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Пети национален форум “Иновационна инфраструктура и политика за икономически растеж” 

Слово на президента Георги Първанов 

Благодаря Ви, уважаеми доктор Шентов,
Уважаема госпожо Вицепремиер, 
Ваши Превъзходителства, 
Дами и господа,

Бих искал да приветствам и да изразя своята категорична подкрепа на инициативата на организаторите от фондация
„Приложни изследвания и комуникации”, усилията на партньорската мрежа от граждански структури, подкрепата на
представителствата на Европейската комисия и Световната банка в България, на Министерството на икономиката и
енергетиката за провеждането на Петото издание на Националния иновационен форум в началото на европейската година
на творчеството и иновациите.

Убеден съм, че е необходим още по-задълбочен дебат, нов подход във формирането на националната, регионалната и
общоевропейската политика в областта на иновациите, именно сега, когато светът е изправен пред предизвикателствата на
непозната до този момент по своите мащаби, обхват и въздействие глобална финансова и икономическа криза. 

Творчеството и иновациите довчера бяха катализаторът на глобализацията и просперитета, творчеството и иновациите днес
със основание са считани за ключ към овладяването на кризисните процеси, творчеството и иновациите утре отново ще
бъдат основен гарант за прогреса и добруването на човешката цивилизация. С интерес се запознах с анализа на
иновационната система и политика на България в ЕС, с насоките и изводите в подготвения доклад „Иновации БГ”, с опита да
се потърсят нови решения, като част от европейския плана за икономическо възстановяване, да се обвържат с европейските
политика за зелена икономика. 

Всички сме наясно, че предприетите през последните години мерки не дават осезаем резултат, не водят до рязко
подобряване на иновационния потенциал на страната, на бизнеса, на научните и образователните среди. Но време е да си
дадем сметка, че наред с изоставането във финансирането, особено от страна на частния сектор, в мотивацията на
изследователите, в структурата и управлението, една от основните причини за стагнацията в областта на иновационните
процеси е отсъствието на концентрация на ресурсите в тези направления, в които можем да сме конкурентоспособни, в
които имаме потребности и пазарни предимства. 

Допълнително следва да се съобразяваме с относителната слабост на националния капитал, с отсъствието в страната на
компании с глобални или транснационални позиции, с ефектите на кризата върху реалната икономика и възможностите за
финансиране на научно-изследователската и развойната дейност.

Ето защо аз подкрепям, още веднъж изказвам категорично необходимостта от по-силна помощ за сектора от малки и средни
иновационни предприятия, от ускоряване развитието на публично-частното партньорство, от разширяване участието в
европейските програми, иновативни мрежи. Считам, че обективните потребности изискват да се акцентира върху
разработките, обучението, иновациите, свързани с непосредствените перспективи, например изграждането и
експлоатацията на крупни международни инфраструктурни проекти в енергетиката, транспорта и комуникациите. Това в
конкретния случай е областта, в която трябва да осигурим съразмерност между предвижданите мащабни инвестиции и
средствата за научно, технологично, иновативно обслужване.

Имаме обществен консенсус, че ни е нужен пробив в областта на иновациите в образованието и науката. Най-широкото
използване на знанието за постигане на нови равнища в стандарта и качеството на живот. Необходими са нови идеи, нови
механизми, нови стратегически ориентирани, от една страна. От друга страна, много по-голяма активност от страна на
държавата, гражданския сектор, бизнеса, научните и образователните звена.

Убеден съм, че форумът ще привлече общественото мнение към проблемите на иновационната инфраструктура, ще
провокира една ползотворна дискусия по актуалните проблеми на иновациите, на науката и образованието, ще допринесе
за формирането на едно ново отношение към икономиката, основана на знанието. Уверен съм, защото във форума участват
учени, специалисти и ръководители със значим експертен потенциал.

Вярвам, че ще бъдат предложени оригинални и ефективни решения, които да станат част от дебата за развитието на
иновациите в България, региона, Европа и света.
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