zoals de instroom van buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct 

Investment, FDI) of de mate van ontwikkeling van eigendomsrechten, komen aan bod in hoofdstuk 

2.2.2.  Alvorens in te gaan op deze omgevingsfactoren, sta ik in hoofdstuk 2.2.1 even stil bij de 

“benchmarklanden” waarvan ik, bij het weergeven van data betreffende de vier CEEC - landen, ook 

veelal gegevens zal opnemen.  In het bijzonder ga ik wat dieper in op de recente Ierse successen.   

 

 

2.2.1. Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland als benchmark 
 
Om een beter inzicht te krijgen in de data omtrent het innovatiegebeuren van Polen, Hongarije, de 

Tsjechische Republiek en Slovenië heb ik ervoor geopteerd om, naast de cijfergegevens van deze vier 

landen, veelal een cijfer van de landen Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland weer te geven.  Bij de 

officiële creatie van de Europese Unie werden deze landen beschouwd als de meest perifere Europese 

lidstaten.  Ze kenden namelijk, binnen de EU-15, de laagste cijfers betreffende het bruto binnenlands 
                                                 
21 Dit is de overgang van plan - naar markteconomie. 
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product per capita.  Bij de start van de recente uitbreiding van de Europese Unie worden ook Polen, 

Hongarije, Slovenië en Tsjechië gekenmerkt door een laag BBP per capita (beschouwd als percentage 

van het EU-15 gemiddelde).  (zie figuur 2.2) 

Zoals we kunnen aflezen uit figuur 2.2 hebben Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland doorheen de 

jaren ’90 een verschillende evolutie meegemaakt.  Zo heeft Ierland een uitstekende groei gekend en 

zodoende actueel een BBP/capita ratio die 120 % bedraagt van het EU-15 gemiddelde.  Spanje, 

Portugal en Griekenland hinken daarentegen nog steeds achterop.  Als benchmark voor de CEEC-4 

landen heb ik dan ook besloten zowel een gemiddelde van deze drie landen22 als de algemene 

prestaties van Ierland op te nemen.  Deze cijfers stellen ons in staat de achterstand of de voorsprong in 

te schatten die de CEEC - 4 landen kennen.   

 

Figuur 2. 2 De convergentie tussen de perifere EU - 15 landen, de CEEC - 4 landen en het EU - 15 
gemiddelde.  (BBP/capita in PPS als % van het EU - 15 gem.) 
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Bron: Eurostat, 2004 
Noot: Voor Polen en Tsjechië zijn slechts data vanaf het jaar 1999, respectievelijk 2000, beschikbaar.   
Noot: Data voor de jaren 2002 tot en met 2004 zijn gebaseerd op verwachtingen.   

 

Gezien deze uiteenlopende resultaten vind ik het dan ook interessant om na te gaan waar precies de 

sleutel van het Ierse succes ligt.  Indien zou blijken dat wetenschappelijke beleidsontwikkelingen een 

onderdeel uitmaken van deze successleutel zou het zeer interessant zijn om op basis hiervan besluiten 

of aanbevelingen te kunnen formuleren voor de nieuw toegetreden lidstaten, en in het bijzonder voor 

Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië.  Want net zoals Ierland, Spanje, Portugal en Griekenland, 

                                                 
22 Ik zal deze landen (Spanje, Portugal en Griekenland) veelal aanduiden met de term EU-3.   
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vormen zij, bij het beginpunt van de actuele toetreding tot de Europese Unie, de perifere landen binnen 

de Unie.  En uiteraard hopen zij om net zoals Ierland een sterke economische groei, volgend op de 

toetreding, te kennen.   

 

Het Ierse succes was, volgens de Ierse Economische - en Sociale Onderzoeksraad, hoofdzakelijk te 

wijten aan de instroom van buitenlandse directe investeringen.  Als voornaamste factoren, 

verantwoordelijk voor de aantrekkingskracht die Ierland uitoefende op de verschillende multinationals, 

haalde deze Raad een uitstekend professioneel geïmplementeerd industrieel beleid, het Europese 

lidmaatschap, een doelmatig onderwijssysteem, verbeterde communicatiestructuren, sterke fiscale 

controle, nationale loonovereenkomsten, Engelssprekende werkkrachten en de toen heersende 

Amerikaanse groei aan.  (Tiits et al, 2003, blz. 34)   

Clarysse B. en Duchêne V. (2000) gaan wat dieper in op de beleidsoorzaken die aan de basis liggen 

van de sterke inhaalbeweging die Ierland sinds begin de jaren ’90 kende.  Zo wijzen ze eveneens op 

het belang van de instroom aan FDI.  Tevens halen ze aan dat het wetenschaps -, technologie - en 

innovatiebeleid, dat evolueerde naar een beleid gericht op het creëren van een netwerk rondom de 

buitenlandse ondernemingen, een belangrijke rol speelde in het groeiproces dat Ierland kende.   

Ierland startte reeds in de jaren ‘70 - ’80 met de opbouw van een klassiek wetenschaps - en 

technologiebeleid.  Zo richtte het in 1976 de Industrial Development Agency (IDA) op ter promotie 

van buitenlandse investeringen.  Een nadeel van het beleid was wel dat het zich hoofdzakelijk richtte 

tot grote ondernemingen.  Bovendien werd er vastgesteld dat de buitenlandse multinationals 

hoofdzakelijk productie - eenheden vestigden in Ierland.  Investeringen in O&O vonden nauwelijks 

plaats.  Vanaf het einde van de jaren ’80 onderging het beleid dan ook enkele veranderingen.  Zo 

werden er meer verschillende organen en bevoegdheden, zoals dienstverlening inzake financiële 

ondersteuning, opgenomen in het Ierse technologiebeleid.  Ook werden de grote buitenlandse 

ondernemingen aangezet tot het uitvoeren van O&O binnen Ierland.  Tot slot implementeerde Ierland 

in de tweede helft van de jaren ’90 een quasi volledig geïntegreerd en breed innovatiebeleid.  Naast het 

sensibiliseren van ‘inward investment’ ging er vanaf dan namelijk grote aandacht uit naar de 

autochtone kleine en middelgrote ondernemingen, werden de links tussen de binnen - en buitenlandse 

industrie gepromoot.  Hierdoor werden aspecten zoals technologietransfers, het verstrekken van 

advies, opleiding, managementinnovatie… belangrijker.   

De instelling ‘Enterprise Ireland’, die in 1998 tot stand kwam door de samensmelting van 

verschillende organisaties, heeft als doel de autochtone KMO’s te ondersteunen op velerlei vlakken.  

Via het verschaffen van technologisch advies, het toekennen van subsidies voor bijvoorbeeld 

onderzoek of personeelsopleidingen, het uitvoeren van technologische audits, het participeren in 

private financieringsprojecten, het aanbieden van programma’s gericht op het verhogen van het 

menselijke potentieel, het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen firma’s… probeert men in 

te spelen op alle noden van de KMO’s.   
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Het Ierse beleid, dat zich aanvankelijk vooral richtte tot het aantrekken van buitenlandse investeringen, 

ontpopte zich dus geleidelijk aan tot een beleid gericht op een duurzame economische groei.  Dit had 

onder andere tot gevolg dat de nadruk niet enkel meer lag op technologische aspecten.  Opleiding, 

management… kortom niet - technische aspecten wonnen aan belang.  Verder verwierven kleine - en 

middelgrote ondernemingen een belangrijke positie binnen het beleid.  De onderzoeks - en 

innovatiestimulerende omgeving, die rond deze Ierse KMO’s gecreëerd werd, sluit zeer nauw aan bij 

het systeemconcept.   

Ik wil omtrent deze Ierse evolutie nog opmerken dat de vrij gunstige Ierse onderzoeks - en 

ontwikkelingsomgeving voor een deel dankzij de FDI - stromen en de daaruit volgende economische 

groei tot stand is gekomen.  (Tiits et al, 2003, blz. 47)   

 

De positieve positionering23 van Ierland op het vlak van onderwijs en herscholing, een element dat 

zoals vermeld ook een rol speelde in het creëren van economische groei, komt aan bod in hoofdstuk 

2.2.4.   

 

Wat betreft het gunstig fiscaal beleid kan ik stellen dat Ierland nu een bedrijfstaks kent van 12.5 %.  In 

vergelijking met vroegere percentages, die meer dan 40 % bedroegen, is dit een serieuze verbetering.  

(The Economist, 2004, blz. 32)  Ierland profileert zich momenteel dan ook als het Europese centrum 

en zodoende de centrale uitvalsbasis voor onderzoek en ontwikkeling.   

 

 

2.2.2. Omgevingsfactoren die het innovatiegebeuren beïnvloeden.   
 
We kunnen omgevingsfactoren zoals de mate van privatisering en liberalisering, ontwikkelingen 

omtrent het eigendomsrechtensysteem, het takssysteem… beschouwen als omgevingsfactoren die een 

belangrijke invloed uitoefenen op het innovatiegebeuren.  Want, zoals de systeemvisie onderstreept, 

spelen er in het innovatiegebeuren tal van elementen een rol.   

 

Aan het begin van de transitieperiode was de meerderheid van de bedrijven in de CEEC-landen 

gekenmerkt door een aanwezigheid van staatsbezit en een afwezigheid van buitenlands eigenaarschap.  

Kleine - en middelgrote ondernemingen waren ook quasi onbestaande.  Doorheen de transitieperiode 

heeft zich dan onder andere een privatiseringsproces voorgedaan.   

Dergelijke processen worden verondersteld, in de latere fases van het transitieproces, samen te gaan 

met diepere herstructureringen zoals bijvoorbeeld meer investeringen in O&O.  In een studie omtrent 

Poolse, Roemeense en Spaanse bedrijven stelden Carlin et al. (2000, blz. 700,707-709) dan ook vast 

                                                 
23 In vergelijking met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië.   
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dat de geprivatiseerde en de nieuw gecreëerde Poolse bedrijven, in tegenstelling tot de staatsbedrijven, 

hogere investeringsgraden kenden dan de Spaanse bedrijven.  De evolutie van de privatiseringsgraden 

is dus van belang voor het inschatten van het innovatiepotentieel van een land.   

Dyker et al. (2003, blz. 611) stellen dat privatiseringen er ook voor hebben gezorgd dat veel CEEC - 

bedrijven nu in handen zijn van kapitaalkrachtige Westerse bedrijven die over een ruim 

investeringspotentieel beschikken.  Dit hangt samen met de instroom van buitenlandse directe 

investeringen (FDI) die zich voorgedaan heeft in de CEEC - landen sinds de val van het socialisme.  

Buitenlandse bedrijven werden namelijk, afhankelijk van de in het land heersende wetten omtrent FDI, 

in staat gesteld te investeren in de CEEC - landen.  Op innovatief vlak kan24 dit leiden tot het ontstaan 

van technologietransfers tussen de Westerse investerende bedrijven en de gastbedrijven in handen van 

deze Westerse bedrijven.  Op termijn kunnen er dan én is het eveneens wenselijk dat er spillovers 

ontstaan tussen deze “gastbedrijven” en de binnenlandse bedrijven die niet in handen zijn van 

buitenlandse ondernemingen.  Dit om grote verschillen tussen beiden te voorkomen.  (European 

Commission, 2001, blz. 60-61, 65)  FDI geven veelal ook aanleiding tot het verbeteren van 

managementtechnieken, het stimuleren van de marktconcurrentie en gaan veelal gepaard met de 

introductie van nieuwe machines.  (Tiits et al, 2003, blz. 20)   

Figuur 2.3 geeft de hoeveelheid investeringen weer die zich voorgedaan hebben gedurende de periode 

1989 - 2000 (cumulatief beschouwd) en de privatiseringsopbrengsten die ieder land kende.  Hongarije 

en de Tsjechische Republiek blijken de hoogste instromen aan FDI gekend te hebben.  Uiteraard 

varieerde de stroomgrootte over de jaren heen.  Zo was de instroom aan buitenlandse investeringen 

over de periode 1999 - 2001 het grootst in Tsjechië.  Polen kende over deze periode een instroom die 

overeenkwam met deze van Hongarije.  Ondanks het feit dat privatiseringsopbrengsten niet gelijkstaan 

aan de mate van privatisering25, kende Hongarije in 2001 de hoogste graad en Slovenië de laagste 

graad van privatisering.  Tsjechië kende, binnen de vier beschouwde CEEC - landen, het tweede 

grootste privatiseringsaandeel.  (European Commission, 2001, blz. 56) 

 

                                                 
24 Dit is echter niet steeds het geval.  De grote instromen van FDI in Hongarije begin de jaren ’90 hebben 
bijvoorbeeld niet geleid tot een massale stijging van de technologische ontwikkelingsgraden binnen de 
Hongaarse gastbedrijven.  Dit kan men hoofdzakelijk toeschrijven aan het feit dat de FDI - stromen grotendeels 
terecht kwamen bij weinig O&O - intensieve bedrijven.  (De Tounemine R. en Muller E., R&D Management, 
blz. 110-111)  Zo bestonden de samenwerkingsverbanden tussen Poolse firma’s en de onderneming Fiat eind de 
jaren ’90 hoofdzakelijk uit het aangaan van lange termijn contracten en het overnemen van de algemene 
standaarden die deze Westerse firma’s hanteren.  Dergelijke samenwerking was dus niet gericht op onderzoek en 
ontwikkeling.   
(http://www.jrc.es/projects/enlargement/ThematicMeetings/IS/Meetings/Seville-99-12/Backgroundpapers/Poland.htm) 
25Staatsbedrijven werden soms geprivatiseerd door de eigendomsrechten gratis te verdelen over de werknemers.  
Hierdoor ging privatisering niet gepaard met privatiseringsopbrengsten.   
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Figuur 2. 3 Buitenlandse directe investeringen en privatiseringsopbrengsten per capita 

Bron: Tiits et al, 2003, blz. 20   

 

Maar zoals reeds benadrukt moeten deze cijfers, wat betreft hun bijdrage tot de O&O - graad van het 

land, steeds genuanceerd worden.  Zo zijn de buitenlandse investeringen die de Centraal - en Oost-

Europese landen ontvangen veelal niet gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde.  In 

hoofdstuk 2.2.4.1 ga ik verder in op de buitenlandse investeringen specifiek gericht op onderzoek en 

ontwikkeling.  Uiteraard is het ook interessant na te gaan of de Europese uitbreiding al dan niet een 

impact zal uitoefenen op de FDI - stromen, en zodoende ook op de buitenlandse investeringen in 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie, die de CEEC - landen ontvangen.  In deel drie behandel ik dit 

aspect.   

 

Indirect wordt de stimulans tot innovatie ook beïnvloed door de heersende wetgeving inzake 

eigendomsrechten, faillissementen, fiscale aftrekbaarheid van investeringen in O&O, de behandeling 

van buitenlandse versus binnenlandse bedrijfseigendom …  

De relatie tussen dergelijke factoren en innovatie wordt besproken in Dyker D. et al. (2003, blz. 604-

606, 611-612).  In hun artikel onderstrepen zij onder andere het belang van twee, elkaar wederzijds 

beïnvloedende, elementen met name contracten en vertrouwen.  Deze elementen worden beschouwd in 

een wetgevende context.   

Zo stellen ze dat een goed ontwikkeld contractueel kader evenals een sterke concurrentiewetgeving 

ervoor zorgen dat inconsistenties en zwaktes binnen het binnenlandse wetgevingssysteem verdwijnen.  

Dit zou ertoe moeten leiden dat, in het specifiek, buitenlandse bedrijven meer bereid zijn coöperaties 
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aan te gaan met de bedrijven van het desbetreffende land.  Bovendien zullen de partnerbedrijven ook 

veel minder geneigd zijn hun samenwerking uit te buiten.  Maar ondanks een goed ontwikkeld 

rechtssysteem blijft vertrouwen, wat in feite neerkomt op informele contracten, belangrijk.26  

Ook bij internationale netwerken speelt vertrouwen evenals een goed ontwikkeld contractueel 

rechtssysteem dus een rol.  Internationale productienetwerken blijken namelijk hoofdzakelijk 

gebaseerd te zijn op intellectuele eigendomsrechten evenals op de geldende wetten omtrent de controle 

over kerntechnologieën.  Zoals reeds verschillende malen vermeld, spelen netwerken, waarin onder 

andere overheden, universiteiten en firma’s betrokken zijn, een belangrijke rol bij het transfereren van 

technologie en aldus van innovatie.   

 

Sinds de val van het socialisme hebben de CEEC - landen dan ook gestreefd naar de creatie van vrije 

en dus liberale markteconomieën met onder andere goedwerkende rechtssystemen.   

Een algemeen beeld omtrent het liberale karakter van Polen, Hongarije, Slovenië en Tsjechië wordt 

weergegeven door de samengestelde “Index of Economic Freedom”.  (zie figuur 2.4)  Deze index 

werkt op basis van een schaal gaande van 1 tot 5, waarbij een lager cijfer wijst op een grotere vrijheid.   

Het algemene beoordelingscijfer wordt berekend op basis van 10 indicatoren27 die eveneens elk een 

score toegekend kregen gaande van 1 tot 5.   

(European Commission, 2001, blz. 85-88)  

                                                 
26 Op basis van interviews bleek dat Hongaarse en Sloveense firma’s nog steeds vrij afkerig staan tegenover hun 
rechts - en wetssysteem.  Uiteraard zijn buitenlandse firma’s dan eveneens voorzichtig, bijvoorbeeld bij het 
creëren van netwerken met, hier in het specifiek, Sloveense en Hongaarse instellingen en firma’s.  Informele 
contacten blijken dus even belangrijk te zijn als formele.   
27 Met name het handelsbeleid, de omvang van de budgettaire overheidsschulden, de mate van 
overheidstussenkomst in de economie, de koers van het monetair beleid, de mate waarin kapitaalstromen en 
buitenlandse investeringen plaatsvinden, de ontwikkeling van het bank - en financiewezen, de evolutie evenals 
de vrije beweging van lonen en prijzen, de geldende eigendomsrechten, de ontwikkeling van het wettelijk 
systeem en informatie betreffende informele markten. 
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Figuur 2. 4 Index of Economic Freedom 
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Bron: Op basis van gegevens van Heritage Foundation, 2004 

 

Uit figuur 2.4 blijkt dat binnen de CEEC-4 landen de Tsjechische Republiek beschikt over de meest 

liberale markt.  Het scoort zelf beter dan het EU-3 gemiddelde.  Toch merk ik op dat Tsjechië, 

ondanks zijn huidige sterke positie, sinds 2001 een negatieve trend heeft ondergaan.  Slovenië, dat zijn 

positie sterk verbeterd heeft sinds de tweede helft van ’95, bevindt zich momenteel tussen Polen en 

Hongarije.  Tot slot valt het ook op dat geen enkel CEEC - land beter scoort dan Ierland.   

 

In de volgende vier puntjes ga ik zeer bondig in op de huidige situatie betreffende de 

eigendomsrechten en het wettelijke systeem die geldt in Polen, Hongarije, Slovenië en Tsjechië.  

Eveneens vermeld ik per land de “Index of Economic Freedom” - score die ieder land toegekend kreeg 

voor de ontwikkeling van zijn bank - en financiewezen.   

 

Polen 

Op dit vlak scoort Polen het minst goed in vergelijking met de drie andere CEEC - landen.  De 

grootste problemen situeren zich rond het traag werken van en het optreden van fraude binnen het 

juridische systeem.  Verder wordt het wettelijke systeem als vrij ontransparant ervaren en bestaan 

er veel administratieve lasten.   

Gezien de openheid, competitiviteit en grote mate van privatisering krijgt het Poolse bank - en 

financiewezen een score van 2 toegekend.   

Hongarije 
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De meest voorkomende problemen in het rechtssysteem zijn de traagheid en de overbelasting.  De 

Hongaarse wetten stemmen grotendeels overeen met de Europese standaarden.  Desondanks 

treedt er toch nog fraude op, vooral binnen de kleine - en middelgrote ondernemingen.   

Het Hongaarse bank - en financiële systeem kent, omwille van de sterk gedaalde 

overheidsinmenging en de ongehinderde toetreding van buitenlandse banken, een score van 2.   

Slovenië 

Slovenië is door de Europese Commissie berispt voor zijn gebrekkige vooruitgang in 

administratieve en gerechtelijke hervorming.  Eveneens blijft de bureaucratie, ondanks de 

beleidsveranderingen die reeds plaatsvonden, een efficiënte bedrijfsontwikkeling hinderen.   

