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развитие през следващото десетилетие” 

Изказване на Огнян Траянов, Президент, Фирма "ТехноЛогика

Благодаря. Аз обаче няма да говоря за фирмата и за взаимодействията си с ВУЗ, с науката в строго фирмения контекст, а ще
се опитам да изведа нещата като принципи и като предложения, които да са валидни за всички.

Докато е все още тук кметът, да отговоря на въпроса му. Вие създайте добри улици и създайте добро и атрактивно
туристическо място, което тъй или иначе го има, а ресторантите сами ще дойдат. Създайте сигурност, ресторантите ще
дойдат сами. Понеже примерът Ви беше дали ресторантите са важни или улиците. Бизнесът не оставя незапълнени ниши,
така че когато наистина се създаде средата се появяват и успешните примери.

Тук беше говорено доста и под различни ъгли, абсолютно ги споделям, относно създаването на средата, как в България
може да се получи това триединство на правителство, бизнес и академия, като под академия би трябвало да разбираме
Академията на науките и ВУЗ, което засега е по-скоро триразнобой, отколкото триединство. 

Искам да обърна внимание на първия факт. Благодарейки на организаторите, на техния апостолски труд в тази насока, да
обърна внимание, че времевият хоризонт, в който работи едно Народно събрание или едно правителство, е доста по-къс
отколкото идват резултатите от една стратегия. Той дори е по-къс отколкото се формира тази стратегия. Като прочетете
материала, още на първата страница ще видите, един от големите проблеми това са ненадеждните данни. Силно
ненадеждни, просто ако се очаква да се вземе от статистиката, в никакъв случай нямаше да се получи този доклад. Така че
ролята на неправителствения сектор е да бъде едно хранилище, един медиатор на този диалог, за да се постигне наистина
национален консенсус не за две, три и четири години, а достатъчно дълго. Абсолютно прави бяха преждеговорящите, че
управлението на иновативната дейност е едно много специфично нещо. То се различава коренно от управлението на
производствената дейност. При производствената дейност критериите, индикаторите, които следим, са едни – от финансова
гледна точка, от брак и т.н., тотално различни са в иновативната дейност. Тук говорим за най-висш пилотаж по отношение
на управление на риска. Наистина той не може да се планира, не може да се каже еди-кога си ще се роди идеята, но не
означава, че трябва да бъде оставено като някаква самодейност „ако стане”. Трябва наистина да бъде създадена среда. И
когато бизнесът си преценява рисковете и когато бизнесът иска да види една предвидимост и възможности за устойчиво
развитие, които да гарантират тези рискове, на него му трябва много по-голям хоризонт.

Ще дам един лесен пример, за да не съм голословен. За нас включително, примерно високите технологии, е много важно
какво производство на кадри ще дадат университетите, за да можем ние да планираме. Примерно дали Смартком ще се
насочи към нанотехнологиите, към космическите технологии. Те ще останат иновативна фирма, но зависи всъщност и каква
школа все още има в България и на какъв човешки ресурс може да се разчита. Ако сега се формира една стратегия и бъде
определено, че нанотехнологиите ще бъдат приоритет, то е явно, че първият випуск студенти, който ще излезе или да
речем, че ще започнем да ги използваме още от студентската скамейка, това ще дойде след три години. 

Така че процесите са много по-дълги и много по-сериозни. От друга страна, самите процеси, свързани с иновациите, са
ужасно динамични. Фактически при иновациите, както съвсем правилно беше казано, борбата при иновативните фирми,
това е борбата с времето. Защото не сме само ние, които мислим в дадена област, в даден продукт, в дадена технология.
Ние сме на големия международен пазар, който става все по-лесно достъпен и за нас времето е изключително критичен
фактор.

Аз пледирам да бъде създадена някаква институция, в която да има водеща роля неправителственият сектор, която
наистина да поведе, да модерира и наистина да се достигне ако не до национален консенсус, то поне до едно разбиране.
Дори и да няма консенсус, но то да бъде подкрепено днес и за още пет до десет години напред, така че да може да се
строят икономическите планове на икономическите субекти в една предвидима среда.

