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

Изказване на д-р Огнян Шентов, Председател на фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Уважаеми господин министър-председател, г-н Фихтъл, Ваши превъзходителства, дами и господа. 

Позволете ми на открия Шестия национален иновационен форум, посветен на възможностите на иновационната политика на
България за следващото десетилетие. Съвсем накратко ще спомена три съществени момента. 

На първо място, иновациите са сърцевината на европейската политика. Те са първият (обявен) приоритет на няколко
европейски комисии, вкл. и сегашната; и те са приоритет по редица причини – вътрешни и международни, вкл. поради
относителното изоставане на Европейския съюз в областта на иновациите от другите центрове на икономическа мощ. 

В тази връзка от нас, от България се очаква не само адаптиране към новата среда, не само изпълнение на директивите на
Европейския съюз, но се очаква да участваме активно като страна в процеса на формиране и осъществяване на тези
политики в Европейския съюз. 

На второ място, реалните носители и движещи сили на иновационния процес са българските иновативни
предприятия и научни организации. Една много голяма част от тези иновативни предприятия и научни организации са
тук днес, най-малкото поради факта, че са участвали или участват в Националния конкурс за иновативно предприятие. Тази
критична маса от български предприятия и фирми е минала през огън и вода, не само е оцеляла в неблагоприятна и често
пъти враждебна към иновациите среда, но това са предприятия и фирми, които са успели да се утвърдят и на
международните пазари. И поради това смятам, че както те, така и хората, работещи в тях, са една безспорна част от
нашето национално богатство. 

И на трето място, тъй като стана дума за държавата и ще говорим за ролята на държавата, искам да кажа няколко думи за
ролята на правовата държава за формирането и осъществяването на каквато и да е политика, вкл. и иновационна
политика. Не може да има функционираща пазарна икономика, без да има функционираща правова държава. Именно
поради тази причина мерките, които предприе правителството през последните месеци за ограничаване на сивата, а в някои
случаи и на черната икономика, за противодействие на организираната престъпност и свързаната с нея политическа
корупция и по-общо казано възстановяването върховенството на закона, тези мерки, а и първите резултати от тях, създават
по-благоприятна среда за българския бизнес, вкл. за българските иновативни предприятия. И това е една безспорна заслуга
на сегашното правителство и на министър-председателя. 

Европейската пък и световната практика показват, и за това стана дума и на предишни форуми, че една политика или
политическа инициатива може да бъде дотолкова успешна, доколкото и когато с нея е ангажирано най-високото
политическо равнище в страната. Спомняте си преди няколко години по време на финландското председателство
говорихме, че финландският премиер лично координира националната IT програма, което тогава ни се стори екзотично.
Спомняте си, че дадохме пример с министър-председателя Блеър, който през главата на своите министри се занимаваше с
въвеждането на електронно управление в Англия. В по-ново време Саркози и канцлера Меркел се занимават директно с
някои сектори на индустриалната политика в съответните страни. 

Точно поради това мисля, че участието на премиера г-н Борисов в днешния форум е свидетелство за подобен ангажимент и
се надявам догодина на следващия Национален иновационен форум да имаме възможност да обобщим повече добри новини
и добри практики. 
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