Door de nog steeds aanzienlijke aanwezigheid van de overheid in het bank - en 

verzekeringswezen, kent Slovenië, in vergelijking met de drie andere CEEC landen, de laagste 

score (met name 3).   

Tsjechische Republiek 

Tsjechië kent een goed werkend en vrij betrouwbaar eigendomsrechten en - contractueel systeem.  

Moeilijke bureaucratische procedures, bijvoorbeeld omtrent het opstarten van een bedrijf, evenals 

het bestaan van corruptie blijven echter voor problemen zorgen.   

De quasi complete privatisering van én de inmenging van buitenlandse spelers in het bank - en 

financiewezen hebben ervoor gezorgd dat Tsjechië de beste score (namelijk 1) neerzet op dit vlak.   

(Heritage Foundation, 2004) 

 

Het takssysteem vormt een andere belangrijke omgevingsfactor voor het innovatiegebeuren.  Wegens 

het complexe karakter ervan zal ik me hier beperken tot het vermelden van de huidige bedrijfstaksen 

die gelden in de vier CEEC - landen.  Zoals vermeld speelde het niveau van de Ierse bedrijfstaks een 

voorname rol binnen het Ierse succesverhaal.  De verlaging van de bedrijfstaks tot 12.5% zorgde 

namelijk voor een aanzwengeling van de buitenlandse directe investeringen.  Wat betreft Polen en 

Hongarije kunnen we stellen dat deze landen hun bedrijfstaksen recentelijk verlaagd hebben tot 

percentages beneden de 20 %.  (The Economist, 2004, blz. 32)  In de Tsjechische Republiek wordt de 

bedrijfstaks sinds begin 2004 gereduceerd.  Het doel is om de taks, die eind 2003 31 % bedroeg, terug 

te brengen tot een niveau van 24%.  (Dresdner Bank, 2003)  De bedrijfstaks in Slovenië bedraagt 25%.  

(OECD, 202, blz. 25) 

 

Net zoals bij de FDI - stromen, kunnen we ons ook nu de vraag stellen of de toetreding van de CEEC - 

landen tot de EU een invloed zal uitoefenen op deze algemene omgevingsfactoren (de ontwikkeling 

van een goed werkend rechtssysteem, de implementatie van intellectuele eigendomsrechten, de 

ontwikkeling van het takssysteem) en zodoende op het innovatievermogen van deze landen.  In deel 

drie kom ik hier op terug.   
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2.2.3. De belangrijkste instituties inzake innovatie evenals enkele relevante 
beleidsontwikkelingen. 

 
2.2.3.1. Polen 
 
Polen startte in 1990, na de val van het communisme, met het Balcerowicz-programma dat erop 

gericht was de economie radicaal om te vormen tot een markteconomie, dit reeds met het oog op een 

Europese integratie.  ( Carayannis, 2002, blz. 522)   

Enkele belangrijke hervormingen, met betrekking tot het innovatiegebeuren in Polen, bestonden uit het 

herstructureren van de instellingen die verantwoordelijk waren voor het wetenschaps - en 

technologiebeleid evenals voor het verschaffen van fondsen hieromtrent.   

De twee belangrijkste organen in Polen op het vlak van innovatiebeleid waren tot voor kort de KBN 

(The Committee for Scientific Research) en het Ministerie van Economische Zaken.  Terwijl de aanpak 

van deze laatste vrij gelijkaardig was aan de ruime innovatiestrategie van de Europese Commissie28, 

bestaat de taak van de KBN vooral uit het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling via het 

verschaffen van overheidsfondsen evenals het meten van de performantie van de O&O - sectoren.  

(European Commission, 2001, blz. 104-106) 

Chataway (1999, blz. 358-359), die wat dieper ingaat op de werking van dit instituut, stelt dat KBN 

opgericht werd als autonoom orgaan, in tegenstelling tot de communistische periode waar 

gecentraliseerde controle heerste, met als functie het verschaffen van overheidsfondsen voor 

wetenschap en technologie.  Het autonome karakter heeft enerzijds als voordeel dat de KBN minder 

onderhevig is aan politieke invloeden maar anderzijds bemoeilijkt het de samenwerking met andere 

organen.  Dit autonome karakter heeft er mede voor gezorgd dat de KBN, bij het toekennen van 

fondsen, de onderzoeksinstellingen vooral beoordeelt op basis van hun wetenschappelijke prestaties.  

Ontwikkelingen betreffende de technologische en economische performantie van een land worden 

daarentegen veel minder in beschouwing genomen.  Een andere oorzaak van dit laatstgenoemde is te 

vinden in de manier waarop de KBN fondsen toekent.  Voor het toekennen van statutaire fondsen 

beoordeelt ze instellingen namelijk op basis van het aantal professoren dat ze tewerk stellen, de 

kwantiteit en de kwaliteit van hun publicaties evenals het aantal PhD-studenten.  Aangezien deze 

maatstaven louter de wetenschappelijke ontwikkeling meten, zijn technologische en industriële 

veranderingen duidelijk van ondergeschikt belang binnen dit evaluatiemechanisme van de KBN.  Het 

feit dat ongeveer 70% van de KBN-commissieleden bestaat uit professoren draagt eveneens bij tot het 

grotere gewicht dat men toekent aan wetenschap.   

Algemeen werd er vastgesteld dat het systeem inefficiënt is in het verschaffen van fondsen, dat er 

fragmentatie bestaat binnen de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap en dat er onvoldoende 

effectieve instrumenten voorhanden zijn ter bevordering van een goed wetenschappelijk beleid.   

                                                 
28 Haar strategie vinden we onder andere terug in het actieplan.  (zie hoofdstuk 1.3)   
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Recentelijk werd de KBN omgevormd tot de Ministry of Science and Information Technology.  

(European Commission, 2003b) 

 

Specifieke ontwikkelingen in de innovatieprogramma’s opgesteld door de overheid zijn eveneens 

interessant te vermelden.  Zo vaardigde de overheid reeds in 1994 richtlijnen uit ter bevordering van 

het Poolse innovatiebeleid.  Een recent innovatiedocument uitgevaardigd door het Ministerie van 

Economie is “Increasing the Innovativeness of the Polish Economy until the year 2006”.  Dit plan, dat 

sterk aansluit bij het Europese denken omtrent innovatie, heeft Polen geholpen bij het bekomen van 

Europese steun en fondsen voor O&O en dit vóór de toetreding tot de EU.  (European Commission, 

2001, blz. 118-119)  Polen ondersteunt eveneens het actieplan dat opgesteld werd door de Europese 

Raad.  Ter bevordering van de industriële competitiviteit en het verhogen en het verbeteren van de 

efficiëntie van de bedrijfsfinancieringen in O&O is het “National Development Plan” (2004-2006) 

gecreëerd.  Tegen 2006 wil Polen dat de bedrijfssector 0.9% van de investeringen in O&O (uitgedrukt 

als percentage van het GDP) draagt.  Polen heeft zich het doel gesteld om tegen 2006 een GERD-GDP 

ratio van 1.5% te bekomen.  (European Commission, 2003b, blz. 39) 

 

 

2.2.3.2. Hongarije 
 
Om te beginnen is het interessant te vermelden dat Hongarije, in tegenstelling tot veel andere CEEC - 

landen, sneller is afgestapt van de economische communistische gedachten.  Einde de jaren ’60 

werden er namelijk al quasi - marktelementen geïntroduceerd.  Dit terwijl de andere CEEC - landen 

slechts begin de jaren ’90 marktelementen invoerden.   

De mogelijkheid tot het oprichten van kleine - en middelgrote ondernemingen evenals het beroep doen 

op risicovol kapitaal onder andere door het oprichten van financiële instellingen ter promotie van 

innovatie zijn voorbeelden van marktgerelateerde initiatieven die dateren uit het begin van de jaren 

’80.  Door de omvorming van de staatsbedrijven en de veranderingen in de Hongaarse FDI - 

wetgeving, eind de jaren ’80 en begin de jaren ‘90, kwamen privatiseringsprocessen evenals instromen 

van FDI tot stand.  (The Economist Intelligence Unit Limited, 2003, blz. 29) 

De Tounemine R. en Muller E. (1996, blz. 111) merken op dat Hongarije, ondanks deze inspanningen, 

aanvankelijk toch wel enkele problemen ondervond met dergelijke innovatiebevorderende 

financieringsinitiatieven (bijvoorbeeld het aanbieden van risicokapitaal).  Het minder succesvol zijn 

hing vooral samen met het onvoldoende voorhanden zijn van kapitaal, het economische klimaat die 

veeleer gericht was op niet risicovolle investeringen en de zwakke bank - en financiële structuur.  

Innovatie - activiteiten waren ook eerder zwak en veeleer gebaseerd op het lineaire innovatiemodel, 

waarbij onderzoek richting markt geduwd werd en niet vice versa.  (Inzelt A., 1996, blz. 90,92) 
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Tot 1999 was het “National Committee for Technological Development” het overheidsorgaan dat 

verantwoordelijk was voor technologie en innovatie.  Haar taak bestond ondermeer uit het geven van 

advies inzake innovatie aan de overheid.  In 2000 werd het echter opgenomen als O&O - divisie 

binnen het Ministerie van Onderwijs.  Naast dit ministerie is eveneens het Ministerie van Economische 

Zaken een belangrijk uitvoerend orgaan betreffende technologie en innovatie.  Deze organisatie houdt 

zich onder andere bezig met het ontwerpen van ontwikkelingsstrategieën voor kleine - en middelgrote 

ondernemingen.  Het belangrijkste adviserend en coördinerend orgaan binnen de overheid is de 

“Science and Technology Policy Council” (TTPK).  Dit instituut vormt eveneens een onderdeel van 

het Ministerie van Onderwijs.   

Net zoals er uiteraard nog andere formele instituties bestaan, zijn er ook nog veel informele 

organisaties die een rol spelen in het Hongaarse technologie - en innovatiebeleid.  Een voorbeeld van 

een dergelijke informele organisatie is de “Higher Education and Scientific Council”.  Deze bestaat uit 

afgevaardigden van werkgeversorganisaties, wetenschappelijke instituten, ingenieursverenigingen, 

kamers van koophandel, overheden … Dergelijke organisatie vertoont dus netwerkkenmerken.   

(European Commission, 2001, blz. 102-104) 

 

Overheidsprogramma’s specifiek gericht op innovatie kwamen slechts vrij laat, met name vanaf 1999, 

tot stand.  Dit had te maken met de moeilijkheden die de overheid ondervond om te komen tot een 

algemene consensus omtrent de inhoud en het beheer van het innovatiebeleid.  Het 

innovatieprogramma opgesteld in 2000 (Science and Technology Policy 2000) legde nog voor een 

groot deel de klemtoon op onderzoek en wetenschap.  Dit terwijl technologische vooruitgang en de 

commercialisering van onderzoek even sterk zouden moeten worden benadrukt.  Dergelijke ruime 

innovatievisie, waarvan O&O een onderdeel uitmaakt, werd dan ook slechts zeer recentelijk 

geïmplementeerd.  (European Commission, 2001, blz. 117-118)  Zo stelt het “Economic 

Competitiveness Operative Programme”, dat een onderdeel uitmaakt van het “National Development 

Plan” (2004-2006) onderzoek, technologie, ontwikkeling en innovatie als prioriteiten.  Tot slot is het 

ook interessant te weten dat Hongarije zich heeft voorgenomen om tegen 2006 een GERD/GDP -ratio 

van 1.8% te bereiken.  Hiervan zou de helft, dit is 0.9%, gefinancierd moeten worden door de 

industriële sector.  (European Commission, 2003b, blz. 38) 

 

 

2.2.3.3. Slovenië 
 
Slovenië scheurde zich in 1991 af van de Republiek Joegoslavië en werd vervolgens in 1992 erkend 

als onafhankelijke lidstaat.   

Na de afsplitsing moest Slovenië dus een eigen koers gaan varen, onder andere op het vlak van O&O.  

Sloveense firma’s gingen op zoek naar nieuwe afzetmarkten en onderzoeksinstellingen legden hun 
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eigen O&O prioriteiten vast.  In 1991 werd het Ministerie voor Wetenschappen en Technologie (MST) 

opgericht.  Deze was verantwoordelijk voor het uitstippelen, ontwerpen en implementeren van een 

O&O - beleid.  (Koschatzky K. et al, 2001, blz. 312)  In 2000 werd dit ministerie echter opgesplitst.  

Een deel van het MST werd geïntegreerd in het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport.  Een 

andere tak werd opgenomen in het Ministerie van Economische Zaken.  Momenteel ligt de 

beleidsnadruk binnen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport op basis - en toegepast 

onderzoek, educatieve programma’s, internationale samenwerking, programma’s ter financiering van 

publieke onderzoeksinstellingen, programma’s ter stimulering van het aantal jonge onderzoekers.  Het 

Ministerie van Economische Zaken richt zich daarentegen eerder op het ondersteunen van zowel 

onderzoeksactiviteiten binnen bedrijven als de kennistransfers vanwege de publieke naar de private 

sector.  Het beleid specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen kwam ook onder de 

bevoegdheid van dit ministerie terecht.  Als raadgevend orgaan voor de overheid is er de “Science and 

Technology Council”.  (European Commission, 2001b, blz. 2-3)  Uiteraard zijn er nog veel andere 

uitvoerende of ondersteunende partijen betrokken in het innovatiegebeuren van Slovenië.  Maar net 

zoals bij de andere CEEC - landen ga ik hier niet dieper op in.   

 

Reeds vanaf 1994 werden er in Slovenië beleidsdocumenten gecreëerd ter bevordering van het 

innovatiebeleid (bijvoorbeeld in ’94 de “Technology Policy of the Republic of Slovenia”).  Wegens 

het onvoldoende verschaffen van fondsen of het veelal niet bereiken van een inter - ministeriële 

consensus hebben deze documenten echter zelden bijgedragen tot een verbetering van het innovatief 

klimaat.  Algemeen is ook vastgesteld dat het beleid in de jaren ’90 te veel gericht was op het 

uitschrijven van maatregelen in plaats van een concrete implementatie en evaluatie ervan.  (European 

Commission, 2001, blz. 120-122) 

Momenteel streeft Slovenië ernaar tegen 2010 de 3% doelstelling te halen, dit is een GERD - GDP 

ratio van 3%.  Hiervan wil ze 2% gefinancierd zien door de bedrijfssector.  Het actieplan dat hiervoor 

opgesteld werd steunt hoofdzakelijk op het “National R&D program” en op de “National Strategy of 

Economic Development”.  (European Commission, 2003b, blz. 40) 

 

 

2.2.3.4. De Tsjechische Republiek 
 
De Tsjechische Republiek, die in 1993 is ontstaan, had als onderdeel van Tsjechoslowakije reeds na de 

val van het socialisme gekozen voor een snelle vrijmaking van de markten via liberalisering - en 

privatiseringsprocessen.   

Wat betreft innovatie koos Tsjechië in de eerste helft van de jaren ’90 voor een beleid gericht op het 

herstructureren van de relaties tussen onderzoeksinstellingen evenals het verschaffen van 

innovatiefondsen aan universiteiten.  Het verstrekken van geldmiddelen ter ondersteuning van bedrijfs 
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- O&O behoorde niet tot de overheidsprioriteiten.  Dit omdat de meeste grote bedrijven in het begin 

van de jaren 1990 nog niet onderhevig waren aan herstructureringen en zodoende nog volop 

investeerden in O&O.  Grotendeels ten gevolge van de problemen die ontstonden rond de 

herstructureringen en de kleine FDI - graden die de Tsjechische Republiek kende in de tweede helft 

van de jaren ’90 evolueerde het beleid.  De nadruk kwam namelijk te liggen op het ter beschikking 

stellen van overheidsfondsen voor de industriële sector.  Eveneens werden FDI - stimulerende 

initiatieven doorgevoerd.   

Sinds 1997 werden er specifieke innovatiebeleidsdocumenten en - programma’s opgesteld.  Maar 

desondanks kende het innovatiebeleid problemen.  Het ontbrak de Tsjechische Republiek namelijk aan 

een duidelijke coördinatie tussen de verscheidene innovatie - actoren en aan een eenduidig 

innovatiebeleid.   

Terwijl de nadruk vroeger lag op een lineaire visie, onderstreept men sinds kort de innovatie - 

systeemvisie.  (European Commission, 2001, blz. 113-115) 

Complementair aan het bestaande nationale O&O - beleid, wordt er nu aan een beleid omtrent 

innovatie gewerkt.  De Tsjechische Republiek streeft ernaar tegen 2010 een GERD/GDP - ratio te 

halen van 2%, waarvan 1% gefinancierd wordt door de bedrijfssector.  (European Commission, 2003b, 

blz. 37) 

 

De bevoegdheid over wetenschap en technologie binnen Tsjechische Republiek is verdeeld over 

verschillende ministeries.  Het probleem met innovatie - gerelateerde projecten is dan ook dat ze de 

coördinatie vergen van verschillende ministeries, bijvoorbeeld het Ministerie van Regionale 

Ontwikkeling, het Ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport, het Ministerie van Industrie en Handel.  

Deze laatstgenoemde richt zich hoofdzakelijk tot het ondersteunen van technologische ontwikkeling 

en industriële onderzoeksactivitieten.  De “Council for Research and Development” werd opgericht als 

adviserend en coördinerend orgaan.  Maar zoals de naam doet vermoeden, richt ze zich vooral tot 

O&O.  (European Commission, 2001, blz. 99-100) 

 

 

2.2.4. Een evaluatie van het wetenschaps - en innovatiebeleid in Polen, 
Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië.   

 
Op basis van data van Eurostat zal ik in dit hoofdstuk de evoluties en recente29 trends in het 

innovatiegebeuren van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië bespreken.  De indicatoren die ik 

hierbij hanteer, heb ik in hoofdstuk 1.5 nader toegelicht.   

Ik wil nog opmerken dat ik, in de mate van het mogelijke, gebruik gemaakt heb van data uitgedrukt in 

“Purchasing Power Standards”.  Deze laatstgenoemde steunen zich op koopkrachtpariteiten.  Deze 
                                                 
29 Aangezien de statistische data waarover ik beschik veelal slechts lopen tot het jaar 2000, zijn dit de jaren 1999 
of  2000.   
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geven de verhouding weer tussen de hoeveelheid munten die men in ieder land nodig heeft om een 

zelfde goederenpakket op een zelfde tijdstip te kopen.  Prijsverschillen worden dus geëlimineerd.  

Purchasing Parity Standards worden bekomen door nationale waarden te delen door de 

koopkrachtpariteiten en drukken zodoende volumes uit die een vergelijking tussen de landen mogelijk 

maakt.  (Eurostat, 2003).  Eveneens heb ik, om prijsverschillen te elimineren, cijferreeksen in vaste 

prijzen (namelijk van het jaar 1995) gebruikt.   

 

 

2.2.4.1. Het beleid beschouwd vanuit de verschillende uitvoerende - en 
financieringssectoren.   

 
Eén van de beleidsmaatregelen genomen te Barcelona stelt dat de EU-15 landen tegen 2010 een O&O-

intensiteit moeten bereiken van 3%.  Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2.2.3 streeft ook Slovenië deze 

doelstelling na.  Tsjechië heeft zich daarentegen een 2% norm voor ogen gesteld.  Polen en Hongarije 

hebben zich voorgenomen om tegen 2006 een intensiteit van 1.8%, respectievelijk 1.5%, te bereiken.   

In de volgende vier puntjes zal ik specifiek per land de huidige percentages weergeven.  Eveneens zal 

ik voor ieder land een grafiek weergeven omtrent de evolutie van de O&O - intensiteit.  Aangezien ik 

over onvoldoende gegevens beschik om een EU-3 gemiddelde op te nemen voor de volledige periode 

1995 - 200030, heb ik besloten om ook de specifieke GERD/GDP - ratio’s van Spanje op te nemen.  

Eveneens omvatten de grafieken een EU - 15 evolutie.  De EU-25 landen hebben zich eveneens 

normen gesteld betreffende het aandeel van industriegefinancierde onderzoeks- en 

ontwikkelingsinvesteringen in het bruto binnenlands product.  Ook hier ga ik voor de vier landen 

dieper op in.   

 

Polen 

Op basis van figuur 2.5 kunnen we afleiden dat Polen beduidend lager scoort dan de EU-15 

landen.  En ook ten opzichte van Spanje, dat behoort tot de laagst scorende EU -landen, heeft 

Polen een achterstand.  Sinds 1999 is deze zelfs nog toegenomen.   