Колкото до това триединство, което би трябвало да бъде постигнато, ще започна първо с Академията, която би трябвало да
е БАН и ВУЗ, но все още не е. Преди няколко години тези, които бяха пак на това мероприятие, си спомнят, аз отправих
едни упреци към БАН тогава: престанете с тези циркове по избори и опити за налагане на един човек, колкото и достоен да
е той, с пълния ми респект към него, недейте се опитва да му дадете четвърти мандат, просто вие рушите и събаряте един
от стълбовете, с които ние се стремим да градим новия мироглед на бъдещото поколение. Ние казваме: забравете чалгата,
забравете тези опортюнисти с лъскавите коли с тъмни стъкла, има други ценности и това са култура, наука и в следващия
момент изведнъж науката стига до тази компрометираща роля, че да гледам в събота в хумористичните предавания вече
такива неприлични сценки за сметка на БАН. Съвсем скоро ние явно ще трябва да бъдем оставени да не говорим нищо или
добро, по разбираеми причини, затова аз няма да се спирам повече на БАН. Само ще отбележа, че в днешно време, когато
България е равноправен член на Европейския съюз, не е задължително една страна да има научен потенциал във всяка
една област. Да, желателно е, много хубаво е, но както каза господин кметът, най-добре е да имаме всичко, но за
съжаление не можем. Така че дори и когато се появи някакъв въпрос, в който България няма научен капацитет, ще може да
се разчита на научния капацитет на нашите партньори, на другите страни в съюза. Не е необходимо да налагаме нормата
трябва да имаме във всяка една научна област отделен институт или капацитет. 

Колкото до университетите, в университетите един от големите проблеми, слава богу, го преборихме и сега пътят на парите
следва пътя на студента. Обаче за съжаление само до вратите на университета, вътре в самия университет все още се
злоупотребява с университетската автономия, която несъмнено всички подкрепяме по отношение на научни програми,
научния живот вътре, но по отношение на стопанската дейност ние не можем да оставим вътре всички катедри да имат по
един глас в академичния съвет и те да определят примерно как ще се разкриват нови специалности и къде ще отиват
парите. Не може един факултет по математика и информатика да копае мазето и ние да даваме пари за асансьори да се
използва таванът, сигурно след това ще предложим да има балони за допълнителни зали. В същото време съседните сгради
стоят празни или съотношението във Факултета по математика и информатика да бъде един преподавател на 24 студента, а
в съседния факултет да е едно към едно. Не може да се създават такива нови специалности като „арменистика”,
„кавказология”. Естествено че е по евтино да вземем тези хора, да ги изпратим в Кавказ, да ги изпратим в Армения, там те
ще научат на място много повече, отколкото тук да създаваме такъв капацитет.

Ние сме жертва на тази недалновидна политика. Пледирам, парите трябва да следват студента и в университета, вътре
между факултетите, между специалностите. 

Колкото до средата, да, наистина най-важното е да има една нормална пазарна среда, която трябва да бъде регулирана и
тези регулации да се охраняват от една правозащитна система. Тук се дадоха някои примери за правосъдието в България,
не се засегна още по-чувствителният въпрос, когато говорим за иновации, а именно опазването на интелектуалните права.
Това сякаш е една прекалено висока топка въобще да започваме разговор в България, когато имаме едно правосъдие, което
не работи или по-точно работи по неясни пазарни механизми. Поне да са ясни пазарните механизми, че да са
равнопоставени всички икономически субекти в тях.

България влезе по-късно в кризата, влезе с една огромна междуфирмена задлъжнялост, която става все по-голям проблем.
Повдигна се въпросът за банкрути и фалити, няма да отварям други теми, които са ужасно болезнени, но България ще
излезе по-късно от кризата. Фактически ние засега имаме рецесия, но моето виждане е, че в България бизнесът е все още
доста млад, връзките по цялата верига на добавената стойност не са толкова еластични и ние няма да имаме тази гъвкавост,
за да не се разкъсат тези връзки и фактически да влезем в криза. А когато тръгне да излиза, както сега в момента първите
симптоми са такива на големия европейски пазар, където основните поръчители към българските предприятия са
разположени, когато тръгне този пазар да излиза, ако ние сме разкъсали тези връзки на добавена стойност, българските
предприятия ще загубят своите позиции, които досега са извоювали с толкова много труд като доставчик или поддоставчик
на тези предприятия.

Така че въпросите за външната среда за България, и вътрешната също, са изключително болезнени в сегашния момент и аз
се страхувам, че България няма да може да се възползва от това пренареждане, което ще върви в голям международен и
междуконтинентален мащаб – дали Америка ще остане страната на интелектуалния капитал, Китай – на производствения
капитал, Европейският съюз – на културния капитал и марките, дали България ще може да вземе предимства от това, че е
европейска марка, което означава качество и надеждност и едновременно с това благодарение и на ниските данъци и
достъпност, аз много се съмнявам. 

Колкото до бизнеса, защото ние трябва да се обърнем и към нас самите, разбира се, единият от големите глобални
проблеми, който аз виждам, това е манталитетът. Всъщност големият проблем на прехода това е да преборим манталитета
на хората. И това, разбира се, е и най-трудната задача. Когато ние анализирахме дълго време как бизнесът и
университетите могат наистина да заработят заедно, работейки от 1993 г. под най-различни форми – дарения и т.н., няма да
се спирам на тях, те са известни вече, ние установихме, че пределът, ключовият момент ще бъде, когато бизнесът започне
да дава постоянни поръчки към университетите. Защото ясно е, че това осигурява освен финансови средства, осигурява и
интересни практически насочени задачи за курсови работи, дипломни работи, дава критерии вътре в университета да се
оценят кои преподаватели наистина са оценени от бизнеса и може да се говори за научно-приложна стойност, която дават,
ползите са безкрайни. 

