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Уважаеми дами и господа, 
 
Вече 7 години в този представителен формат: 
- дискутираме основните изводи и препоръки на доклада Иновации.бг  
-   и обявяваме наградените в Националния конкурс за иновативно предприятие на 
годината. 
 
Затова бих желал накратко да отбележа 2 момента, свързани с общата и специфичната 
среда за правене на иновации в България. 
 
На първо място трябва да подчертаем, че справянето на България с кризата следва 
да се отбележи като безспорен успех. За разлика от нашите съседи Румъния и Гърция и 
редица други страни от Европа, България успя да премине през кризата със собствени 
усилия, благодарение на успешна политика на фискална дисциплина и удържане на 
исканията за безконтролно увеличаване на разходите. Данните на Евростат показват, че 
България следва модела на възстановяване на най-силната европейска 
икономика – Германия, вкл. тази година имаме значително по-голям растеж от този в 
еврозоната.  
 
Тези позитивни данни сочат, че макроикономическата дисциплина е позволила на 
бизнеса постепенно да започне да развива иновации и да се конкурира в Европа. 
Докладът Иновации.бг отбелязва, че иновационната активност на българските фирми се 
е повишила през 2010 г., което се отрази, впрочем, и в по-висок износ. 
 
От друга страна, въпреки тези позитивни тенденции, не бива да забравяме, че този 
напредък идва на фона на много ниска база. България остава най-бедната страна в ЕС, а 
според класацията на страните-членки (т.нар. Иновационното табло), което 
Европейската комисия публикува през февруари тази година, България е на 
предпоследно място в съюза по отношение на своя иновационен потенциал. Това 
изисква преминаване към разработване и прилагане на второ поколение политики. 
Политиките за макроикономическа и финансова стабилност следва да се надградят със 
специализирани политики и мерки – за непосредствено стимулиране на иновациите 
и технологичното развитие. В това отношение са похвални инициативите на министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма за една диагностика на икономиката на 
секторно равнище и разработване на политики и мерки на тази основа. 
 
Докладът Иновации.бг 2011 показва, че българският бизнес започва да инвестира 
все повече в наука и иновации, което подобрява неговата дългосрочна 
конкурентоспособност. При техническите науки, вече две трети от финансирането идва 
от бизнеса и едва една трета от държавата - съотношение смятано за "златно" в 
международната практика. Като цяло, обаче тези инвестиции остават много ниски. В 
това отношение държавата би могла да подкрепи българските изследователски и 
развойни организации като осигури съ-финансиране от националния бюджет за 



онези от тях, които са спечелили конкурси в Брюксел в надпревара в рамките на 
целия Европейски съюз. 
 
За да завърша, бих желал да подчертая, че реализирането на една сериозна иновационна 
политика предполага, разбира се, работеща администрация и финансиране, но изисква 
най-вече ангажимент на най-високо политическо равнище. 