 

                                                 
30 Enkel voor de jaren ’95, ’97 en ’99 beschik ik over EU-3 gemiddelden.   
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Figuur 2. 5 O&O - intensiteit Polen, 1995 - 2000 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

In 2001 bedroeg de GERD/GDP - ratio van Polen 0.64%.  Aangezien Polen sinds 1996 een vrij 

stabiele evolutie van de GERD/GDP - ratio gekend heeft, zullen er dus duidelijk inspanningen 

moeten geleverd worden opdat het in 2006 zijn vooropgestelde norm bereikt.   

Hieromtrent is het ook interessant om de O&O - uitgaven op te splitsen in de verschillende 

fondsenverschaffers.  Zo heb ik in hoofdstuk 2.2.3.1 vermeld dat Polen ernaar streeft om tegen 

2006 een industrie gefinancierde O&O/GDP ratio te bereiken van 0.9%.  In figuur 2.6 geef ik de 

evolutie van de verschillende financieringscomponenten van de GERD voor Polen weer voor de 

periode 1995 - 2001.   

 

Figuur 2. 6 GERD van Polen onderverdeeld naar financieringsbron (%); 1995 - 2001 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

Men kan duidelijk afleiden dat doorheen de periode 1995 - 2001 het grootste deel van de 

investeringen in O&O in Polen steeds gefinancierd werd door de overheid.  Wat betreft het 

  53 



percentage dat gefinancierd wordt door de industrie stellen we vast dat er zich de laatste jaren 

geen opwaartse trend heeft ingezet.  Ter bereiken van de 0.9% - norm in 2006 is dit echter een 

vereiste.  In 2000 bedroeg dit percentage 0.22%31.  Hierbij is het interessant de recente evolutie in 

dit percentage weer te geven.  Het vaststellen van stijgende trends zou de haalbaarheid van de 

0.9% - norm vergroten.  Uit figuur 2.7 blijkt echter dat het GERD gefinancierd door de industrie/ 

GDP - percentage over de periode 1999 - 2000 een negatief verloop kende.   

 

Figuur 2. 7 Het aandeel van industriegefinancierde O&O – investeringen in het BBP(a); 1995 - 2000 
(b) 
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Bron: Eurostat, 2004   
Noot (a): Berekend op basis van data uitgedrukt in € wegens het niet beschikbaar zijn van data in PPS.   
Noot (b): Voor Tsjechië waren enkel data voor het jaar 2000 beschikbaar.   
 

We kunnen ons hier de vraag stellen of de hierboven vermelde Barcelona - doelstellingen al dan 

niet realistisch zijn voor Polen.  Een belangrijke taak van de Poolse instellingen verantwoordelijk 

voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie bestaat dus uit het bevorderen van de industriële 

uitgaven voor O&O.  Zoals vermeld ondersteunt ook Polen het Actieplan opgesteld door de 

Europese Commissie.  De maatregelen ter bevordering van O&O en innovatie die dit plan omvat, 

heb ik reeds besproken in hoofdstuk 1.3.   

                                                 
31 Bekomen via berekeningen op basis van Eurostat-data.   
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Hongarije 

 

Figuur 2. 8 O&O – intensiteit Hongarije; 1995 - 2000 
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Bron: Eurostat, 2004  

 

Net zoals Polen kent ook Hongarije, in vergelijking met bijvoorbeeld Spanje, lage bruto 

binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (beschouwd ten opzichte van zijn bruto 

binnenlands product).  Het cijfer voor 2001 bedroeg 0.95%.  Het verschil met Polen is wel dat 

Hongarije sinds 1999 een inhaalbeweging heeft ingezet.  (zie figuur 2.8) 

Wat betreft de evolutie van de samenstelling van de financieringsbronnen (zie figuur 2.9) van de 

GERD stellen we vast dat de overheid, in vergelijking met Polen, instaat voor een kleiner 

financieringspercentage van de GERD (respectievelijk 53.62% en 64.78% in 2001).  Als we het 

industriële aandeel van Polen en Hongarije vergelijken stellen we echter geen even grote 

verschillen vast (34.8% en 30.77% in 2001).  Dit komt omdat de GERD van Hongarije voor een 

groot deel, in vergelijking met Polen, gefinancierd wordt door het buitenland.  In 2001 kenden 

deze buitenlandse fondsen een percentage van 9.19 (in Polen bedroeg dit 2.44%).   
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Figuur 2. 9 GERD van Hongarije onderverdeeld naar financieringsbron (%); 1995 - 2001 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

Eveneens is het interessant te vermelden dat Hongarije in 2000 een door de industrie 

gefinancierde O&O/GDP ratio van 0.30% behaalde.  Dit percentage bevindt zich, net zoals bij 

Polen, onder het Spaanse cijfer.  Net zoals Polen zal dus ook Hongarije nog zware inspanningen 

mogen leveren om de vooropgestelde 0.9% norm te halen in 2006.  In tegenstelling tot Polen 

heeft Hongarije sinds 1998 echter wel een positieve trend ingezet.   

 

De Tsjechische Republiek 

In tegenstelling tot Polen en Hongarije kent de Tsjechische Republiek een onderzoeks - en 

ontwikkelingsintensiteit die groter is dan de minst scorende EU- 15 landen.  Van 1995 tot 1998 

heeft Tsjechië dan ook een positieve trend gekend (zie figuur 2.10).  Na 1998 heeft de 

intensiteitsratio zich eerder gehandhaafd in de buurt van de 1.25%.  Indien er zich terug een 

stijgende tendens inzet, lijkt de tegen 2010 te halen 2% - doelstelling dan ook bereikbaar.   
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Figuur 2. 10 O&O – intensiteit Tsjechische Republiek; 1995 - 2000 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

Inzake de opsplitsing van de GERD naar financieringsbron stellen we vast dat (zie figuur 2.11), in 

tegenstelling tot Polen en Hongarije, het belangrijkste deel van de fondsen verstrekt wordt door 

de industrie.  Deze sterke industrie - gerichtheid vindt voor een groot deel zijn oorsprong in de 

vooroorlogse en communistische geschiedenis van Tsjechië.  (Radosevic S. en Auriol L., 1999, 

blz. 374)  In 2001 bedroeg het aandeel van de industrie bijvoorbeeld 52.46%.  Ook Tsjechië kent, 

net zoals Polen een laag percentage aan buitenlandse financieringsbronnen.  Het aandeel van 

industriegefinancierde O&O - investeringen, uitgedrukt als percentage van het BBP, bedroeg in 

2000 0.63%.Veelal blijken deze industriële investeringen O&O echter gericht op het realiseren 

van korte termijndoelstellingen.  (OST, 2003b, blz. 19) 

 

Figuur 2. 11 GERD van de Tsjechische Republiek onderverdeeld naar financieringsbron (%); 1995 - 
2001 
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Slovenië 

Zoals we uit figuur 2.12 kunnen afleiden, behaalde Slovenië, net zoals de Tsjechische Republiek, 

betere resultaten dan Spanje en Ierland.  In het jaar 2001 kende het een intensiteitsratio van 1.57% 

waarmee het, op dit vlak, het best scorende CEEC-4 land is.  Gezien de licht stijgende tendens die 

we sinds 1997 kunnen waarnemen, kan ik stellen dat Slovenië een goede basis heeft voor het 

bereiken van zijn 3% - doelstelling tegen 2010.  Toch moeten er bij deze positieve cijfers een 

aantal bemerkingen gemaakt worden.  Zo ligt, ondanks dit hogere cijfer, de nadruk binnen het 

Sloveense onderzoeks - , wetenschaps - en innovatiebeleid, te veel op basisonderzoek.  Toegepast 

onderzoek, relevant voor de industrie, vindt daarentegen veel minder plaats.  Industriële innovatie 

is eveneens zeer zwak ontwikkeld.  (European Commission, 2001b, blz. 3-4) 

 

Figuur 2. 12 O&O – intensiteit Slovenië; 1995 - 2000 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

Wat betreft het financieren van O&O door de industrie, heeft Slovenië zich voorgenomen dat het 

aandeel hiervan (uitgedrukt als percentage van het BBP) tegen 2010 2% moet bedragen.  Zoals 

we uit figuur 2.7 kunnen aflezen, beliep dit cijfer in 2000 0.78%.  Ten opzichte van 1999 betekent 

dit cijfer een daling.  Ik merk hierbij op dat, sinds 1999, dit cijfer sterk aanleunt bij de percentages 

die Ierland neerzette.  Verder blijkt duidelijk uit de figuur dat Slovenië in 2001, in vergelijking 

met de andere CEEC - 4 landen, de beste GERD gefinancierd door de industrie/GDP - ratio’s 

optekende.   

Figuur 2.13 geeft tot slot nog een overzicht van de belangrijkste investeringsfondsen van de 

Sloveense bruto binnenlandse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.  Net zoals in de 

Tsjechische Republiek stelt de Sloveense industrie een groot aandeel aan fondsen voor O&O ter 
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beschikking.  (in 2001; 54.66%)  Desondanks wordt Slovenië, zoals de andere drie CEEC - 

landen, bekritiseerd voor zijn te hoge overheidsfinancieringen en deswege te lage industriële 

O&O - financieringscijfers.  (European Commission, 2001b, blz. 3)  Vanaf 1997 merken we een 

plotse stijging in het aandeel van de buitenlandse bronnen.  In 2000 bedroeg dit aandeel 7.18%.   

 

Figuur 2. 13 GERD van Slovenië onderverdeeld naar financieringsbron (%); 1995 - 2001 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

 

Ik acht het interessant om ook de verschillende financieringsbronnen van de bruto binnenlandse 

uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van Ierland te vermelden.  Zoals we uit figuur 2.14 kunnen 

afleiden financiert de industrie sinds 1991 meer dan 60 % van de GERD.  Het overheidsaandeel 

maakt, in tegenstelling tot de vier CEEC - landen, steeds minder uit dan 30 %.  Opvallend is eveneens 

dat het aandeel aan buitenlandse investeringen over de ganse lijn 8 à 10% bedraagt.  Slovenië en 

Hongarije kenden in 2000 - 2001 ook dergelijke instroompercentages.   

Figuur 2. 14 GERD van Ierland onderverdeeld naar financieringsbron; 1990 - 2000 
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Bron: Eurostat, 2004 
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Figuren 2.6, 2.9, 2.11 en 2.13 gaven reeds een indicatie van de belangrijke rol die de industrie speelt in 

het financieren van onderzoek - en innovatiegerelateerde activiteiten.  Specifiek wil ik, aan de hand 

van figuur 2.15,nog eens accentueren dat de uitgaven voor O&O specifiek uitgevoerd binnen de 

industriële sector hoofdzakelijk gefinancierd worden door de industrie zelf.   

 

Figuur 2. 15 O&O uitgevoerd door de industriële sector opgedeeld naar financieringsbron; 2000 
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Voor ieder land heb ik hierboven onder andere de verschillende fondsenverschaffers van de GERD 

besproken.  Zo konden we aflezen dat Hongarije en Slovenië in 2001 de grootste aandelen aan 

buitenlandse fondsen ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling kenden (9.19% en 7.18%).  Voor 

Polen en de Tsjechische Republiek was dit respectievelijk slechts 2.44% en 2.22%.  Buitenlandse 

bedrijven kunnen, zoals vermeld in hoofdstuk 2.2, via hun fondsen bijvoorbeeld plaatselijke O&O - 

centra overnemen en integreren in een internationaal kennisnetwerk.  Europese gemeenschapsfondsen 

die onder andere de kaderprogramma’s en de structurele fondsen omvatten, zijn ook een voorbeeld van 

buitenlandse financiering.  Er zijn echter nog geen Eurostatdata beschikbaar die een opsplitsing maken 

tussen deze twee bronnen van buitenlandse financiering.  Op basis van de grafieken kunnen we 

eveneens stellen dat de stijgende tendens op het vlak van buitenlandse fondsenverschaffers, op 

uitzondering van Polen, zich inzette vanaf 1997-1998. Of de toetreding deze trend nog zal versterken 

komt aan bod in deel drie.   

 

 

Zoals men een onderscheid kan maken naar financieringsbron, kan men eveneens een opsplitsing 

maken volgens uitvoerende sector.  Zo kan onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden binnen de 

bedrijfssector, de overheidssector, het hoger onderwijs of de non profit sector.  Zoals reeds vermeld in 
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hoofdstuk 2.5 worden dergelijke intramurale industriële uitgaven voor O&O weergegeven door de 

term BERD.  De bedragen die de overheid intramuros uitgeeft aan O&O duidt men aan met de term 

GOVERD.  Figuur 2.16 toont aan dat, in 2000, zowel in Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek 

en Slovenië de industrie de belangrijkste uitvoerende sector was.  Polen en Hongarije kennen in 

vergelijking met Slovenië en Tsjechië een kleiner industrieel aandeel, wat samengaat met de grotere 

rol die het hoger onderwijs er speelt.  Tot slot valt ook op dat de Tsjechische hoger onderwijssector 

weinig O&O uitvoert.   

Figuur 2. 16 GERD van de 4 CEEC – landen opgedeeld volgens uitvoerende sector; 2000 
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Bron: Eurostat, 2004  
Noot: Voor Hongarije ontbreken resultaten omtrent de non profit sector.  
 

 

2.2.4.2. Een beschouwing van het menselijk kapitaal 
 
Zoals benadrukt in hoofdstuk 1.5.6, speelt ook de voorraad menselijk kapitaal waarover een land 

beschikt een belangrijke rol binnen het innovatiegebeuren.  Innovatie komt namelijk slechts tot stand 

dankzij mensen en het menselijk kapitaal waarover zij beschikken.   

 

Na de val van het socialisme hadden Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië, op het vlak van 

wetenschapsgeoriënteerde studie - en werkgelegenheid, af te rekenen met enkele problemen.  Zo 

zorgde de gebrekkige kwaliteit van de tewerkstelling in de onderzoekscentra (verouderde uitrusting, 

lage lonen…) en de verminderde vraag naar O&O die zich voordeed (onder andere door de tendens tot 

het kopen van Westerse technologie die heerste bij de nieuw gecreëerde firma’s) gedurende de 

transitieperiode er onder andere voor dat vele jongeren zich niet langer interesseerden voor een 

wetenschappelijke baan.  Ook oudere wetenschappers stapten vaak, al dan niet vrijwillig, uit het 

wetenschappelijke arbeidscircuit.  (Ducatel K. et al, 2001, blz. 8)   

Op basis van tabel 2.2 bespreek ik de huidige situatie betreffende het aantal afgestudeerden in de derde 

graad.  Dit omvat de studenten die een licentiaat - of doctoraatsdiploma behaalden.  De eerste twee 
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kolommen geven het aantal afgestudeerden per 1000 inwoners weer, dit zowel algemeen als specifiek 

voor de wetenschappelijke - en ingenieursrichting.  In de drie laatste kolommen druk ik het aantal 

afgestudeerden in de wetenschappelijke32 - en/of ingenieursrichting33 uit als percentage van het totaal 

aantal afgestudeerden.  Aangezien er geen gegevens beschikbaar waren voor Griekenland, heb ik een 

gemiddelde voor de landen Spanje en Portugal opgenomen.  (EU - 2 gemiddelde)  Wat betreft het 

aandeel dat de wetenschappelijke - en ingenieursstudies (W&I) uitmaken van het totale aantal 

afgestudeerden, stel ik vast dat Tsjechië en Slovenië het best scoren.  Desondanks zijn deze 

percentages (22% en 20%) lager dan het EU - 2 gemiddelde.  Uiteraard moet men ook nagegaan 

hoeveel afgestudeerden ieder land kent.  Om een vergelijking tussen de landen mogelijk te maken, heb 

ik dit aantal gedeeld door het aantal inwoners.  Betreffende het algemene opleidingsniveau bevindt 

Polen zich in een gunstige positie.  Het Poolse cijfer leunt zelfs sterk aan bij het Ierse resultaat.  Op het 

vlak van W&I is het beeld voor Polen echter minder positief.  Net zoals de drie andere CEEC - landen 

zet Polen namelijk resultaten neer die zich onder het EU - 2 gemiddelde bevinden.   

 

Tabel 2. 2 Afgestudeerden in de derde graad, 2001(a) 

 
Aantal afgestudeerden 

per 1000 inwoners 
Aantal afgestudeerden als % van het 

totaal 
 Alle 

opleidingen 
W&I 

opleiding 
Wetenschap-

pelijke 
opleiding 

Ingenieurs
-opleiding 

W&I 
opleiding 

EU - 2 
gem 

6.7 1.7 10% 15% 25%

Ierland 11.9 3.6 19% 12% 31%
Tsjechië 4.3 0.9 10% 11% 22%
Hongarije 5.7 0.7 2% 10% 12%
Polen 11.3 1.2 3% 7% 10%
Slovenië 6.0 1.2 4% 17% 20%
Bron: Eurostat, 2004 
Noot: (a) Voor Hongarije hebben de cijfers betrekking op 2000. 
 

Voordat men hier echter conclusies uit kan trekken, moet men zich ook een beeld vormen van de 

recente evolutie die de CEEC - landen meegemaakt hebben.  Figuur 2.17 geeft de gemiddelde 

jaarlijkse groeivoet weer van het aantal afgestudeerden (per 1000 inwoners) voor de periode 1998 - 

2001.  Dit zowel voor het totaal aantal afgestudeerden als voor het aantal W&I - afgestudeerden.   De 

evolutie van deze eerstgenoemde indicator is voor ieder land positief.  Polen, Hongarije en Tsjechië 

kennen zelfs groeivoeten die boven het Ierse gemiddelde uitsteken.  Op het vlak van afgestudeerden in 

de wetenschappelijke - of ingenieursrichting valt de sterke groeiprestatie neergezet door Polen 

onmiddellijk op.  Hongarije heeft daarentegen, net zoals Ierland, een negatieve evolutie gekend.  

                                                 
32 Dit omvat mens - en natuurwetenschappen, wiskunde, statistiek en informatica.   
33 Dit omvat ingenieursopleidingen, architectuur, bouwkunde, productie en vervaardiging. 
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Aangezien dit negatieve Ierse groeicijfer enkel slaat op de periode 1999 - 2000 moet het enigszins wat 

genuanceerd worden.  Zo kende Ierland in 2001, ten opzichte van de periode 1998, bijvoorbeeld een 

stijging van 3.92%.   

Tot slot wil ik opmerken dat er, zoals de figuur weergeeft, in enkele CEEC - landen terug een 

wetenschappelijke interesse ontstaan is bij de jongeren.  Zo blijkt de desinteresse in de wetenschappen 

die volgde op de socialistische periode niet langer aanwezig te zijn in Polen en Tsjechië.   

Figuur 2. 17 Gemiddeld jaarlijkse groeivoet van het aantal afgestudeerden; 1998 – 2001 (a) 
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Bron: Eurostat, 2004 
Noot: (a): Voor Hongarije en Ierland betreft het respectievelijk de periodes 1998-2000 en 1999-2000. 
 

Om een inzicht te krijgen in de productie van menselijk kapitaal gericht op een loopbaan als 

onderzoeker is het interessant het aantal net afgestudeerde doctors in de wetenschappelijke - en 

technologische sector te beschouwen.  In figuur 2.18 kunnen we duidelijk aflezen dat Polen ook op dit 

vlak zeer goed scoort.  Slovenië zette vanaf 1999 een inhaalbeweging in en behaalde zodoende, net als 

Polen, resultaten die nauw aansluiten bij de Ierse resultaten.  De Tsjechische Republiek, waarvan 

slechts data beschikbaar zijn vanaf 1999, evenals Hongarije kennen actueel cijfers die zich onder het 

EU - 3 gemiddelde situeren.  Het verschil tussen beide landen is wel dat Hongarije, in tegenstelling tot 

Tsjechië, de laatste jaren een sterk neerwaartse beweging gekend heeft.   
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Figuur 2. 18 Het aandeel van nieuw afgestudeerde doctors in de wetenschappelijke – en technologische 
sector in de leeftijdsgroep 25 tot 34 – jarigen (per duizend); 1995 - 2001 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

 

Een opmerking over het onderwijssysteem in de CEEC - landen is hier op zijn plaats.  Ondanks het 

feit dat deze landen betrekkelijk goed scoren op het vlak van afgestudeerden, is er toch niet steeds de 

juiste kennis voor handen.  Zo zijn arbeidskrachten die beschikken over nieuw technologische 

vaardigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot ICT, veelal onvoldoende aanwezig.  Herscholing en het 

stimuleren van dergelijke studiekeuzes zijn dus belangrijke beleidsprioriteiten.   