Когато анализирахме какъв е проблемът, пред нас се откри, че основният проблем е, първо, манталитетът на българския
предприемач. Много от българските предприемачи са стартирали, започвайки с интелектуална собственост или някаква
друга собственост от държавата, взети по един или друг начин, масова приватизация и т.н., но тъй или иначе, те имат един
огромен страх от това да аутсорстват част от иновативния процес навън, да не им откраднат идеята, да не би да ги излъжат,
да не би това да не стане качествено и т.н. Този пък проблем с манталитета налага едни ограничения в най-важната борба –
борбата с времето от идеята, от концепцията до пазара. 

Тук ще ви цитирам едни наши изследвания, които са за нашия бизнес, за нашия продукт, нашия опит, те не са
общовалидни. Но ако една условна единица струва генерирането на идеята (аз мога после да кажа за когото представлява
интерес как се изчисляват тези условни единици), 11 единици обикновено излизат при нас намирането на техническото
решение, 180 единици – разработката на продукта, 220 – да го оформим като комерсиален продукт и т.н., докато стигнем до
утвърждаването само на българския пазар - 1100 единици. Като се има предвид, че ние оценяваме времето за налагане на
българския пазар на шест години, а пък нормата на остаряване на продукта, тоест когато трябва да започнат нови
инвестиции в същия продукт, които се компенсират от първите приходи, настъпва на третата година. И ние виждаме, че
това са огромни разходи. Ако българският бизнес продължава да се стреми всичко да направи от първата идея до
налагането на продукта на пазара, това изисква огромно финансиране. 

За съжаление, когато разглеждаме средата, трябва да споменем и възможностите за финансиране. На практика няма
възможност от борсата да се вземе финансиране, когато има дори един доказан продукт с локално търсене, показал се е, че
продуктът е хубав, и се търси финансиране, за да излезе на големия международен пазар. Локалните клонове на чуждите
банки, знаем, че са доста ограничени във възможностите си в днешно време, а пък оперативните програми, честно казано,
по пътя, по който се развиваха досега, представляват заплаха. Заплаха, защото те са непредвидими, във времето, те се
развиват със срокове, които фактически обезсмислят идеята. Някоя иновация, когато се бори да стигне по-бързо до пазара,
да седи и да чака шест месеца или една година, за да получи одобрението или следващата фаза от проекта си, аз бих
казал, че става заплаха за имиджа на фирмата, ако се възползва от някакви такива оперативни програми. 

Работейки върху проблема за аутсорсинга на части от иновативния процес от българските предприятия, ние поехме риска и
преди четири години създадохме една лаборатория за ускоряване и подпомагане на иновативните процеси в индустрията.
Екипирахме тази лаборатория с уникална техника, която беше уникална за Балканския полуостров, сега изнесохме подобна
и за Румъния, така че вече има на две места. Окомплектовахме с услуги на висококвалифицирани специалисти, които не
всяка фирма може да си позволи и няма смисъл да ги има на разположение през целия процес, защото не може да ги
оползотвори и натовари през цялата година. За наша радост тази лаборатория вече има трицифрен брой клиенти, които
идват с най-различни задачи, започвайки примерно от Фикосота с някаква бутилка, искат да видят колко милилитра точно
ще събира, дали е достатъчно ергономична за някакъв шампоан, дали ще се завива капачката, отработена от поточната
линия, дали няма да се смачка етикетът и т.н. до съвсем различни други, примерно „Карат С-1”, едно от наградените в
миналогодишните издания на мероприятието на форума „Иновативни предприятия”, произвеждат му се капаците, слагат
една машина за бързо прототипиране, слага се вътре електрониката, заминава на изложение, печели веднага поръчки.

Така че тази първа част, че това нещо може да бъде устойчиво, самоиздържащо се, се доказа и ние преминахме във втората
фаза. В момента работим върху една база данни, в която създаваме компетенциите на преподаватели от различни ВУЗ-ове.
Това не е лека задача. За съжаление се налага ние да я вършим, а би било нормално това нещо да го има на национално
ниво, да се знае кои уникални компетенции откъде могат да бъдат достъпни и при какви условия. Нашата надежда е, и това
вече се прави, една такава лаборатория копие да се окомплектова в Русенския технически университет. Имаме заявки от
Софийския и от Габровския, които може би заради кризата сега изчакват, но тази инвестиция не се отменя. Така че нашето
предложение е част от средствата по Оперативната програма „Конкурентоспособност” да бъдат използвани за
окомплектоването на такива лаборатории в университетите. 

