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Шести национален иновационен форум „Наука, технологично развитие и иновации: политики за растеж и
развитие през следващото десетилетие” 

Изказване на г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Р. България 

Добър ден и от мен. Честита Баба Марта. Факт е, че на днешното мероприятие присъства половината кабинет – военният
министър, здравният министър, социалният министър, кметове, председателят на парламентарната комисия по икономика г-
н Димитров. С една дума като наше участие ние достатъчно ясно сме оценили Националния иновационен форум, а и има
какво да кажем по тези приоритети. За съжаление и ние като страна-членка на Европейския съюз попадаме в общия кюп на
страните от Европа, които недостатъчно са оценили този проблем и съответно сме доста назад от много други държави. 

Неслучайно на последния Европейски съвет в Брюксел г-н Барозу изнесе доклад, в който има доста любопитни неща и
показва всъщност Европа с темпа, с който се движи, как в годините ще изостане и то безвъзвратно от водещите страни в
света. Само за пример ще кажа, че САЩ са инвестирали три пъти повече от Европейския съюз, както и Япония, Корея,
Сингапур. С една дума, в ръководството на Европейския съюз вече сме наясно, че това трябва да се промени, и то много
бързо. Дали със стимули, дали със законови промени, дали с решения на отделните правителства да стимулират този
процес, но това е във дневния ред на Европейската комисия. 

Какво сме направили за тези няколко месеца управление. Знаете, че ние заварихме спрени всички фондове на Европейския
съюз, поради много елементарни причини, една от които е т.нар. оценки за съответствие. Какво спираше липсата на тези
оценки за съответствие – спираше инвестирането на европейски пари реално в нашата икономика, в нашето общество. Сега
те са пуснати, можем да плащаме авансово, много общини започнаха да усвояват стотици милиони. Има доста сериозен
интерес от едни от най-големите компании в света, и аз се надявам в следващите месеци те да инвестират в България 200-
300 млн. долара, защото в момента има добра данъчна среда, добра обществена среда за инвестиции. 

Днес ще чуем и оценката на Международния валутен фонд след проверка на бюджета, разходите, приходите – това ще бъде
много важна оценка. Преди два дни и Световната банка даде много висока оценка за това, което се прави през тези няколко
месеца. И аз се надявам, че всички тези сигнали, те много бързо обикалят света, ще доведат и нови инвестиции в България. 

Мога да ви уверя, че ще помагаме на иновативните предприятия и организации, неслучайно толкова много министри
участват в днешния форум. 
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