Binnen dit kader situeert zich het belang van levenslang leren.  In onze huidige maatschappij is het 

namelijk niet voldoende om over goed opgeleide mensen te beschikken.  Continue herscholing, 

teweeggebracht door de steeds veranderende technologie, is eveneens een vereiste binnen het 

hedendaagse onderwijssysteem.  Vanuit dit oogpunt is het interessant te weten welke prestaties Polen, 

Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië neerzetten op het vlak van levenslang leren.  De in 

tabel 2.3 gebruikte indicator definieert levenslang leren als het, gedurende de laatste vier weken, 

geparticipeerd hebben in één of andere vorm van onderwijs of training.  De tabel geeft een overzicht 

van de huidige situatie en de gemiddelde jaarlijkse groeivoeten overheen de periode 1997 - 2001.   

 

Tabel 2. 3 Percentage en gemiddelde jaarlijkse groeivoet van de bevolkingsgroep 25 tot 64 – jarigen die 
gedurende de laatste vier weken een opleidingscursus volgden, 2002; 1997 - 2002(a) 

 Ierland Tsjechië Slovenië Polen Hongarije EU - 3 gem. 

% 7.7 6.0 5.1 4.3 3.3 3.0 

Groeivoet 8.2%  10.2% -10.4% 2.6% 2.4% 

Bron: European Commission, 2003d, blz. 55, eigen verwerking 
Noot: (a)Portugal: 1998-2002, Slovenië: 2000-2002, Polen: 2001-2002 
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De vier CEEC - landen kenden in 2002 allen betere percentages dan het EU - 3 gemiddelde.  Op het 

vlak van gemiddeld jaarlijkse groeivoeten heerst er binnen de vier landen grote variatie.  Zo kende 

Polen een sterk negatief groeicijfer (-10.4%) terwijl Slovenië een sterk positief resultaat neerzette 

(10.2%).   

Tot slot wil ik, betreffende resultaten op het vlak van geschooldheidsgraden, nog opmerken dat de 

kwaliteit van de opleidingen in de CEEC - landen, in vergelijking met West - Europa, vaak lager is.  

Ook al evolueren vele EU-10 landen nu, op het vlak van onderwijsniveau en beoordelingsgraden, naar 

Westerse schoolsystemen.  (Ducatel K. et al, 2001, blz. 56, 62)   

 

 

 

Naast informatie betreffende het niveau van menselijk kapitaal binnen het schoolsysteem zijn ook 

gegevens betreffende de beschikbaarheid en de verdeling van menselijk kapitaal binnen de 

arbeidsmarkt van belang.   

In tabel 2.1 konden we aflezen dat de CEEC - landen, in vergelijking met de periode ’90 - ’95 die 

gekenmerkt werd door sterk negatieve groeivoeten op het vlak van personeel tewerkgesteld in de 

O&O - sector, in de periode 1995 - 200034 eerder zwak dalende tot licht stijgende groeivoeten kenden.  

Specifiek per land is het, omtrent de gemiddelde jaarlijkse groeivoet (sinds 1995), interessant om te 

vermelden dat Slovenië de zwakste groeivoeten neerzette.  Hongarije kende daarentegen de meest 

positieve trend.  (European Commission, 2003b, blz. 64)  Het is interessant even stil te staan bij de 

specifieke situatie in 2000.  Figuur 2.19 geeft voor ieder land het aantal personeelsleden weer (in 

voltijdse equivalenten), per 1000 arbeidskrachten, die tewerkgesteld zijn in de O&O - sector.  

Specifiek heb ik dit totale aantal voor ieder land opgesplitst naargelang de sector waarin deze O&O - 

arbeidskrachten tewerkgesteld zijn. Er blijkt duidelijk dat Slovenië het beste scoort op dit vlak.  De 

drie andere CEEC landen kennen, in vergelijking met Griekenland35 (EL), een lager aantal O&O 

personeelsleden per 1000 actieve arbeidskrachten.  Positief betreffende Slovenië is ook dat het, net 

zoals Tsjechië, een grote tewerkstelling kent in de bedrijfssector.  Desondanks gaat het, in vergelijking 

met Ierland, om lagere aandelen.  Verder valt het op dat Hongarije en Polen, relatief beschouwd, een 

grote O&O - tewerkstelling kennen in het hoger onderwijs36.   

 

                                                 
34 Slovenië kent in de jaren ’95 - ’97 ook sterk dalende groeivoeten.   
35 Wegens een gebrek aan data betreffende het aantal arbeidskrachten die Spanje en Portugal kenden in 2000, 
kon ik geen EU - 3 gemiddelde opnemen.   
36 Dit houdt verband met Figuur 2.16, waar Polen en Hongarije ook hoog scoren op hoger onderwijs 
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Figuur 2. 19 O&P personeel per 1000 actieve arbeidskrachten; 2000 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

Uiteraard is het ook interessant de tewerkstelling in de ‘medium - high’en ‘high - tech’ sectoren na te 

gaan.  In hoofdstuk  2.2.4.5 ga ik hier dieper op in.   

 

Een probleem dat vaak voorkomt bij de instroom van afgestudeerden in de arbeidsmarkt of binnen de 

arbeidsmarkt is “brain drain”.  Specifiek voor de EU-10 landen wijst dit begrip op de buitenlands 

georiënteerde uitstroom aan arbeidskrachten die ze ondervinden.  Deze uitstroom, die grotendeels 

gericht is op Amerika en in mindere mate op de EU-15 landen, wordt hoofdzakelijk teweeggebracht 

door de betere arbeidsomstandigheden, het meer hoogstaande en recentere onderzoeksmateriaal en de 

hogere lonen die deze “ontvangende” landen bieden.  Momenteel streven de CEEC - landen er dan ook 

naar om, veelal met behulp van internationale fondsen, deze achterstanden weg te werken.  

Betreffende deze brain drain, kunnen we ons de vraag stellen of de uitbreiding van de Europese Unie 

deze tendens niet nog zal versterken.   

 

 

2.2.4.3. Gebruik van risicokapitaal 
 
In figuur 1.4 konden we reeds aflezen dat de Tsjechische Republiek evenals Ierland en de EU - 3 

landen in de periode 1995 - 2000 gekenmerkt werden door positieve groeivoeten wat betreft de 

investeringen in ‘early stage’ risicokapitaal.  Polen en Hongarije kenden daarentegen negatieve 

groeivoeten.  Na de ‘new-economy’ crisis kregen deze hierboven vermelde landen, met uitzondering 

van Hongarije en Griekenland, af te rekenen met sterk negatieve groeicijfers.  Figuur 2.20 geeft een 

beeld van de investeringen in zaai - en opstartkapitaal (uitgedrukt per duizend BBP) die plaatsvonden 

in 2000 en 2001.  Algemeen stellen we vast dat de drie CEEC - landen, net zoals de EU - 3 landen lage 

investeringspercentages kennen.  Zodoende beschikken zij over weinig stimulansen ter bevordering 

van de uitbreiding en de creatie van innovatieve ondernemingen.  Verder kunnen we ook de 

ongunstige gevolgen, teweeggebracht door de ‘new - economy’ crisis, afleiden uit de figuur.  
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Opvallend is dat Hongarije, die geen negatieve gevolgen ondervond van deze crisis, in 2001 resultaten 

behaalde die vergelijkbaar zijn met Ierland.   

Tot slot merk ik op dat er geen resultaten beschikbaar waren voor Slovenië.   

 

Figuur 2. 20 Investeringen in zaai – en opstartrisicokapitaal (per duizend BBP), 2000 en 2001 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

 

2.2.4.4. Een beschouwing van het innovatiepotentieel.   
 
In hoofdstuk 1.5.7 heb ik er op gewezen dat de publicatie - en patenteringsgraden nuttige informatie 

bieden betreffende de hoeveelheid kennis waarover een land beschikt.  Deze kennis omvat een 

potentieel tot innovatie.  Zodoende zijn patenten en publicaties geen proxy voor de pure 

innovatiecapaciteit van een land.  Veeleer duiden ze het innovatiepotentieel waarover een land 

beschikt aan.  Want zoals reeds herhaaldelijk gesteld wordt het innovatievermogen van een land niet 

enkel bepaald door de voorraad aan kennis, maar tevens ook door de institutionele capaciteiten, de 

marktgeoriënteerde ontwikkeling van de economie (dit in het bijzonder voor de CEEC - landen 

aangezien deze landen hun oorsprong vinden in een communistisch gedachtegoed).   

 

Wat betreft de publicatiegraden van Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië verwijs 

ik naar figuur 1.7.  Hierin kunnen we duidelijk aflezen dat Slovenië een groter aantal 

wetenschappelijke publicaties (per miljoen inwoners) voortbrengt dan Ierland (Slovenië: 726 en 

Ierland: 647).  Ook de groeicijfers overheen de periode 1995 - 2000 van Slovenië ligger hoger dan 

deze van Ierland.  Polen, Tsjechië en Hongarije kennen, ondanks hun laag aantal publicaties, 

groeicijfers die boven het EU - 15 gemiddelde liggen.  Deze lage publicatiegraad kan gelinkt worden 

aan de wetenschappelijke cultuur die heerste binnen de CEEC - landen in het begin van de jaren ’90.  

Deze cultuur beschouwde het publiceren van Engelse artikels in internationale technologische 
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tijdschriften als een ongewoon fenomeen. (European Commission, 2003, blz. 316)  De transitieperiode 

heeft deze cultuur echter geleidelijk omgevormd.  Eveneens heeft het Europese integratieproces, dat de 

CEEC - landen de laatste jaren ondergaan hebben én nog steeds ondergaan, bijgedragen tot een 

stijgend aantal co - publicaties.  (Weber M. et al, 1999)  De voornaamste co - publicatiepartners van 

Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië zijn afkomstig uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk en de Verenigde Staten.  (European Commission, 2003d, blz. 63) 

 

 

 

Vervolgens kunnen we voor de vier CEEC - landen ook de evolutie op het vlak van technologische 

output nagaan.  Figuur 2.21 vergelijkt de patentevolutie van de vier CEEC - landen met deze van het 

EU - 3 gemiddelde en Ierland.  Ook op dit vlak bereikt Slovenië positieve resultaten.  Over de hele 

periode kende het, net zoals Hongarije, waarden die hoger liggen dan het EU-3 gemiddelde.  Verder 

moet er gewezen worden op de stijgende trend die Hongarije en Tsjechië kenden.  Net zoals Slovenië 

en Ierland verdubbelden zij over een periode van zes jaar hun aantal EPO - patentaanvragen.  

Desondanks situeren alle landen zich, in vergelijking met Ierland, nog steeds op een laag niveau.  

Polen heeft zelfs over de ganse lijn beduidend minder goede resultaten geboekt. 

 

Het algemeen lage patentenniveau hangt uiteraard samen met de lage bedrijfsinvesteringen in O&O 

die de CEEC - landen kennen.  Bovendien is het zo dat het onderzoek uitgevoerd door buitenlandse 

bedrijven, gevestigd in de CEEC - landen, geen aanleiding geeft tot een stijgende Hongaarse 

patentengraad.  Multinationals zullen namelijk de patenten aanvragen via hun eigen land van 

herkomst.  (OST, 2003, blz. 19) 

 

Een interessante opmerking is nog dat het aandeel van de CEEC - landen in ICT - of 

biotechnologiepatenten quasi nihil is.  
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Figuur 2. 21 Aantal EPO – patentaanvragen per miljoen inwoners; 1995 - 2000 
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Bron: Eurostat, 2004  

 

 

2.2.4.5. Bespreking van de innovatie - output 
 
Indicatoren zoals het aandeel van hoogtechnologische exporten in de totale exporten van een land of 

de toegevoegde waarde van technologische en hoogtechnologische industrieën uitgedrukt als 

percentage van de totale toegevoegde waarde geven een indicatie van het vermogen van een land tot 

het commercialiseren van wetenschappelijke en technologische onderzoeksresultaten.  Zoals vermeld 

in hoofdstuk 1.5.8 moet er hierbij rekening gehouden worden met de economische structuur van een 

land.  In Slovenië, Hongarije en Tsjechië maakt de industriële productie bijvoorbeeld een groot deel 

uit van de economie.   

Figuur 2.22 geeft de evolutie weer van de mensen tewerkgesteld in de ‘high’ - en ‘medium high’ 

technologische industrie37 uitgedrukt als percentage van de totale werkgelegenheid.  Dit voor de 

periode 1998 - 2000.  Aangezien er geen gegevens voor Polen beschikbaar waren, kon ik dit land niet 

opnemen.   

De figuur geeft duidelijk weer dat er zich geen opmerkelijke opwaartse of neerwaartse veranderingen 

voorgedaan hebben gedurende de periode ’98 - ‘02.  Opvallend is wel dat zowel Hongarije, Tsjechië 

als Slovenië steeds hogere tewerkstellingscijfers kenden dan Ierland.   

 

                                                 
37 Dit omvat onder andere de productie van chemicaliën, chemische stoffen, machines, motorvoertuigen, 
transportuitrusting, elektrisch materiaal, radio’s, televisie - en communicatie apparatuur, medische instrumenten 
(European Commission, 2003d, blz 91).   
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Figuur 2. 22 Werkgelegenheid in ‘high’ – en ‘medium high’ technologische industrie als % van de totale 
werkgelegenheid; 1998 - 2002 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

Dit moet echter genuanceerd worden.  Eerst en vooral is het van belang de toegevoegde waarde van de 

‘high - tech’ - en ‘medium high- tech’industrie (als % van de totale toegevoegde waarde) in 

beschouwing te nemen.  Deze indicator zuivert de werkgelegenheidsresultaten van 

arbeidsproductiviteitsverschillen.  Tabel 2.4 geeft de waarden weer van deze laatstgenoemde indicator 

voor het jaar 2000.  Deze tabel onderstreept eveneens de positieve resultaten van Hongarije en 

Tsjechië maar het zwakt hun superieure positie ten opzichte van Ierland af.  Ik merk op dat er in deze 

tabel wel resultaten betreffende Polen zijn opgenomen.  Deze duiden erop dat Polen, in vergelijking 

met de drie andere CEEC - landen, minder goede resultaten neerzet.  De positieve Hongaarse en 

Tsjechische resultaten hangen grotendeels samen met het belangrijke aandeel van de automobiel - en 

elektronicasector in deze landen.  Buitenlandse directe investeringen spelen ook een grote rol.  

(European Commission, 2003d, blz. 78) 

 

Tabel 2. 4 De toegevoegde waarde voortgebracht door de ‘high – tech’ – en ‘medium high – tech’ industrie 
als % van de totale toegevoegde waarde, 2000(a) 

 EU - 3 Ierland Polen Hongarije Slovenië Tsjechië 

% 3.93 23.47 5.66 10.14 7.45 10.13 

Bron: European Commission, 2003d, blz 78, eigen verwerking 
Noot: (a): Voor de EU - 3 en Ierland betreft dit het jaar 2001 
 

Ten tweede is het ook van belang de innovatieproductie in de dienstensector na te gaan.  Hieromtrent 

zijn enkel cijfers betreffende de werkgelegenheid in hoogtechnologische diensten, uitgedrukt als 

percentage van de totale werkgelegenheid, beschikbaar voor de CEEC - landen.  Figuur 2.23 geeft de 

trends voor de periode 1998 - 2002 weer.  We stellen vast dat ook op dit vlak Hongarije en Tsjechië 
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goede cijfers neerzetten.  Ierland blijft echter de koploper.  In de beschouwde periode kende het zelfs 

een licht stijgende tendens.   

 

Figuur 2. 23 Werkgelegenheid in “high - tech” diensten als % van de totale werkgelegenheid; 1998 - 2002 
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Bron: Eurostat, 2004 

 

Ten derde is het belangrijk op te merken dat, als men puur de tewerkstelling in de “highest - tech” -

sector beschouwt, Ierland duidelijk de koploper is.  Hongarije kent, in vergelijking met Slovenië en 

Tsjechië echter ook tewerkstellingspercentages die de Ierse resultaten benaderen.  (2.61 % in 

vergelijking met 3.16 %, Eurostat, 2004)  In dit kader is het misschien interessant om op te merken dat 

de Hongaarse industriële sectoren, actief in meest intensieve onderzoeks - en ontwikkelingssectoren, 

sinds 1997 een vrij sterk positief evoluerend omzetsaldo gekend hebben.  In 2000 werd de grootste 

omzet neergezet in de informaticasector.  (OST, 2003, blz. 20) 

 

2.2.4.6. Beschouwing van de kleine - en middelgrote ondernemingen 
 
Wat betreft de in hoofdstuk 1.5.4 aangehaalde indicator “het aandeel van de kleine - en middelgrote 

ondernemingen in de door de overheid gefinancierde O&O uitgevoerd door de bedrijfssector” zijn er 

enkel gegevens omtrent de Tsjechische Republiek beschikbaar.  De indicator bedroeg in 2001 52.9% 

en kende, over de periode 1997 - 2001, een jaarlijkse gemiddelde groeivoet van 27%.  Deze cijfers 

duiden op een grote tussenkomst van de Tsjechische overheid.  (European Commission, 2003d, blz 

38)   

Verder is het interessant te vermelden hoeveel KMO’s er intramuros innovatie - acitiviteiten 

ondernemen.  Tabel 2.5 geeft dit weer voor Slovenië, Polen en de Tsjechische Republiek.  Omtrent 

Ierland en Polen zijn er geen gegevens beschikbaar.  We stellen vast dat Polen beduidend lage cijfers 

neerzet.  De andere CEEC - landen zetten resultaten neer die in de buurt van het EU - 3 gemiddelde 

liggen.   
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Tabel 2. 5 Aantal intramuros innoverende KMO’s (uitgedrukt als % van het totale aantal KMO’s) 

 EU - 3 gem. Polen Tsjechië Slovenië 

% 27.13 4.1 25.8 22 

Bron: European Communities, 2003 b 

 

Indicatoren omtrent het aantal innoverende KMO’s die betrokken zijn in coöperaties komen aan bod in 

hoofdstuk 2.2.4.7.  

 

 

2.2.4.7. Beschouwing van de netwerkcomponent 
 
In hoofdstuk 1.5 heb ik geen afzonderlijk onderdeel opgenomen dat maatstaven ter beoordeling van 

een al dan niet uitgebouwde netwerkstructuur behandelde.  Dit grotendeels omdat indicatoren 

hieromtrent niet of onvoldoende beschikbaar zijn.  In hoofdstuk 1.5.4 heb ik echter wel de indicator 

vermeld die weergeeft hoeveel kleine en middelgrote ondernemingen er samenwerken met andere 

firma’s of onderzoeksinstellingen om tot innovatie te komen.  In dit hoofdstuk ga ik na hoe de vier 

CEEC - landen scoren op dit vlak.  Maar eerst ga ik in op de algemene netwerktrends die momenteel 

heersen in de EU-10 landen.  Dit omdat, zoals reeds vermeld, de systeemvisie en zodoende ook de 

Europese Commissie veel belang hechten aan het opbouwen van netwerken.   

 

 

De drie voornaamste spelers binnen het onderzoeks - en innovatiebeleid zijn de 

overheidsgeoriënteerde onderzoeksinstellingen, de onderzoekscentra opgericht binnen de industrie en 

de binnen de universiteiten gecreëerde onderzoekscentra.  In hoofdstuk 2.1 vermeldde ik reeds dat 

linken tussen industrie en publieke onderzoeksinstellingen onder de centrale planeconomie quasi 

onbestaande waren.  Als oorzaken voor deze gebrekkige samenwerking kan men de overheidsfondsen 

die de publieke onderzoeksinstellingen verwierven en de gebrekkige industriële vraag naar het 

wetenschappelijke onderzoek die de publieke onderzoekscentra aanboden, aanduiden.  De 

herstructurering bracht aanvankelijk niet veel verbetering met zich mee.  Onderzoekscentra zagen 

namelijk hun overheidsfondsen langzaamaan opdrogen.  Ook de industriële herstructureringen 

brachten geen samenwerkende, en dus een fondsenverschaffende, stimulans met zich mee.   

 

Eind de jaren ’90 werden er in de vier CEEC - landen incentives gecreëerd, gericht op het stimuleren 

van interindustriële netwerken en het tot stand brengen van coöperatie tussen de 

onderzoeksgemeenschap en de industrie.   

Actueel wordt er vastgesteld dat de binnenlandse bedrijven en ook de KMO’s, in vergelijking met 

vroeger, meer gebruik maken van de resultaten van onderzoekscentra.  Zo doen Hongaarse firma’s 
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bijvoorbeeld een beroep op, en werken dus samen met, buitenlandse onderzoekslaboratoria38.  