Тук идват няколко важни въпроса. Единият въпрос е как да може да бъдат оценени тези проекти. Аз предлагам, базирано на
нашия опит, направо всеки един ВУЗ кандидатстващ за такава лаборатория, да представи едни писма за намеренията от
бизнеса, а защо не и договори, които казват, че тази услуга при такива критерии за качество на услугата, тази лаборатория
ще получи обем от поръчки не по-малък от еди-колко си стотици хиляди лева. По този начин да бъде и основният критерий
за това необходима ли е тази лаборатория. 

Какво е новото в този вид? Като сравним това с алтернативата, когато се даваха средства за стимулиране или, иначе
казано, за частично компенсиране на риска, когато някое иновативно предприятие отиде и сключи договор с ВУЗ (знаете за
тези предишни опити), докато тогава средствата отиваха в едно предприятие и се очакваше то след време да свикне да
работи по този начин, да е доволно и т.н., сега парите остават в самия ВУЗ, предварително се гарантира някакъв обем от
заинтересовани фирми към тези услуги и по този начин смятам, че с много по-малко пари ще може да се постигне същият
ефект. Другият за съжаление особено по време на криза България просто не може да си го позволи. 

Какви биха могли да представляват тези лаборатории? Примерно в нашата област, в информационните технологии, това
биха могли да са лаборатории, окомплектовани със скъпо струващи средства за автоматизирани тестове, те струват стотици
хиляди долари, ние и да ги ползваме, в обхватното бъдеще не можем да си позволим да ги закупим. От друга страна, ако те
се окомплектоват и с един обучен студентски труд, което въобще не е трудно и аз ако се впусна, ще говоря и друг път за
проблемите на висшето образование, как студентите започват да работят от първи курс и фактически им се отрязва
завинаги фундаментът. Още в първи курс студентите започват да си мислят, че понеже изкарват повече пари от
преподавателите, са вече много ценни хора, а фактически те губят фундамента и утре, като се смени технологията, не могат
да я сменят. Но това са странични въпроси. 

Та, това е първата идея, която имам, и първото предложение. Сигурно ще възникнат въпроси как сега ще намерим
регулацията и т.н. Нека да си припомним, че всичко, което не е забранено от закона, е разрешено. Нека да си припомним
това сравнение на Робърт Пен Уорън, който казва, че законът е като панталонките на подрастващ хлапак – колкото и дълги
да ги купиш, другото лято ще трябва да купиш нови. Защото законът следва добрите практики и създава превенция към
лошите практики, но той не измисля, както каза и господин Димитров, не може да се очаква, че българските депутати и
законотворци ще измислят как да се развиват нещата. Аз самият съм привърженик на либертарианството и смятам, че
наистина държавата трябва колкото се може повече да се свие и да не се създава излишни регулации.

Така че нека да няма страх в университетите, в преподавателите, в бизнеса да търсят нови форми на сътрудничество. Тук
идва вече и въпросът за четвъртата власт, за медиите, които поради неработещата съдебна власт имат изключително силно
влияние в днешно време. Те никога и по никакъв начин (ще видите колко скромно ще бъдат отразени тези награди, ще
видите колко малко ще бъде отразено) няма да отидат в предприятията, няма да докажат защо са тези предприятия, какво е
новото, какво е иновативното. Ясно е, знаем, че всички те казват, че пристигащите навреме влакове не са новина, обаче
ние имаме обществени медии, към които може да имаме претенции. В края на краищата те се издържат от нашите данъци.

Освен лаборатории за ускоряване на иновативните процеси, аз смятам пак в тази връзка, в това как да можем българските
предприятия да не чакат от идеята до реализацията на пазара всичко да извършат самички, и едно предложение за фирма
за комерсиализиране на прототипи. Такива фирми има към големите университети. Аз работя с една от Оксфорд, те са
изключителни професионалисти с опит, опит, който в България го нямаме и ще трябва така както нашите деди, когато са
създавали отново Трета българска държава, са поканили чужденци, така и ние ще трябва да си купим това ноу-хау. Тези
пари са едно сравнително нищо в сравнение с резултата, който биха могли да донесат. 

Привършвам с последния призив: моля ви се, наистина да има обсъждане на следващите европрограми, оперативни
програми, това, което се случи е срамно. Така и не можа дори да се разбере кой е писал предишните оперативни програми,
какъв е бил замисълът и ние изпаднахме сигурно като единствена страна в Европа, която няма Оперативна програма
„Образование”. Без тази програма ние няма да можем да говорим за иновации.
Благодаря. 
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