Bovendien werken de in Hongarije gevestigde buitenlandse bedrijven, zoals bijvoorbeeld Ericsson en 

Nokia, onder andere samen met de ‘Budapest Technical University in telecommunication, electronics 

and automotive engineering’.  Slovenië kent bijvoorbeeld het “Young Research Programme”, dat 

onder andere de samenwerking tussen enerzijds de publieke onderzoeksinstelling of de universiteit en 

anderzijds de industrie bevordert (European Commission, 2001b, blz. 13).  Naast dergelijke 

onderzoekssamenwerking bestaat er overleg over de programma’s die de universiteiten aanbieden.  

Eveneens wordt er vaak “on-the-job-training” toegepast.  Verder werden er bijvoorbeeld in Polen 

“Centres of Excellence” opgebouwd.  Dergelijke vestigingen situeren zich buiten de universiteiten 

maar bestaan desondanks uit sterke onderzoeksteams en dynamische professoren.  In nauwe 

samenwerking met de industrie leggen ze zich dan toe op het verwerven van nieuwe kennis.  Op 

internationaal vlak kan er samenwerking optreden tussen verschillende nationale Centres of 

Excellence.  (Ducatel K. et al, 2001, blz. 36-41)  In Tsjechië trad er bijvoorbeeld, mede door 

overheidstussenkomst, samenwerking op tussen de multinational VW/SKODA en de binnenlandse 

bedrijven.   

 

In tabel 2.6 kunnen we aflezen hoeveel % van de innoverende bedrijven in 2000 samenwerkte met 

andere bedrijven, publiek onderzoeksinstellingen of universiteiten.  Hongarije en Polen blijken de 

hoogste samenwerkingscijfers te behalen.  Eveneens geeft de figuur cijfers weer over het aantal 

KMO’s die samenwerken met andere firma’s of instellingen om tot innovatie te komen.  In 

vergelijking met de EU - 15 treedt er zowel in de productiesector als in de dienstensector minder 

coöperatie op in Tsjechië en Slovenië.   

Algemeen kunnen we stellen dat er, ondanks de verschillende initiatieven, slechts in beperkte mate 

samenwerking optreedt in Hongarije, Polen, Slovenië en Tsjechië.   

Ik wil nog opmerken dat er geen datareeksen voorhanden waren over deze samenwerking.  Dit hangt 

grotendeels samen met het slechts recente belang dat gehecht wordt aan coöperatie - en 

netwerkstructuren.  Zodoende kan ik niet de evoluties weergeven die zich voorgedaan hebben op dit 

vlak.   

                                                 
38 In dit geval werd er beroep gedaan op buitenlandse centra omdat de binnenlandse instellingen nog 
onvoldoende inspelen op de actuele behoeftes van de Hongaarse bedrijven.   
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Tabel 2. 6 Aantal coöperatieve bedrijven of KMO’s als % van totaal aantal innoverende bedrijven of 
KMO’s; 2000 

 EU-15 Spanje Portugal Tsjechië Slovenië Hongarije Polen 
Coöperatieve 

innoverende 

bedrijven 

 10.18 27.5 23.58 22.60 39.80 35.60 

Coöperatieve 

KMO’s in de 

productiesector 

9.4 3.2 7.4 5.8 8.4   

Coöperatieve 

KMO’s in de 

dienstensector 

7.1 1.9 9.2 5.2 4.4   

Bron: Eurostat, 2004 en European Communities, 2003b 

 

 

Tot slot van dit hoofdstuk nog een korte bemerking over het netwerkfenomeen.  Ondanks de vele 

positieve effecten die dit met zich meebrengt (risicospreiding, het bundelen van kennis, versnellen van 

de productontwikkeling…) is het  namelijk van belang te beseffen dat samenwerking ook ongunstig 

kan inwerken op innovatie.  Zo moeten de beleidsmakers ervoor zorgen dat bedrijven hun in-house 

O&O niet volledig substitueren door netwerkactiviteiten. Dit zou namelijk leiden tot een reductie in de 

innovatieactiviteit.  Verder moet men beseffen dat het creëren van netwerken een dure aangelegenheid 

is en dat ideeën soms niet transfereerbaar zijn.  (Love J. en Roper S., 2001, blz. 657) 
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Deel 3 
 
 

Overzicht van de sterktes en zwaktes binnen het 
innovatiesysteem van Polen, Hongarije, Slovenië en de 

Tsjechische Republiek evenals de verwachte impact van de 
toetreding tot de Europese Unie. 
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3. Overzicht van de sterktes en zwaktes binnen het 
innovatiesysteem van Polen, Hongarije, de Tsjechische 
Republiek en Slovenië evenals de verwachte impact van de 
toetreding tot de Europese Unie.   

 

Deel twee heeft me in staat gesteld een algemeen beeld te vormen van het huidige innovatiebeleid in 

de landen Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië alsmede van de omgevingsfactoren 

die het innovatieproces beïnvloeden.   

De vraag die ik me in dit deel stel is of de toetreding al dan niet nog een impact zal uitoefenen op het 

innovatiebeleid en zodoende, in het geval van een positieve innovatieve stimulans, de economische 

ontwikkeling van de landen zal bevorderen.  Want zoals reeds in het begin gesteld39, werd de Europese 

Onderzoeksruimte opgericht met het oog op economische groei.   

 

In hoofdstuk 3.1 ga ik de impact na van de toetreding op de omgevingsfactoren.  Vervolgens geef ik in 

hoofdstuk 3.2 een overzicht van de voornaamste knelpunten en sterktes in het huidige innovatiebeleid 

van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië.  Uitgaande van de huidige situatie en rekening houdend 

met de verwachte evolutie betreffende het innovatiebeleid zal ik vervolgens enkele aanbevelingen 

formuleren.  Tevens bespreek ik de invloed die de toetreding heeft uitgeoefend of nog zal uitoefenen 

op enkele factoren betreffende onderzoek, ontwikkeling en innovatie.   

Tot slot wil ik opmerken dat ik, doorheen dit deel, soms de link leg met de Ierse “successchets”.  Zo 

ga ik na of de vier CEEC - landen al dan niet gekenmerkt worden door enkele “Ierse 

succeselementen”.  In hoofdstuk 3.2.2 worden enkele factoren hieromtrent nog eens specifiek op een 

rijtje gezet.   

 

 

3.1. Omgevingselementen 
 
Zoals blijkt uit de vorige twee delen, spelen er heel wat factoren in op het innovatiegebeuren van een 

land.  Zo merkten we duidelijk dat, volgens een ruime opsplitsing, zowel binnenlandse als 

buitenlandse spelers een rol spelen binnen en een invloed uitoefenen op het innovatiegebeuren.  Door 

de oprichting van de Europese Onderzoeksruimte zou deze buitenlandse invloed en samenwerking 

enkel nog moeten versterken.  In dit verband wil ik hier eerst en vooral even stilstaan bij de rol die de 

Europese uitbreiding kan spelen in de hoeveelheid en de technologie - oriëntatie van de FDI - stromen 

die de Centraal - en Oost-Europese landen ontvangen.   

                                                 
39 Zie hoofdstuk 1.1.  Hierbij aansluitend wijzen ook de theorieën besproken in hoofdstuk 2.2 op het belang van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor economische groei.   
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Wat betreft de hoeveelheid FDI stellen Dyker et al (2003, blz. 611) dat de Europese uitbreiding een 

positieve invloed zal uitoefenen op de stromen die de Centraal - en Oost-Europese landen zullen 

ontvangen.  In de mate dat dergelijke stromen bijdragen tot onderzoek, ontwikkeling en innovatie40 

blijkt lidmaatschap op dit vlak dus een troef te zijn.  Dit moet echter genuanceerd worden.   

Het Ierse “succesverhaal”, besproken in hoofdstuk 2.2.1, toonde namelijk aan dat er nog andere 

troeven noodzakelijk waren ter bevordering van FDI en ter versterking van het Ierse innovatieklimaat.  

Aangehaalde voorbeelden zijn de ontwikkeling van een educatiesysteem, communicatiestructuren, het 

fiscaal omgevingsklimaat en in het bijzonder het industriële beleid (dat ook inwerkte op aangehaalde 

voorbeelden).  Dit industriële beleid, die de buitenlandse ondernemingen aanmoedigde tot het 

uitvoeren van onderzoek binnen Ierland, heeft er ook toe bijgedragen dat de Ierse KMO’s 

meeprofiteerden van de buitenlandse investeringen.   

Op basis van deel één en twee kunnen we stellen dat de vier CEEC - landen niet allen volledig 

beschikken over de laatstgenoemde troeven.   

 

Wat betreft de “beleidstroef” is er, in hoofdstuk 2.2.3, gebleken dat een beleid specifiek gericht op de 

ontwikkeling en het stimuleren van innovatie nog niet voorhanden is (zoals in Tsjechië) of slechts 

recentelijk tot stand gekomen is.  De nadruk binnen het beleid lag namelijk, tot zeer recent, 

grotendeels op basisonderzoek.  Zo was de Poolse “Committee for Scientific Research” hoofdzakelijk 

wetenschappelijk georiënteerd.  De toekenning van fondsen gebeurde bijvoorbeeld veelal op basis van 

wetenschappelijke prestaties.41  De creatie, toepassing en vernieuwing van technologisch onderzoek 

werden daarentegen als minder relevant beschouwd.  Eveneens stelde men vast dat de technologische 

visie onder de beleidsmakers tot eind de jaren ‘ 90 hoofdzakelijk lineair gericht was.  De politieke 

verantwoordelijkheid voor innovatie ligt bovendien veelal verdeeld over verschillende ministeries, wat 

een geïntegreerd innovatiebeleid bemoeilijkt.  Slovenië, Hongarije en Tsjechië kennen bijvoorbeeld 

wel een “Science en Technology Council”, welke coördinerend en beleidsondersteunend optreedt.   

De “verwachte toetreding” heeft naar mijn mening een bijdrage geleverd in het bevorderen van het 

innovatiebeleid in de vier CEEC - landen.  (zie infra)  Het besef van toetreding zette vele CEEC - 

landen namelijk aan of verplichtte42 ze tot het doorvoeren van hervormingen.  Als eenvoudig 

voorbeeld, betreffende veranderingen gericht op de implementatie van een innovatiebeleid, denk ik 

hier bijvoorbeeld aan het verzamelen van data omtrent onderzoek, ontwikkeling en innovatie.  Acha V. 

en Balazs K. (1999, blz. 348-349) stellen hieromtrent dat het verzamelen van data omtrent innovatie in 

                                                 
40 In hoofdstuk 2.2 heb ik erop gewezen dat FDI niet steeds aanleiding geeft tot verbetering op het vlak van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie.  In Ierland heeft, zoals Titts et al (2003, blz. 47) stellen, FDI wel geleid 
tot een verbetering van het O&O - klimaat.  Uiteraard heeft ook het Ierse beleid hiertoe bijgedragen.   
41 Dit ging voor een groot gepaard met het niet voorhanden zijn van maatstaven ter beoordeling van de 
technologische en economische performantie.  Zoals verder zal blijken, heeft de toetreding hier een gunstige 
impact op uitgeoefend.   
42 Zo wees ik er in hoofdstuk 1.4 op dat er in 1993 op de Europese Conferentie te Kopenhagen beslist werd dat 
de Centraal - en Oost-Europese landen mochten toetreden mits het voldoen aan bepaalde criteria.   
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de CEEC - landen in 1999 nog vooral gericht was op het meten van input - en outputindicatoren.  

Bovendien rapporteerden firma’s veelal naar willekeur hun O&O activiteiten (bijvoorbeeld afhankelijk 

van fiscale voordelen).  Ze stelden eveneens vast dat definiëringen, bijvoorbeeld betreffende het 

onderscheid tussen private en publieke wetenschappelijk gefundeerde instellingen, vaak onduidelijk of 

niet voorhanden waren.  Het in hoofdstuk 1.3 besproken actieplan is een voorbeeld van een document 

dat het belang van het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve cijfergegevens evenals het 

uitvoeren van monitoring - en rapporteringsprocessen ondersteunt.  Aangezien de CEEC - landen dit 

document ondersteunen, hebben ze voorafgaand aan de toetreding Europese standaarden omtrent de 

verwerking van data kunnen opnemen.  Dit heeft ertoe bijgedragen dat de beleidsmakers nu ook op 

basis van meer systeemvisie - georiënteerde indicatoren de innovatieve prestaties van hun land kunnen 

nagaan.   

Het geanticipeerde Europese lidmaatschap heeft dus, op het vlak van innovatiebeleid en - 

programma’s, aanleiding gegeven tot het doorvoeren van hervormingen gericht op het ondersteunen 

van de innovatie - systeemvisie.  Toetreding zal volgens mij bijdragen tot een verdere verbetering op 

dit vlak.   

Vooraleer na te gaan of de CEEC - landen beschikken over andere “ Ierse succestroeven” wil ik nog 

wat verder ingaan op de anticipatie - effecten die de toetreding met zich meebracht.   

Ook andere marktpartijen, zoals buitenlandse investeerders, anticiperen namelijk op de uiteindelijke 

toetreding.  In dit verband wil ik even terugkomen op de verwachte stijging aan buitenlandse directe 

investeringen volgend op de toetreding.  Dyker et al (2003, blz. 611) stelden dat de toetreding een 

positieve impact zal uitoefenen op de instroom aan FDI die de CEEC - landen ondervinden.  Maar dit 

enkel en alleen in de mate dat de investeringsbeslissingen, omwille van anticipaties betreffende de 

toetreding, nog niet volledig plaatsgevonden hebben vóór de uitbreiding.  In figuur 2.3 konden we 

bijvoorbeeld aflezen dat Hongarije momenteel de grootste instroom ontvangt.  De Europese toetreding 

zal deze positieve trend normaal gezien nog wat kracht bij zetten.  Maar toch wordt verwacht dat 

bijvoorbeeld Slovenië een grotere impact van de toetreding zal ondergaan dan Hongarije.  Dit wordt 

voor deels verklaard door het feit dat Slovenië, in tegenstelling tot Hongarije de EU - geharmoniseerde 

wetgeving betreffende FDI nog niet volledig geïmplementeerd heeft.  EU - lidmaatschap zou de 

uitvoering echter moeten bevorderen en zodoende sterkere, in vergelijking met Hongarije, FDI - 

groeivoeten met zich meebrengen.   

Rekening houdend met de anticiperende gedachten die zowel bij de nationale overheden als bij de 

investeerders heersen zijn er volgens mij, voorafgaand aan de toetreding, al velerlei positieve 

verdiensten samenhangend met de toetreding verwezenlijkt.   

 

Wat betreft de andere “Ierse troeven”, kunnen we nog stellen dat Polen, Hongarije, Tsjechië en 

Slovenië recentelijk bedrijfstaksverlagingen doorvoerden.  Zo vermeldde ik in hoofdstuk 2.2.2 dat de 

Poolse en Hongaarse bedrijfstaks zich momenteel onder de 20 % situeert.  De Tsjechische taks is in 
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2004 geëvolueerd richting 24%.  Ze “imiteren” dus de lage Ierse bedrijfstaks, die momenteel 12.5 % 

bedraagt.  Men kan zich afvragen of deze taksbesnoeiingen geen nadelige repercussies met zich 

meebrengen voor de investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie.  Zo zouden, in het geval 

de lagere fiscale bedrijfstaksen niet gecompenseerd worden door bijvoorbeeld verhoogde indirecte 

belastingen, de overheidsontvangsten aangetast kunnen worden.  Dit zou kunnen leiden tot een 

verminderde ruimte voor overheidsinvesteringen in onderwijs, onderzoek, de creatie van netwerken, 

ICT, initiatieven ter promotie van het internet… Zoals blijkt op basis van tabel 3.1 hebben de vier 

CEEC landen te kampen met overheidstekorten.  Zo kende Tsjechië, die pas dit jaar zijn 

bedrijfstakshervormingen doorvoerde, in 2003 het grootste overheidstekort.   

Ik wil hieromtrent nog opmerken dat ook de toetreding tot de Europese Monetaire Unie, een volgende 

stap binnen de Europese integratie, eveneens een negatieve invloed kan uitoefenen op de investeringen 

in onderzoek, ontwikkeling en innovatie.  Dit door de beperkingen die de EMU oplegt op het vlak van 

budgettaire overheidstekorten.   

Tabel 3. 1 Jaarlijks overheidstekort (als % van het BBP) 

 Polen Hongarije Tsjechië Slovenië 

2002 - 4.2% - 9.1% - 6.5% - 1.8% 

2003 - 4.2% - 4.9% - 6.3% - 1.5% 

Bron: European Commission, 2003f, blz. 15, 21, 32 en 37 

 

Het al dan niet voorkomen van een goed ontwikkeld onderwijssysteem, een andere factor die een 

voorname rol speelde binnen het goed ontwikkelde Ierse innovatiesysteem, in Polen, Hongarije, 

Tsjechië en Slovenië, komt aan bod in hoofdstuk 3.2.  

 

 

 

In hoofdstuk 2.2.2 heb ik er op gewezen dat, behalve FDI - stromen, ook de heersende wetgeving 

inzake eigendomsrechten43, faillissementen… belangrijke omgevingsfactoren zijn binnen het 

innovatiekader.  Door de toetreding zou er een harmonisatie moeten ontstaan tussen de CEEC - landen 

en de EU - 15 landen wat betreft dergelijke omgevingsfactoren.  Dit mede door de acquis 

communautaire die de kandidaat - lidstaten ertoe verbindt om, voorafgaand aan de toetreding, de 

Europese politieke, economische en monetaire richtlijnen te onderschrijven.  Dyker et al (2003, blz. 

611-615) gaan wat dieper op in op de impact van de toetreding op deze omgevingsfactoren en 

                                                 
43 In hoofdstuk 2.2.1 ben ik hier voor elk land wat dieper op ingegaan.  In het bijzonder wil ik hier vermelden dat 
de Index Of Economic Freedom in 2004, specifiek wat betreft eigendomsrechten, een score van 2 toekende aan 
Hongarije en de Tsjechische Republiek.  De twee andere landen, met name Polen en Hongarije kregen elk een 
score van 3 toebedeeld.   
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zodoende ook op het technologie - en innovatiepotentieel van de Centraal - en Oost-Europese landen.  

Zo stellen ze dat de implementatie van de Europese wetgeving het vertrouwen dat buitenlandse firma’s 

stellen in Centraal - en Oost-Europese bedrijven zou moeten bevorderen en zodoende een positieve 

stimulans zou moeten teweegbrengen voor de opbouw van internationale netwerken.  Een verminderd 

risico, tengevolge van bijvoorbeeld de overname van Europese eigendomsrechten44, zet eveneens aan 

tot het vernieuwen van de kapitaalstock.  Dergelijke vernieuwingen gaan veelal gepaard met 

technologische verbeteringen, welke, naast onder andere het beschikken over menselijk kapitaal, 

aanleiding geven tot technologische samenwerking.  Dyker et al wijzen er echter op dat een dergelijke 

positieve impact, teweeggebracht door vertrouwen, slechts gradueel verloopt.  Bovendien blijkt er, op 

basis van vaststellingen uit het verleden, dat een goed werkend eigendomsrechtensysteem niet strikt 

noodzakelijk is voor het uitbouwen van netwerken.  Als voorbeeld halen ze de succesvolle 

Amerikaanse opbouw van internationale productienetwerken in Oost - Azië aan.  Deze Aziatische 

regio werd nochtans niet gekenmerkt door goed ontwikkelde marktstructuren en gestandaardiseerde 

eigendomssystemen.   

 

Een andere omgevingsfactor die een positieve stimulans tot technologische samenwerking 

teweegbrengt en die eveneens volgt uit de uitbreiding van de Europese Unie is de creatie van een, voor 

de Centraal - en Oost-Europese landen, grotere en beter toegankelijke markt.  Een toenemende 

exportratio kan namelijk bijdragen tot het bereiken van een hoger bruto binnenlands product en 

zodoende een positieve invloed uitoefenen op de technologische ontwikkeling.   

Ik wil, hierbij aansluitend, echter ook een bedenking maken.  Zo meen ik te stellen dat dit 

eengemaakte Europa, waarbinnen vrije concurrentie heerst, ook minder gunstige gevolgen kan 

meebrengen voor het onderzoeks - en innovatiegebeuren in de EU - 10 landen.  Gezien het erfgoed 

van het communistische regime zijn de onderzoekscentra in de EU - 10 landen namelijk veelal, in 

vergelijking met de EU - 15 landen, minder ontwikkeld en minder marktgericht.  Door de uitbreiding 

zouden deze instellingen, ondanks hun potentieel, wegens de grote internationale concurrentiedruk 

kunnen verdwijnen.  Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Europa samenwerking tussen 

onderzoekscentra uit verschillende landen stimuleert, wat dit laatst opgesomde ongunstige 

toetredingsgevolg kan afzwakken.   

 

Mogelijks kunnen, na de uitbreiding, ook de interculturele verschillen binnen het uitgebreide Europa 

afgezwakt worden.  In het bijzonder kan de Europese uitbreiding ertoe bijdragen dat de discrepanties 

die er bestaan tussen de West - en Oost-Europese bedrijven uitgehold worden.  Dit kan weerom 

positieve gevolgen teweegbrengen voor de technologische samenwerking.  Men moet echter beseffen 

                                                 
44 Zo hebben de EU - 10 landen recentelijk hun rechtssysteem betreffende intellectuele eigendomsrechten 
aangepast aan het wetgevende kader van het Europese Patentenbureau.  (OST, 2003, blz. 19) 
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dat de impact die hiervan uitgaat slechts zeer miniem is.  Bovendien betreft dit een proces van lange 

adem.  (Dyker et al, 2003, blz. 611 - 615) 

 

Wat betreft deze samenwerkingsstimulerende factoren is het ook hier relevant de Ierse successchets in 

het achterhoofd te houden.  Samenwerking op zich volstaat namelijk niet om het onderzoeks - , 

ontwikkelings - en innovatieniveau van een land te verhogen.  Zo oefenen veel bedrijven, die een deel 

uitmaken van een netwerkhiërarchie, in de CEEC - landen enkel een “second - tier” of “third - tier” rol 

uit.  Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze in opdracht van een Westers bedrijf louter standaardproducten 

voortbrengen.  Dergelijke firma’s treden dus enkel op als toeleverancier van onderdelen.  Onderzoek 

of ontwikkeling maakt geen onderdeel uit van hun productieproces.  Diepe samenwerking, waarbij alle 

partijen effectief participeren in het gezamenlijk verwerven of uitwisselen van wetenschappelijke en 

technologische kennis, ondersteunt daarentegen wel het innovatiepotentieel van een land.  Het is dan 

ook, zoals reeds vermeld, de taak van het beleid hierop in te spelen.  Naast deze omgevingsfactoren 

bleken er nog andere elementen een positieve invloed uitoefenen op de creatie of de verdere uitbouw 

van “first - tier” bedrijven.  Zo spelen bijvoorbeeld ook sociale productiviteit en het beschikken over 

firma - specifieke capaciteiten een belangrijke rol.  Een beleid dat first - tier bedrijven en zodoende 

O&O en innovatie stimuleert heeft echter nog af te rekenen met enkele negatieve kenmerken die de 

Centraal - en Oost-Europese landen typeren.  Dit brengt mij bij de specifieke innovatie - indicatoren 

van Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek.  In hoofdstuk 3.2 geef ik een overzicht van de 

sterktes en de zwaktes binnen hun beleid.   

 

Alvorens over te gaan tot hoofdstuk 3.2 wil ik echter nog even stilstaan bij de verwachte impact van 

de toetreding op het bruto binnenlands product van de toetredende lidstaten.  Zo stelde Baldwin et al 

dat de toetreding - enkel rekening houdend met statische effecten en zich baserend op gematigde 

vooruitzichten - het Oost - Europese inkomen zou verhogen met 1.5 %.  Minder bescheiden 

voorspellingen, die een verminderde risicopremie en zodoende een positieve investeringsimpact 

incalculeerden, stelden dat het lidmaatschap, in vergelijking met niet lidmaatschap, zou resulteren in 

een 18.5 % hoger Oost-Europees inkomen.  (European Commission, 2000, blz. 8)  Een hogere groei is 

onder andere positief voor het bedrijfs - en investeringsklimaat en kan zodoende een positieve impact 

uitoefenen op onderzoek, ontwikkeling en innovatie.   

 

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik nog vermelden dat Dyker et al (2003, blz. 614) ook de loonstelsels als 

technologiestimulerend element aanhalen.  De toetreding tot de Unie zou er op lange termijn namelijk 

moeten toe bijdragen dat de lonen in Centraal - en Oost-Europa convergeren naar de Europese, in het 

bijzonder de Zuid-Europese, salarissen.  Dit zou echter één van de competitiviteitstroeven van Oost-

Europa, met name de beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten, aantasten.  Dit verlies kan hen 

ertoe aanzetten een ander competitiviteitspad te bewandelen.  Zo kunnen ze omhoogklimmen op de 
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technologische ladder, wat een positieve technologische en innovatieve bijdrage zou leveren aan het 

land.   

 

 

3.2. Het innovatiebeleid in Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek 
en Slovenië 

 
In hoofdstuk 2.2.4 heb ik voor de CEEC - 4 landen de evolutie, veelal over de periode 1995 - 2000, 

van verschillende innovatieve maatstaven nagegaan.  De trends doorheen deze periode wijzen, 

afhankelijk van land tot land, zowel op gunstige als minder gunstige evoluties.  In hoofdstuk 3.2.1 ga 

ik voor ieder land de specifieke sterktes en zwaktes, onder andere op het vlak van groeivoeten, van 

hun innovatiesysteem na.  Een algemeen overzicht van de huidige prestaties45 en trends46 van ieder 

land wordt reeds weergegeven in figuur 3.1.  Ik merk hierbij op dat de prestatiemaatstaf geen 

indicatoren zoals het optreden van samenwerking of de beschikbaarheid van risicokapitaal in 

beschouwing neemt.  De trenddata hebben meestal betrekking op de periode 1997 - 1999.  (European 

Commission, 2003e, blz. 15) 

  

Figuur 3. 1 Algemeen overzicht van de huidige prestaties (SII-2) en de gemiddelde trends van de EU – 25 
landen. 

 

Bron: European Commission, 2003e, blz. 15 

                                                 
45 Deze omvat data omtrent het aantal W&I - afgestudeerden, het aantal derdegraads afgestudeerden, de 
participatiegraden in levenslang leren, de werkgelegenheid in ‘medium - high - tech’ - en ‘high - tech’ productie, 
de werkgelegenheid in hoogtechnologische diensten, het aantal publieke O&O - uitgaven, de BERD, het aantal 
patentaanvragen - en toekenningen (zowel bij de EPO als bij de USPTO) en het aantal ICT - uitgaven.   
46 De trend wordt berekend door data van het laatst beschikbare jaar (jaar x) te delen door het gemiddelde van de 
laatste drie jaren voorafgaand aan het jaar (x-1).   
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De figuur duidt duidelijk op de inhaalbeweging die zowel Hongarije, Slovenië, Polen en de 

Tsjechische Republiek kennen.  Een belangrijke opmerking hierbij is dat deze positieve groeicijfers 

voor een groot deel samenhangen met de lage waarden waarvan de CEEC - 4 landen veelal vertrekken.  

Wat betreft deze trends stel ik dat deze grotendeels beïnvloed werden door nationale factoren.  

Desondanks meen ik dat de Europese verwachte toetreding eveneens een kleine impact kan 

uitgeoefend hebben.  De verwachte toetreding kan er namelijk toe bijgedragen hebben dat, binnen de 

CEEC - 4 landen, innovatie een belangrijkere positie verwierf binnen het beleid en dat de nadruk 

omtrent innovatie meer kwam te liggen op de systeemvisie.   

Voor de periode 2000 - 2003 zijn, jammer genoeg, nog geen data beschikbaar.  Trends over deze 

periode zouden volgens mij namelijk, in vergelijking met de periode 1995 - 2000, meer toe te 

schrijven zijn aan Europese invloeden volgend uit de verwachte toetreding.  Zo werden er, volgende 

op de Europese Raad van Lissabon, heel wat beleidsmaatregelen uitgevaardigd ter stimulering van 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie binnen Europa.  Zo stelde de Europese Commissie bijvoorbeeld 

actieplannen op.  Hierdoor werden de Centraal - en Oost-Europese landen reeds vóór de toetreding 

aangezet tot het nemen van onderzoeks - en innovatiestimulerende maatregelen.  Zo werd op 

internationaal vlak de 3% - en tweederde norm ingevoerd.  Nationale lidstaten, waaronder ook de EU - 

10 landen, werden hierbij verzocht elk een zo groot mogelijke inspanning te leveren ter bereiking van 

deze norm.  Eveneens werden de CEEC - landen aangemoedigd tot het ontwikkelen van 

wetenschappelijke links met andere lidstaten, het creëren van netwerken, het ondersteunen van 

investeringen in menselijk kapitaal …  

 

Op basis hiervan, en eveneens op basis van hoofdstuk 3.1, meen ik te stellen dat de toetreding verder 

zal bijdragen tot gunstige tendensen op het vlak van investeringen in onderzoek en 

innovatiebevorderend samenwerkingsprojecten, het potentieel tot innovatie, de ontwikkelingsgraad 

van het menselijk kapitaal.   

 

Ondanks de - naar ik meen - veelal positieve invloed die de toetreding, ex ante, heeft uitgeoefend op 

het innovatiebeleid en - systeem van Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië (zie supra) wordt het nog 

gekenmerkt door een aantal knelpunten.   

In hoofdstuk 3.2.1 geef ik voor ieder land een beknopt overzicht van de voornaamste sterktes en 

zwaktes, binnen hun innovatiesysteem, dit in vergelijking met de drie ander CEEC - landen.  Er zijn 

echter ook enkele elementen die zowel in Hongarije, Slovenië, Polen als Tsjechië onvoldoende 

ontwikkeld zijn.  Deze bespreek ik gezamenlijk.  Verder ga ik in hoofdstuk 3.2.1 voor enkele 

specifieke factoren de verwachte impact van de toetreding na.  Tot slot acht ik het interessant om de 

innovatiesystemen van deze vier landen te plaatsen binnen een ruimer kader.  Verder bouwend op 

hoofdstuk 2.2.1 ga ik in hoofdstuk 3.2.2 dan ook na hoe de landen zich positioneren ten opzichte van 
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Ierland of de EU - 3 landen.  Hierbij baseer ik me op de indicatoren die een belangrijke rol speelden in 

het “Ierse verhaal”.   

 

3.2.1. CEEC - 4 kader 
 
3.2.1.1. Algemene knelpunten 

 

Samenwerkingsverbanden 

De Europese Commissie onderstreept in grote mate het belang van innovatieve samenwerking tussen 

verschillende instellingen, sectoren, landen… Vanaf eind de jaren ’90 hebben Polen, Hongarije, 

Tsjechië en in mindere mate Slovenië dan ook verschillende initiatieven ter bevordering van dergelijke 

samenwerking gelanceerd.  Desondanks stelde ik, op basis van een beperkt aantal maatstaven, vast dat 

de coöperatie die er binnen alle CEEC - 4 landen optreedt veelal onvoldoende is.  Deswege bespreek 

ik deze indicator gezamenlijk.   

Wat betreft de impact van de toetreding tot de Europese Unie moet er gewezen worden op de bijdrages 

die de Europese Gemeenschap levert ter ondersteuning van bedrijfsnetwerken of grensoverschrijdende 

samenwerking.  Zo spelen de “Structural and Cohesion Funds” een rol in het samenwerkingsgebeuren.   

De algemene doelstelling van deze fondsen bestaat uit het wegwerken van de grote Europese 

interregionale verscheidenheid in levensstandaard en graad van economische ontwikkeling.  Deze 

fondsen hebben dus een zeer groot bereik.  Zo kunnen de lidstaten de verworven fondsen gebruiken ter 

bevordering van de infrastructurele, rurale of administratieve ontwikkeling.  Verder worden dergelijke 

fondsen aangewend ter verbetering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.47  Hierbij kunnen we 

denken aan het bevorderen van ICT, het promoten van studies gericht op het verwerven van 

basisvaardigheden nodig ter gebruik van dergelijke nieuwe technologieën of het stimuleren van 

toegepast wetenschappelijk onderzoek.  Ook het ondersteunen van regionale onderzoeksnetwerken 

evenals interregionale innovatienetwerken behoort tot de doelstellingen van deze structurele fondsen.  

(European Commission, 2004, executive summary) 

Figuur 3.2 duidt de fondsen aan die de Europese cohesie moeten bevorderen.  Zoals we kunnen 

aflezen, zullen de fondsen die ter beschikking gesteld worden van de CEEC - landen na de toetreding 

sterk toenemen.  Hierbij merk ik op dat de term CEEC - landen in deze figuur zowel slaat op de EU - 

10 landen als op Bulgarije en Roemenië.  Verder wil ik opmerken dat deze cijfers niet louter slaan op 

fondsen ter ondersteuning van innovatie.   

 

                                                 
47 Aanvankelijk was dit niet steeds het geval.  Zo gebruikte Polen de verworven fondsen in het verleden vooral 
voor het verbeteren van de Poolse infrastructuur.  Sinds recent heerst de overtuiging dat de structurele fondsen 
voor een substantieel deel moeten toegekend worden aan O&O en innovatie.  
(http://www.mnii.gov.pl/en/research.html) 
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Figuur 3. 2 Uitgaven ter versterking van de cohesie binnen Europa (in miljoenen EUR en als % van het 
Europees nationaal inkomen) 

 

Bron: European Commission, 2004, blz. xxxviii 

 

Ik meen ook hier te stellen dat de toetreding een “ex ante impact” heeft uitgeoefend op de 

samenwerkingsverbanden.  Gedurende de laatste jaren zijn de EU - 10 landen namelijk, grotendeels 

door de toetredingsvooruitzichten, nauwer gaan aanleunen bij de Europese Gemeenschap en zodoende 

ook bij het innovatiebeleid (onder andere gericht op het stimuleren van netwerken) dat deze 

Gemeenschap promoot.  Bij de creatie van netwerken kunnen de EU - 10 landen, bijvoorbeeld via de 

kaderprogramma’s, ook genieten van gemeenschapssteun.   

In hoofdstuk 2.2.4.4 merkte ik op dat het aantal co-publicaties de laatste jaren een stijgenden tendens 

kende.  Volgens mij zal de toetreding, die bijdraagt tot een verdere Europese integratie, de 

grensoverschrijdende samenwerking verder bevorderen.   

 

Tot slot acht ik het belangrijk enkele beleidsmaatregelen ter bevordering en verbetering van de al dan 

niet verticale, horizontale, grens - of sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden aan te halen. 

Zo is het belangrijk dat ieder land zijn technologische sterktes identificeert om zodoende netwerken op 

te bouwen rond deze technologieën.  Verder moet een land ervoor zorgen dat de 

netwerkondersteunende programma’s zich niet enkel richten tot grote firma’s.  Bovendien is het van 

belang dat er maatstaven gecreëerd worden ter opvolging van de resultaten teweeggebracht door de 

oprichting van coöperatiecentra of clusters.   

Ik wil tenslotte benadrukken dat het verbeteren en bevorderen van netwerken niet dé beleidsprioriteit 

van het Poolse, Hongaarse, Sloveense of Tsjechische innovatiebeleid mag zijn.  Aspecten zoals het 

verhogen van het menselijk kapitaal of het technologische potentieel zijn namelijk minstens even 

belangrijk.   
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Beschikbaarheid van risicokapitaal 

In hoofdstuk 2.2.4.3 stelden we vast dat de vier CEEC - landen allen gekenmerkt worden door een 

lage graad van investeringen in risicokapitaal.  Dit ondanks de maatregelen die sommige landen reeds 

doorvoerden48.   

In hoofdstuk 1.3 merkte ik op dat de Europese Commissie veel belang hecht aan het, op nationaal en 

Europees niveau, uitvoeren van opvolging -, rapportering - en benchmarkprocessen.  Dergelijke 

processen stellen de lidstaten ondermeer in staat de efficiëntie en de effectiviteit van bepaalde 

nationaal of internationaal geïmplementeerde beleidsmaatregelen na te gaan en bevorderen zodoende 

het wederzijds leren.  Zo kunnen de lidstaten, rekening houdend met de specificiteit van hun land, 

maatregelen die succesvol bleken vervolgens zelf implementeren.  De toetreding van de CEEC - 

landen tot de Europese Unie heeft deze CEEC - landen aangespoord tot het uitvoeren van dergelijke 

processen en heeft zodoende bijgedragen tot het verbeteren van het aantal “succesvoorbeelden” 

waarop de EU - 10 landen zich kunnen baseren.   

Dit wederzijds leren geldt uiteraard niet enkel voor programma’s gericht op het stimuleren van de 

beschikbaarheid van risicokapitaal.  Omtrent dit risicokapitaal en verder bouwend op het 

benchmarkland Ierland wil ik nog een Iers succesvol beleidsinitiatief gericht op het bevorderen van 

investeringen in risicokapitaal vermelden.  Zo participeert de in hoofdstuk 2.2.1 vermelde 

overheidsinstelling “Enterprise Ireland” mee in de door haar ondersteunde risicovolle 

innovatieprojecten.  Op dergelijke wijze steunt de overheid de marktaansturing richting innoverende 

KMO’s.  (Clarysse B. en Duchêne V., 2000, blz. 33) 

 

 

3.2.1.2. Landspecifieke sterktes en zwaktes 
 

Polen 

Zwaktes 

Wat betreft het algemene omgevingskader wil ik nog eens accentueren dat Polen, volgens de Index of 

Economic Freedom, beschikt over de minst liberale markt.  Op het vlak van O&O - intensiteit scoort 

Polen eveneens het minst goed in vergelijking met de drie andere CEEC - landen.  Bovendien maakt 

de overheid een te groot aandeel uit van de bruto binnenlandse investeringen in O&O (GERD).  

Hiermee gepaard gaand stelden we vast dat het aandeel van de Poolse industrie in het financieren en 

het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling, ten opzichte van de drie andere landen het meest 

                                                 

48 Zo nam Hongarije in 1998 een specifieke acte ter regulering van de creatie van risico kapitaalfondsen op in 
haar wetteksten.  Dit had echter weinig impact.  Een ander initiatief betreft, ter aanmoediging van het investeren 
in risicokapitaal, de oprichting van een “Business Angels Club”.  
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/enlargement/cc-best_directory/finance/hungary.htm) 
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beperkt is.  Gezien deze vaststellingen is het dan ook logisch dat Polen zich, wat betreft “de tweederde 

doelstelling”49, voorgenomen heeft om tegen 2010 slechts een industrieel gefinancierde O&O / BBP - 

ratio te bereiken van 0.9 %.  Het aantal Poolse KMO’s die in house innovatie ondernemen is eveneens 

beduidend laag.  Verder is er ook gebleken dat het Poolse potentieel tot innovatie50 niet zo gunstig is.  

Op het vlak van publicaties kent Polen wel positieve groeicijfers.  De toegevoegde waarde 

voortgebracht door de Poolse hoogtechnologische sector is, in vergelijking met de andere CEEC - 

landen beduidend lager.   

 

Sterktes 

Naast deze knelpunten moet ook een sterk punt van Polen vermeld worden.  Zoals bleek uit hoofdstuk 

2.2.4.2 zet Polen vrij gunstige resultaten neer op het vlak van menselijk kapitaal.  Zo kent Polen sterke 

groeivoeten wat betreft het totaal aantal afgestudeerden en het aantal afgestudeerden in de 

wetenschappelijke - en ingenieursrichtingen.  Bovendien ligt het aantal nieuw afgestudeerde doctors 

hoog.  Negatief is wel dat Polen gebrekkig scoort op het vlak van permanente herscholing.   

 

Deze resultaten in acht nemend zijn enkele aanbevelingen, op het vlak van O&O en innovatie, 

duidelijk op hun plaats.  Eerst en vooral is het van belang dat Polen zijn industrieel onderzoek 

stimuleert, dat er een meer innovatie - ondersteunende bedrijfscultuur gecreëerd wordt.  Hierbij moet 

men streven naar een grotere beschikbaarheid van risicokapitaal.  Het stimuleren van 

samenwerkingsverbanden tussen industrie en publieke onderzoekcentra kan hier eveneens een bijdrage 

in leveren.  Verder het van belang dat de Poolse overheid initiatieven gericht op het aanmoedigen van 

bijscholing en/of herscholing lanceert.  Deze aangehaalde beleidspunten zouden eveneens moeten 

bijdragen in het tenderen naar een economie die meer toegevoegde waarde creëert.   

 

Hongarije 

Sterktes 

Betreffende de omgevingsfactoren vind ik het interessant te vermelden dat Hongarije de meest 

succesvolle privatisering en, net zoals Tsjechië, een grote instroom aan FDI kende.  Een hierbij 

aansluitend pluspunt is dat Hongarije, binnen de CEEC - 4 landen, de grootste buitenlandse 

financiering kent van zowel de GERD als van de industriële O&O - activiteiten.  Desondanks is dit 

aandeel, in vergelijking met de hoeveelheid buitenlandse investeringen die het ontvangt, klein51.   

                                                 
49 Zie hoofdstuk 1.1.   
50 Ik wil hier even de link leggen met de vorige hoofdstukken omtrent de verwachte impact van de toetreding.  
Zo kan de aanpassing van het Centraal – en Oost-Europese intellectuele eigendomsrechtensysteem aan het 
wetgevende kader van het Europese patentenbureau een positieve invloed uitoefenen op het lage Poolse 
potentieel tot innovatie.   
51 Zo zijn er, van de 63 belangrijkste exporterende firma’s in handen van het buitenland, slechts 14 betrokken in 
het uitvoeren van O&O binnen Hongarije.  General Electric, die onder andere het onderzoekscentrum “GE-
Medical” opgericht heeft, is hier één van.  (OST, 2003, blz. 18 - 19) 
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Zoals bleek uit hoofdstuk 2.2.4.4 kent Hongarije momenteel een laag potentieel tot innovatie.  De 

positieve groeivoeten wijzen echter op een verbetering.  Op het vlak van innovatie - output zet 

Hongarije, in vergelijking met de andere landen, ook goede resultaten neer.52   

 

Zwaktes 

Eén van de knelpunten van het Hongaarse innovatiesysteem situeert zich op het vlak van menselijk 

kapitaal.  Ondanks de gunstige groeivoeten wat betreft het aantal afgestudeerden kent het namelijk 

negatieve groeivoeten op het vlak van afgestudeerden in de wetenschappelijke - of 

ingenieursrichtingen.  Het huidig niveau van deze twee maatstaven is eveneens vrij laag.  Bovendien 

wordt Hongarije gekenmerkt door een lage graad van continue herscholing.   

Het lage aandeel van de industrie in de financiering van onderzoek en ontwikkeling vormt een ander 

knelpunt van het Hongaarse innovatiesysteem.   

 

Gegeven deze laatste zwakte bestaat een belangrijke taak van het Hongaarse beleid, verantwoordelijk 

voor O&O en innovatie, uit het bevorderen van de private O&O - financiering.53  Initiatieven gericht 

op het verhogen van het aanbod aan risicokapitaal (zie supra) kunnen hierbij helpen.  Verder merk ik 

op dat er actueel reeds fiscale voordelen verstrekt worden ter stimulering van de industriële 

financiering van O&O. 54  Op dit vlak bestaat een belangrijke taak van het beleid uit het opvolgen van 

de resultaten en uit het, op basis hiervan, doorvoeren van veranderingen.  Het financieel ondersteunen 

van netwerken gericht op het promoten van technologische transfers tussen publieke en private 

onderzoekscentra kan eveneens bijdragen tot het verhogen van industriële investeringen in O&O.   

Het bevorderen van het menselijke potentieel waarover het beschikt moet eveneens een belangrijk 

actiepunt uitmaken van het Hongaarse beleidsprogramma.  Het aanbieden van opleidingen die inspelen 

op de veranderende technologische omgeving, het stimuleren van herscholing en bijscholing, het 

aanmoedigen van onderzoeks - of wetenschapsgerichte studies, het toekennen van hogere budgetten 

aan de universiteiten… moeten deel uitmaken van het onderwijsbeleid55.  Zo legt ook Ierland sinds 

midden de jaren 1990 sterk de nadruk op het bevorderen en het stimuleren van menselijk kapitaal.  

Niet - technische componenten, zoals het menselijke opleidingsniveau, maken namelijk een centraal 

deel uit van hun innovatiebeleid.  Tevens vormen ze een belangrijk onderdeel van de netwerken die 

men creëert rond de grote buitenlandse bedrijven.   

                                                 
52 Als we deze output echter vergelijken met het EU - 15 gemiddelde scoort Hongarije, net zoals de drie andere 
CEEC - landen, zwak.   
53 Ik wil hieromtrent benadrukken dat, zoals blijkt op basis van de voorgaande hoofdstukken, het verwachte 
lidmaatschap Hongarije ertoe heeft aangezet een tweederde norm te implementeren en zodoende het aandeel van 
de industrie in het financieren van O&O te stimuleren.   
54 Zo zijn, sinds 2001, de onderzoekskosten die bedrijven maken tot 200% aftrekbaar.  (OST, 2003, blz. 18) 
55 Dit kan er bijvoorbeeld ook toe bijdragen dat de kloof tussen de grote buitenlandse instroom aan investeringen 
en de lage buitenlandse instroom aan investeringen gericht op O&O gedicht wordt.   
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Ik wil nog opmerken dat de Hongaarse overheid, via het toekennen van hogere toelagen aan de 

universiteiten en de hieraan verbonden onderzoekscentra, ook het in hoofdstuk 2.2.4.2 vermelde “brain 

drain” - fenomeen wil tegengaan. Dit om een verdere vermindering, gezien het reeds lage aantal W&I-

afgestudeerden, van het aantal onderzoekers tewerkgesteld in O&O te voorkomen.   

 

Specifiek wil ik hier even stilstaan bij de invloed die de toetreding kan uitoefenen op dit “brain drain”-

fenomeen.  De vaststellingen hieromtrent gelden uiteraard niet enkel voor Hongarije maar ook voor 

Slovenië, Tsjechië en Polen.  Gezien de betere onderzoeksuitrusting, de hogere lonen (die bijvoorbeeld 

de onderzoekers uitbetaald krijgen) en het veelal hogere opleidingsniveau van de EU - 15 landen 

kunnen we verwachten dat er na de uitbreiding, die de wettelijke bewegingsvrijheid van de inwoners 

van de EU - 10 landen drastisch vermeerdert, een netto uitstroom vanuit de EU - 10 naar de EU - 15 

landen zal plaatsvinden.  Scott A. (2004) wijst hieromtrent ook op de gunstige financiële 

toelatingsgelden, gericht op het aantrekken van de slimste studenten uit EU - 10 landen, die sommige 

universiteiten binnen de EU - 15 landen aanbieden.  Twee opmerkingen zijn hieromtrent op hun 

plaats.  Zo is het belangrijk te beseffen dat brain drain binnen de EU - 10 landen geen recent fenomeen 

is.  Zo kenden (en kennen) de CEEC - landen ook een uitstroom aan hoogopgeleiden naar de VS.  

Bovendien bevorderen de grensoverschrijdende netwerken de wederzijdse mobiliteit van 

onderzoekers, hetgeen kan bijdragen tot een beperking van de permanente uitstroom.   

 

Slovenië 

Sterktes 

Eerst en vooral vind ik het belangrijk om op te merken dat, binnen de CEEC - 4 landen, Slovenië het 

hoogste BBP kent.  Dit, in combinatie met de lage overheidstekorten die Slovenië kent (zie tabel 3.1), 

laat mij toe te stellen dat Slovenië het meest ruimte heeft ter bevordering van zijn innovatiesysteem.  

Cijfers omtrent de GERD wijzen dan ook op het feit dat Slovenië, binnen de CEEC - 4 landen de 

grootste O&O - intensiteit kent.  Hiermee samengaand stelden we vast dat Slovenië de grootste 

industriegefinancierde GERD kende (54.6%).  Uiteraard is het niet zo dat hoge investeringen 

samengaan met een goede positionering op het vlak van uitvoering.  Zoals de systeemvisie benadrukt 

bestaat er namelijk geen lineair verband tussen beide.   

Slovenië scoort op nog een aantal vlakken het beste van de CEEC - 4 landen.  Zo zet ze de beste 

prestaties neer op het vlak van innovatie - potentieel.  Vervolgens kent Slovenië het grootste aantal 

tewerkgestelden in O&O sectoren. Eveneens kent het de meest gunstige groeivoeten op het vlak van 

herscholing.   

 

Zwaktes 

Op het vlak van afgestudeerden in de W&I - sectoren, kent Slovenië daarentegen zeer lage 

groeivoeten.  Wat betreft de toegevoegde waarde gecreëerd in hoogtechnologische sectoren zet 
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Slovenië minder goede resultaten neer in vergelijking met Hongarije en de Tsjechische Republiek.  

Andere knelpunten situeren zich hoofdzakelijk op het “omgevingsvlak”.  In figuur 2.3 konden we 

bijvoorbeeld aflezen dat Slovenië de laagste privatiseringsgraad kent alsook de kleinste cumulatieve 

instroom aan FDI.  Desondanks kent Slovenië, na Hongarije, het grootste aandeel aan buitenlandse 

fondsen gericht op onderzoek en ontwikkeling.  Verder scoort Slovenië ook het slechtst op het vlak 

van liberale ontwikkeling.  Tot slot moet er opgemerkt worden dat het Sloveense beleid gericht op 

innovatie tot 2000 zeer zwak ontwikkeld was.  Bovendien richtte het beleid zich grotendeels tot 

basisonderzoek.   

 

Gezien de bovenstaande gegevens is het van belang dat de Sloveense beleidsmakers het 

innovatiebeleid56 verder ontwikkelen, dat de nadruk veel meer op technologische ontwikkeling komt te 

liggen.  Ter bevordering van dit laatstgenoemde is het van belang de ontwikkeling van netwerken57 

verder te ondersteunen.  Ook het uitbouwen van de infrastructuur gericht op het transfereren van 

technologische kennis moet een belangrijk programmapunt blijven.  Eveneens moet het bevorderen 

van wetenschaps - of ingenieursgerichte studies een programmapunt uitmaken van het Sloveense 

innovatiebeleid.  Zo droeg het, in hoofdstuk 2.2.4.7 vermelde, “Young Researchers” programma reeds 

bij tot een vermeerdering van het aantal onderzoekers58.  Een verdere stimulering blijft echter 

noodzakelijk.   

 

Tsjechische Republiek 

Sterktes 

Eén van de sterke punten van het Tsjechische innovatiebeleid is dat de Tsjechische industrie, in 

vergelijking met de drie andere CEEC - landen, het grootste aandeel aan O&O uitgaven kent.  Verder 

kent het Tsjechische innovatie - potentieel positieve groeicijfers.  Bovendien moet er, wat betreft het 

menselijk kapitaal, gewezen worden op de, ondanks het lage niveau, positieve groeivoeten op het vlak 

van W&I - en doctorsafgestudeerden.   

Verder creëert de hoogtechnologische sector, in vergelijking met Polen en Slovenië, een hoge 

toegevoegde waarde.  Tot slot merk ik nog op dat Tsjechië beschikt over de meest liberale omgeving.   

 

Zwaktes 

                                                 
56 Ook hier wil ik even de link leggen met vorige hoofdstukken omtrent de verwachte impact van de toetreding.  
Slovenië kan, ter verbetering van zijn innovatiebeleid, namelijk meer gaan aanleunen bij het Europese 
innovatieprogamma of mutual learning toepassen.   
57 Op verticaal vlak wordt er bijvoorbeeld reeds veel samengewerkt in Slovenië.  Coöperatie tussen 
onderzoekscentra en industrie blijkt daarentegen zeer gebrekkig.  (Koschatzky et al, 2001, blz. 322) 
58 Er bleek echter wel dat deze onderzoekers hoofdzakelijk terecht kwamen in overheids - of universitaire 
functies.  De Sloveense industrie haalde er daarentegen weinig nieuwe arbeidskrachten uit.  (European 
Communities, 1999,blz. 229)   
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Eerst en vooral moet er benadrukt worden dat er in Tsjechië geen echt innovatiebeleid voor handen is.  

Opvallend is verder dat Tsjechië, ondanks het feit dat het (van de CEEC - 4 landen) de grootste 

cumulatieve instroom aan buitenlandse directe investeringen kent, het op één na kleinste aandeel aan 

buitenlandse financiering van de GERD kent.  Tot slot kunnen we nog opmerken dat het hoger 

onderwijs, in vergelijking met de andere landen, een zeer kleine rol speelt in het uitvoeren van O&O.  

 

Inspelend op deze knelpunten kunnen we enkele aanbevelingen formuleren.  Zo moet de Tsjechische 

overheid de links tussen de buitenlandse firma’s en de innovatiegerichte netwerken bevorderen.  Dit 

bijvoorbeeld via het verschaffen van taksvoordelen aan buitenlandse firma’s in het geval van 

samenwerking met regionale O&O - centra.  Via het oprichten van onderzoekscentra waarin 

universiteiten mee participeren, heeft het Tsjechische beleid ingespeeld op het bevorderen van het 

aandeel van het hoger onderwijs in het uitvoeren van O&O.  (OST, 2003b, blz. 21)  Uiteraard is een 

verdere opvolging en stimulering wenselijk.  Verder kunnen we stellen dat de Tsjechische overheid 

moet werk maken van een geïntegreerd innovatiebeleid.   

 

 

3.2.2. Ruimer kader 
 
In hoofdstuk 2.2.1 toonde ik aan dat Ierland, in tegenstelling tot de drie andere perifere EU - 15 

landen, vanaf de jaren 1990 een sterke groei kende.  Als verklaringsfactoren voor deze succesvolle 

groei haalde ik onder andere de grote instroom aan FDI en een beleid dat zowel technologische als niet 

- technische elementen ondersteunde aan.  Zo legt het Ierse beleid ook de nadruk op de aanwezigheid 

van voldoende opgeleid menselijk kapitaal, het ondersteunen van samenwerking…  In dit hoofdstuk 

ga ik na hoe de CEEC - 4 landen zich, op deze vlakken, verhouden ten opzichte van de twee 

“benchmarklanden” met name Ierland en de EU - 3 landen.  Zo vraag ik me af of de actuele 

positionering van de CEEC - 4 landen gelijkaardig is als de positionering die Ierland kende bij de 

officiële start van de Europese Unie.   

 

Wat betreft het bruto binnenlands product (uitgedrukt als % van het EU - 15 gemiddelde) stelde ik in 

figuur 2.2 vast dat Slovenië actueel een gelijkaardig BBP kent als Ierland in het jaar 1990.   

Vervolgens konden we in figuur 2.3 aflezen dat, binnen de CEEC - 4 landen, Hongarije en Tsjechië 

overheen de periode 1990 - 2000 de grootste instroom aan FDI kenden.  Desondanks is deze instroom, 

in vergelijking met Ierland, vrij laag59.  Door de toetreding verwachten we echter wel dat, zoals gesteld 

in hoofdstuk 3.1, de buitenlandse directe investeringen zullen toenemen.   

                                                 
59 Over de periode 1999 - 2001 bedroeg de gemiddelde instroom aan FDI (als % van het BBP) in Ierland 
bijvoorbeeld 20.7%.  Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovenië kenden over dezelfde periode slechts percentages 
van respectievelijk 9.2, 4.2, 4.4 en 1.7%.  (European Commission, 2004, blz. 110)  Zoals reeds vermeld hebben 
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Verder kenden Slovenië en Hongarije in 2001, in vergelijking met Ierland in 1990, een gelijkaardig 

aandeel aan buitenlandse instroom voor onderzoek en ontwikkeling (uitgedrukt als % van de GERD 

van ieder land).  Polen en Tsjechië zijn, wat betreft deze indicator, slecht gepositioneerd om bij de 

aanvang van de uitbreiding, net zoals Ierland, een sterke groei in te zetten.   

Ten vierde wil ik even stilstaan bij de factor menselijk kapitaal.  Momenteel zetten de CEEC - 4 

landen, globaal bekeken, in vergelijking met Ierland minder goede resultaten neer op dit vlak60.  Veelal 

scoren ze gelijkaardig aan of lager dan de EU - 3 landen.  Het is echter ook relevant om te weten of de 

Ierse “startblokken” gezet zijn.  Aangezien tijdsreeksen betreffende het aantal afgestudeerden pas 

vanaf het jaar 1998 beschikbaar zijn, baseer ik me hiervoor op het aantal O&O personeelsleden per 

1000 inwoners61.  De Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen blijken actueel over percentages te 

beschikken vergelijkbaar met het niveau dat Ierland in 1990 kende.  Wat betreft Slovenië stel ik vast 

dat het actuele niveau zelfs het huidig Ierse niveau overtreft.   

Een andere niet - technisch georiënteerde factor is de samenwerking.  Ierse cijfergegevens hieromtrent 

zijn echter niet beschikbaar.  Ik kan enkel, op basis van hoofdstuk 2.2.4.7, stellen dat, in vergelijking 

met de EU - 3 landen, de CEEC - 4 landen momenteel iets beter scoren.   

Aangezien innovatie grotendeels tot stand komt in technologische sectoren, vind ik het interessant om 

vervolgens even stil te staan bij de positionering van de vier CEEC - landen op dit vlak.  Als ik de 

tewerkstelling in de “highest - tech” sectoren in beschouwing neem, stel ik vast dat Slovenië en de 

Tsjechische Republiek, in vergelijking met de Ierse tewerkstelling in 199462, actueel lagere cijfers 

neerzetten.  Hongarije kent daarentegen al sinds 2000 tewerkstellingspercentages die overeenkomen 

met de Ierse 1990 - cijfers.  De “high - tech” - tewerkstelling in beschouwing nemend, stel ik vast dat 

alle CEEC - 4 landen nu reeds beschikken over cijfers die zelfs de actuele Ierse tewerkstellingsgraden 

overtreffen.  Maar zoals gesteld in hoofdstuk 2.2.4.6 moeten deze cijfers genuanceerd worden.  Zo 

moet men bijvoorbeeld ook cijfers aangaande de toegevoegde waarde in overweging nemen.  Ik 

beschik echter niet over tijdsreeksen hieromtrent.   

Tot slot acht ik het nuttig even kort stil te staan bij de beschikbaarheid van risicokapitaal.  Cijfers 

omtrent de vier CEEC - landen zijn gelijkaardig aan deze van de EU - 3 landen en zodoende lager dan 

de Ierse.  Deze ongunstige CEEC - 4 - factor moet echter genuanceerd worden.  Zo noteert Ierland ook 

pas sinds 1998 positieve cijfers op dit vlak.   

 

                                                                                                                                                         
de vier CEEC - landen de laatste jaren fiscale maatregelen, gericht op het aantrekken van FDI, ingevoerd.  Dit 
zou, net zoals de toetreding, de instroom moeten bevorderen.   
60 Op het vlak van groeivoeten kennen de CEEC - 4 landen daarentegen veelal betere resultaten dan Ierland, wat 
wijst op een positieve trend.   
61 In hoofdstuk 2.2.4.2 gebruikte ik de maatstaf ‘O&O personeelsleden per 1000 actieve arbeidskrachten’.  
Gezien er geen gegevens beschikbaar zijn over het aantal actieve arbeidskrachten voor de eerste helft van de 
jaren 1990, heb ik hier gebruik gemaakt van het aantal inwoners.   
62 Cijfergegevens voor de periode 1990 -1994 zijn niet voorhanden.   
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Uiteraard zijn er nog factoren die een rol spelen in het streven naar een evenaring van de Ierse recente 

economische successen.  Ik meen echter dat de bovenstaande - weliswaar beknopte - analyse een 

zekere evaluatie mogelijk maakt.  Zo blijkt op basis van voorgaande indicatoren dat Slovenië, bij de 

toetreding, over een aantal factoren beschikt om, net zoals Ierland, een groeifase in te zetten.  

Voorzichtigheid blijft echter geboden.  Zo zijn er voor het Sloveense beleid nog belangrijke taken 

weggelegd betreffende de beschikbaarheid van risicokapitaal, het oprichten van regionale en 

internationale netwerken, het verder ondersteunen van bijscholing… Deze factoren kunnen op hun 

beurt bijdragen tot het aantrekken van kwaliteitsvollere buitenlandse investeringen, een ander 

belangrijk aandachtspunt voor de Slovenië beleidsmakers.  Het recent verworven lidmaatschap kan, 

zoals aangetoond in hoofdstuk 3.1, hier eveneens positief op inwerken.   

 

 

 

Tot slot van deel drie wil ik vermelden dat ik in het volgende deel een samenvatting van de verwachte 

impact van de toetreding op het innovatiebeleid van Polen, Hongarije, Slovenië en de Tsjechische 

Republiek opgenomen heb.   
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4. Algemeen besluit 
 
Het innovatiedenken werd lange tijd overheerst door een lineaire gedachte.  De lineaire visie 

beschouwt innovatie als een afgelijnd sequentieel proces, gaande van onderzoek uitgevoerd door 

onderzoekscentra - over het ontwikkelen - tot het commercialiseren van de onderzoeksresultaten.  De 

relatie tussen enerzijds investeringen in O&O en anderzijds de output die tot stand komt verloopt 

echter niet lineair.  Zo hangt de relatie bijvoorbeeld ook af van de efficiëntie van de investering.   

Deze lineaire aanpak is bovendien niet in staat alle mechanismen betreffende innovatie te vatten.  Zo is 

er niet enkel nood aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling gericht op het bereiken van nieuwe 

technologieën en technologische kennis, de zogenaamde bèta kennis.  Spillovers zorgen er namelijk 

voor dat deze bèta kennis gemakkelijk kan worden overgenomen door anderen, wat het 

concurrentievoordeel en zodoende de efficiëntie van O&O aantast.  Dit heeft geleid tot het besef dat 

ook menselijk kapitaal een voorname factor uitmaakt van het onderzoeks - en innovatiegebeuren.  In 

tegenstelling tot de bèta - kennis kan de kennis waarover werknemers beschikken namelijk niet zo 

eenvoudig gekopieerd worden.  Visies betreffende innovatie mogen dus niet louter de klemtoon leggen 

op het investeren in nieuwe technologieën en technologische kennis.  Zo moet de focus eveneens 

komen te liggen op investeringen in menselijk kapitaal, gericht op het creëren van werknemers die 

nieuwe kennis voortbrengen én in het bijzonder óók deze kennis innovatief kunnen toepassen.   

De innovatie - systeembenadering, die hedentendage het denken omtrent innovatie beheerst, wordt dan 

ook getypeerd door een non - lineariteitskarakter.  Interdisciplinariteit vormt een ander kenmerk van 

deze benadering.  Zo stelt men dat verschillende - veelal met elkaar in verband staande - agenten, 

organisaties, partijen, omgevingsfactoren… een rol spelen in het innovatiegebeuren.  Hierbij moeten 

we denken aan onderzoeks - en ontwikkelingscentra, publieke - of universitaire O&O - centra, 

wetenschapsondersteunende organisaties, onderzoeksvragende partijen zoals de consument of 

intermediaire producenten, de publieke overheid, de financiële sector, macro - economische stabiliteit, 

de wetgevende omgeving zoals de regelgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten, de 

onderwijsstructuur, arbeidsmarktvoorwaarden, de ontwikkeling van de financiële markten, de 

communicatie-infrastructuur.   

 

Beleidsaanbevelingen die voortvloeien uit dergelijke systeembenadering bestaan zodoende niet meer 

louter uit het stimuleren van investeringen in O&O.  Zo moet er tevens ingespeeld worden op het 

netwerkaspect dat voortvloeit uit deze systeemvisie.  Programmapunten moeten bijvoorbeeld bestaan 

uit het ontwikkelen van efficiënte onderzoeksteams, het stimuleren van de links tussen industrie en 

onderzoekscentra.  Een ander programmapunt bestaat bijvoorbeeld uit het innovatiestimulerend 

inwerken op factoren zoals het financieel beleid of het onderwijssysteem.   

Gezien de actuele politieke bevoegdheidsverdeling richten de beleidsimplicaties zich dan ook tot 

verschillende ministeries, wat veelal een geïntegreerd beleid bemoeilijkt.   
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De Europese Commissie, die het belang van innovatie sterk onderstreept, heeft deze systeemvisie - 

benadering opgenomen als integraal deel van haar onderzoeks, - wetenschaps - en innovatiebeleid.  

Haar beleidsprogramma - gericht op een nationale, regionale en/of Europese implementatie - evenals 

haar financiële ondersteuning ter bevordering van O&O en innovatie spreiden zich dan ook uit over 

een zeer breed veld.  (zie supra)   

 

 

Eén mei 2004 traden tien nieuwe lidstaten, waaronder Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en 

Slovenië toe tot de Europese Unie.  Onderhandelingen omtrent deze uitbreiding waren reeds sinds 

enige tijd aan de gang.  Zo besliste de Europese Raad in 1993 dat de Centraal- of Oost-Europese 

landen die het wensten én mits het voldoen aan bepaalde criteria mochten toetreden tot de EU.  Zo 

werd er verwacht dat de kandidaat - lidstaten bepaalde toetredingscriteria tegen mei 2004 volledig 

geïmplementeerd hadden.  De Europese Commissie streeft er namelijk naar dat deze tien zopas 

toegetreden landen convergeren naar Europese standaarden, onder andere op het vlak van innovatie.   

We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de Centraal - en Oost-Europese landen tot begin de 

jaren 1990 een communistisch regime kenden.  Op het vlak van wetenschap en technologie werd deze 

periode gekenmerkt door een sterk hiërarchische structuur waarbij onderzoek en ontwikkeling gestuwd 

werd richting productiecentra (lineaire visie).  Industriële in - house O&O of coöperaties tussen 

onderzoekscentra en bedrijven waren quasi onbestaande.   

Dit communistische erfgoed heeft uiteraard ook een impact uitgeoefend op het wetenschaps - en 

technologiegebeuren dat de CEEC - landen kenden gedurende de transitieperiode.  Zo functioneerden 

de onderzoeksinstituties, opgericht onder de planeconomie, veelal niet onder de nieuwe voorwaarden 

die de markteconomie met zich meebracht. De eerste helft van de jaren 1990 werd, door de 

economische en sociale problemen die voortvloeiden uit de val van het communisme, onderzoek en 

ontwikkeling zelfs grotendeels naar de achtergrond geschoven.  Geleidelijk aan werden er echter 

talrijke hervormingen doorgevoerd, onder andere betreffende het onderzoeks - en innovatiebeleid.  Zo 

vorderde de Poolse en de Sloveense overheid in 1994 richtlijnen uit ter bevordering van hun 

innovatiebeleid.  Hongarije en de Tsjechische Republiek voerden respectievelijk in 1997 en 1999 

programma’s in gericht op het stimuleren van innovatie.  Desondanks bleef het beleid veelal tot begin 

2000 lineair gericht.   

 

 

Het doel van deze scriptie bestond uit het nagaan van de verwachte impact van de Europese 

uitbreiding op het innovatiebeleid van Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië.  

Alvorens te kunnen ingaan op deze onderzoeksvraag was het echter noodzakelijk een inzicht te 

verwerven in het innovatiebeleid die de Centraal - en Oost-Europese landen kenden voor de 
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toetreding.  Ter verwerving van dergelijke inzichten heb ik een beroep gedaan op Eurostatdata.  Op 

basis van Eurostat - datareeksen heb ik namelijk verschillende onderzoeks - en innovatie - indicatoren, 

die als belangrijk beschouwd worden binnen de systeemvisie, besproken voor mijn vier gekozen 

CEEC - landen.  Zo heb ik indicatoren betreffende de uitvoering en financiering van O&O, de 

ontwikkeling van het menselijk kapitaal, de beschikbaarheid van risicokapitaal, het innovatie - 

potentieel, de innovatie - output en de netwerkcomponent behandeld.  In hoofdstuk 3.2.1 heb ik een 

overzicht opgenomen van de zwaktes en de sterktes binnen het innovatiesysteem van Polen, 

Hongarije, Slovenië en de Tsjechische Republiek.  Aansluitend hierbij heb ik enkele 

beleidsaanbevelingen geformuleerd.  Eveneens heb ik voor verschillende indicatoren de verwachte 

impact van de toetreding nagegaan.  (zie infra) 

Ik achtte het ook relevant om, ter uitwerking van mijn onderzoeksvraag, even stil te staan bij de 

omgevingsfactoren die het innovatiegebeuren beïnvloeden.  Zo spelen bijvoorbeeld het wetgevende 

systeem en het buitenland, via de mogelijkheid van buitenlandse directe investeringen, een rol in het 

innovatieproces.  Vervolgens heb ik nagegaan in welke mate de toetreding een invloed uitoefent op 

deze omgevingsfactoren en zodoende op het innovatiesysteem van Slovenië, Hongarije, de 

Tsjechische Republiek en Polen.  (zie infra) 

Alvorens in te gaan op de verwachte impact van de toetreding op het innovatiebeleid van de vier 

onderzochte landen wil ik bemerken dat ik in deze scriptie, ter verwerving van een beter inzicht in de 

data betreffende het innovatiegebeuren van laatstgenoemde landen, ervoor geopteerd heb om twee 

“benchmarklanden” op te nemen met name Ierland en een EU - 3 gemiddelde van Spanje, Griekenland 

en Portugal.  Deze benchmarkkeuze hangt samen met het feit dat deze vier landen bij hun officiële 

toetreding tot de EU - net zoals Polen, Hongarije, Slovenië en de Tsjechische Republiek bij de huidige 

toetreding - gekenmerkt werden door een laag bruto binnenlands product per capita (uitgedrukt als 

percentage van het EU-15 gemiddelde).  Deze landenkeuze was des te interessanter daar bleek dat 

Ierland, in tegenstelling tot de drie andere perifere landen, gedurende de jaren 1990 een sterke groei 

kende en zodoende actueel een BBP per capita kent die bij benadering 120 % bedraagt van het EU - 15 

gemiddelde.  In hoofdstuk 2.1 stelde ik vast dat deze positieve Ierse groeiprestaties verband houden 

met de instroom aan buitenlandse directe investeringen en het onderzoeks - en innovatiebeleid dat 

Ierland kent.  Ook de toetreding oefende, al dan niet indirect, een impact uit.  Een - weliswaar 

beknopte - analyse van de Ierse groeisuccessen hebben me geholpen bij het bekomen van 

onderstaande (zie volgende paragrafen) inzichten betreffende de verwachte impact van de toetreding.  

Eveneens heeft het vergelijken van enkele Ierse “1990 - indicatoren” met CEEC - 4 “2000 - 

indicatoren” me bijgebracht dat Slovenië niet slecht gepositioneerd blijkt om een, net als Ierland, 

sterke inhaalbeweging ten opzichte van het EU - 15 gemiddelde in te zetten.  Gezien de vele 

elementen die moeten aanwezig zijn ter bereiken van dergelijke groei en de verschillende knelpunten 

die Slovenië nog kent, blijft voorzichtigheid omtrent deze stelling echter geboden.   
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Ingaand op de onderzoeksvraag van deze scriptie, wil ik eerst en vooral stellen dat de impact die de 

toetreding tot de Europese Unie uitoefent op de EU - 10 landen, in het specifiek op het vlak van 

innovatie, gradueel voelbaar is.  Zo moeten we de onderzoeks - en innovatiegerichte wijzigingen die 

zich de laatste jaren voltrokken hebben in Polen, Hongarije, Slovenië en de Tsjechische Republiek niet 

louter toeschrijven aan nationale elementen.  Ook Europese elementen hebben namelijk, voorafgaand 

aan de toetreding, een impact uitgeoefend hebben op het innovatiegebeuren van deze laatstgenoemde 

landen.  De toetreding zal deze impact volgens mij enkel versterken.   

Vervolgens acht ik het belangrijk om nogmaals te onderstrepen dat het innovatiegebeuren en zodoende 

ook de verwachte impact van de toetreding op dit innovatiegebeuren afhankelijk is van verscheidene, 

maar toch elkaar beïnvloedende, - omgevings - en innovatiespecifieke factoren.  Of het lidmaatschap 

al dan niet positieve gevolgen met zich meebrengt voor het innovatiebeleid van de CEEC - 4 landen is 

dan ook niet na te gaan op basis van de aanwezigheid van één bepaalde factor.   

 

Wat betreft de instroom aan buitenlandse directe investeringen die de CEEC - landen ontvangen kan 

men verwachten dat het Europese lidmaatschap hier positief zal op inwerken.  Het al dan niet 

voorkomen van dergelijke positieve stimulans hangt echter ook af van andere factoren.  Zo blijken het 

voorhanden zijn van een gunstig fiscaal klimaat en een goed ontwikkeld onderwijssysteem eveneens 

bevorderlijk voor het aantrekken van FDI.  Bovendien is het niet zo dat buitenlandse investeringen 

steeds positief inwerken op het onderzoeks - en innovatiebeleid.  Ook hier bestaan er namelijk 

randvoorwaarden.  Zo speelt het voorhanden zijn van een voldoende ontwikkeld educatiesysteem, 

gericht op actuele technologische noden en innovatieondersteunende kennis, eveneens hier een 

sleutelrol.  Verder blijkt ook de beschikbaarheid aan risicokapitaal, wat bijdraagt tot het oprichten van 

locale technologische en kennisintensieve bedrijven die nodig zijn om te kunnen inspelen op een 

mogelijke instroom aan “meer hoogtechnologische” investeringen, een rol te spelen.  Het voorhanden 

zijn van netwerken, die clustervorming of coöperatie tussen locale onderzoeksinstellingen en 

internationale multinationals ondersteunen, draagt er tevens toe bij dat de instroom aan FDI gunstig 

kan inwerken op het onderzoeks - en innovatiebeleid van de instroomontvangende landen.   

Het Europese lidmaatschap kan een, al dan niet positieve, invloed uitoefenen op deze 

“randvoorwaarde - elementen”.   

Zo heb ik erop gewezen dat het aantal structurele fondsen die ter beschikking gesteld worden van de 

CEEC - landen na de toetreding zullen toenemen.  Dergelijke fondsen die kunnen aangewend worden 

in het ondersteunen van onderzoeksnetwerken of het promoten van studies gericht op het verwerven 

van basisvaardigheden nodig ter gebruik van nieuwe technologieën zullen, mits een goede 

beleidsaanpak, een gunstige invloed uitoefenen op het onderzoeks - en innovatiebeleid van de CEEC - 

landen.   
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Verder heeft de toetreding de CEEC - landen aangespoord tot het opnemen van Europese standaarden 

omtrent dataverwerking evenals het uitvoeren van opvolgings-, rapporterings- en 

benchmarkprocessen.  Deze processen stellen de lidstaten ondermeer in staat de efficiëntie en de 

effectiviteit van bepaalde nationaal of internationaal geïmplementeerde beleidsmaatregelen na te gaan 

en bevorderen zodoende het wederzijds leren.  Deze factor, die reeds voorafgaand aan de toetreding 

een invloed heeft uitgeoefend, kan er ook na de toetreding toe bijdragen dat de CEEC - landen, 

rekening houdend met hun eigen karakteristieken, succesvol gebleken beleidsmaatregelen 

introduceren.  Aansluitend hierbij moet er ook gewezen worden op de beleidsmaatregelen ter 

bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie die de Europese Commissie uitvaardigt.  Zo 

stelt ze onder andere dat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling tegen 2010 3 % van het 

nationaal product moeten bedragen.  Op deze manier bevordert het lidmaatschap eveneens de 

algemene vooruitgang van de EU - 10 landen op het vlak van innovatie.   

Wat betreft het menselijk kapitaal moet er gewezen worden op een mogelijks negatieve impact 

teweeggebracht door de toetreding.  Laatstgenoemde, die de wettelijke bewegingsvrijheid van de 

inwoners van de EU - 10 landen drastisch vermeerdert, kan de brain drain namelijk in de hand werken.  

Deze mogelijke uitstroom aan menselijk kapitaal gericht op de EU - 15 landen moet echter 

genuanceerd worden.  Zo kenden (en kennen) de CEEC - landen ook een uitstroom aan 

hoogopgeleiden naar de VS.  Bovendien bevorderen de grensoverschrijdende netwerken de 

wederzijdse mobiliteit van onderzoekers, hetgeen kan bijdragen tot een beperking van de permanente 

uitstroom.  Ondanks deze nuanceringen verwacht ik een netto - uitstroom naar de EU - 15 landen.   

 

De toetreding tot de Europese Unie moet vervolgens ook een harmonisatie teweegbrengen tussen de 

CEEC - landen en de EU - 15 landen op het vlak van wetgeving inzake eigendomsrechten, 

contractuele regelgeving, faillissementen… Dit mede door de onderschrijving van de acquis 

communautaire.  Deze harmonisatie zou het vertrouwen dat de buitenlandse firma’s stellen in de 

CEEC - landen moeten bevorderen en het risico, gepaard gaande met investeringen, moeten reduceren.  

Beide factoren kunnen ertoe bijdragen dat de buitenlandse firma’s meer duurzaam investeren in de 

CEEC - landen, wat de investeringen in O&O of de technologische samenwerking kan stimuleren.  

Uiteraard moet ik ook hier wijzen op het graduele impactkarakter.  Er moet tot slot nog opgemerkt 

worden dat, ter bevordering van O&O en innovatie, naast dergelijke harmoniseringsfactoren het 

voorhanden zijn van menselijk kapitaal of een onderzoeksstimulerend overheidsbeleid ook belangrijk 

is.   

 

De uitbreiding zou er eveneens moeten toe bijdragen dat de lonen in de tien nieuw toegetreden 

lidstaten - weliswaar op langere termijn - convergeren naar de (Zuid)Europese lonen.  Dit zou echter 

één van de competitiviteittroeven van de CEEC - landen, met name de beschikbaarheid van goedkope 

arbeidskrachten, aantasten.  Dit verlies kan hen ertoe aanzetten een ander competitiviteitspad te 
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bewandelen met name het omhoogklimmen op de technologische ladder, wat een positieve 

technologische en innovatieve bijdrage zou leveren aan het land.   

 

Een ander element dat volgt uit de uitbreiding van de Europese Unie is de creatie van een, voor de 

Centraal en Oost-Europese landen, grotere en beter toegankelijke markt.  Dit kan bijdragen tot een 

stijgende exportratio en zodoende een hoger binnenlands product.  Uiteraard is het, ter bevordering 

van het innovatiebeleid, van belang dat de overheid deze toegenomen uitgavenruimte aanwendt voor 

investeringen in onderwijs, onderzoek, de creatie van netwerken…  

Ik wil, hierbij aansluitend, echter ook een bedenking maken.  Zo meen ik te stellen dat dit 

eengemaakte Europa, waarbinnen vrije concurrentie heerst, ook minder gunstige gevolgen kan 

meebrengen voor het onderzoeks - en innovatiegebeuren in de EU - 10 landen.  Gezien het erfgoed 

van het communistische regime zijn de onderzoekscentra in de EU - 10 landen namelijk veelal, in 

vergelijking met de EU - 15 landen, minder ontwikkeld en minder marktgericht.  Door de uitbreiding 

zouden deze instellingen, ondanks hun potentieel, wegens de grote internationale concurrentiedruk 

kunnen verdwijnen.  Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Europa samenwerking tussen 

onderzoekscentra uit verschillende landen stimuleert, wat dit laatst opgesomde ongunstige 

toetredingsgevolg kan afzwakken.   

 

Bovenstaande toont duidelijk aan dat de toetreding inwerkt op heel wat factoren die een rol spelen in 

het innovatiegebeuren van een land.  Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek en Slovenië blijken, 

op het vlak van innovatie, zowel gekenmerkt door algemene als door specifieke knelpunten.  (zie 

hoofdstuk 3.2)  Op basis van bovenstaande kan ik stellen dat het Europese lidmaatschap een positieve 

stimulans zou moeten teweegbrengen of reeds - door het anticiperen van de nationale overheden of 

internationale investeerders op deze toetreding - heeft teweeggebracht ter afzwakking van deze 

knelpunten.  Om de zwaktes binnen het Poolse, Hongaarse, Sloveense en Tsjechische innovatiebeleid 

weg te werken, zullen er echter nog heel wat inspanningen moeten geleverd worden.  Zo moet ieder 

land, rekening houdend met maar tevens gericht op het wegwerken van zijn zwaktes evenals inspelend 

op zijn sterktes, maatregelen nemen - én opvolgen - ter bevordering van een kennis - in de brede zin 

van het woord - gerichte economie.   
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Bijlagen 
 

 
Bijlage 1 Lijst van landen en hun afkorting 

BE België LT Litouwen 
DK Denemarken LV Letland 
DE Duitsland MT Malta 
EL Griekenland PL Polen 
ES Spanje SI Slovenïe 
FR Frankrijk SK Slovakije 
IE Ierland ACC Toetredende landen (10) 
IT Italië EU-25 Europese Unie (25 lidstaten) 
LU Luxemburg BG Bulgarije 
NL Nederland RO Roemenië 
AT Oostenrijk TR Turkije 
PT Portugal CC-13 Kandidaat lidstaten: ACC+3 
FI Finland IS Ijsland 
SE Zweden LI Liechtenstein 
UK Verenigd Koninkrijk NO Noorwegen 
EU-15 Europese unie (15 lidstaten) CH Zwitserland 
CY Cyprus IL Israël 
CZ Tsjechische Republiek US Verenigde Staten 
EE Estland JP Japan 
HU Hongarije   
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