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УВОД
Измерването на иновациите и сравняването на
страните от света в тази сфера през 2012 г. е
поредната публикация на Европейския институт
за бизнес администрация (INSEAD - "INStitut
Européen d'ADministration des Affaires", или
European Institute of Business Administration).
Това е международно висше бизнес училище и
изследователски институт с поделения в Европа
(Франция), Азия (Сингапур) и Среден Изток
(Абу Даби), както и с изследователски център в
Израел. Често работят по проекти и програми на
Европейската комисия.

Актуалните политически дискусии за
връщането на доверието в световната
икономика
поставиха
под
въпрос
фокусирането върху мерките за строги
икономии. Дебатът върху икономическата
политика слага допълнителен акцент върху
намирането на подходящо съчетание от
политики, които насърчават растежа и
заетостта, както и устойчивите публични
финанси.

Политиките за насърчаване на иновациите следва да са водещи в тези дискусии, дори
ако иновациите не могат да разрешат най-неотложните финансови затруднения, защото
те са изключително важен елемент на устойчивото развитие. Бъдещите поколения биха
попитали дали програмите за стимулиране от 2009 г. и всички инициативи успешно са
свързали търсенето за икономическо възстановяване в краткосрочен план с подълготрайни цели за растеж. Те също така ще попитат дали политиците са се
възползвали от възможността, предоставена им от текущата криза, да вземат
далновидни мерки за полагане на основите за бъдещия просперитет. Най-накрая, те ще
попитат дали фирмите и другите участници от сферата на иновациите са направили
удачна инвестиция в бъдещето и защо някои страни се възстановиха от кризата побързо, отколкото други.
За да бъде подкрепен този дебат е необходимо иновациите и свързаната с тях
иновационна политика да бъдат измерени. Именно това прави Глобалният иновационен
индекс 2012 (ГИИ 2012). Той помага да се създаде среда, в която факторите за
иновации са в непрекъснато развитие и осигурява инструмент за обновяване на
иновационната политика.
Значението на сътрудничеството и правилната иновационна инфраструктура. Потокът
от иновационни идеи на различните участници в иновационния процес, както и
достъпът до знания стават все по-важни съставки на иновациите. Така наречените
иновационни екосистеми са станали по-сложни, изградени са на базата на повече
интернационализация, сътрудничество, отворени иновационни модели и пазари на
знанието. В доклада за ГИИ 2012 се подчертава важността на сътрудничеството и
подпомагането на оптималната инфраструктура на тези иновационни екосистеми.
Това е важна сфера на иновационната политика, която заслужава все повече внимание.
Например, Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)1 , допринася
за насърчаване на иновационната инфраструктура като се фокусира върху
разпространение на знанията. Наред с нейните последни инициативи, достъпът чрез
тази организация до програми за научни изследвания, развитие и иновации увеличава
наличието на научни и технически публикации в развиващите се страни. Нейните
центрове за технологична и иновационна помощ са предназначени да предоставят на

1

World Intellectual Property Organization (WIPO)
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местните иноватори достъп до висококачествени информационни технологии,
включително патентни документи.
Предизвикателства към насърчаване на сътрудничеството. Въпреки, че има широко
съгласие, че изграждането на сътрудничество между участниците в иновационния
процес играе ключова роля, ние сме изправени пред две взаимно свързани
предизвикателства:
o Опитът и поуките от разработването на ефективни политики, които стимулират
иновационното сътрудничество са все още оскъдни. Модерните иновационни
политики имат за цел да подкрепят научното сътрудничество между
индустриите,
формирането
на
иновационни
клъстери,
както
и
разпространението на знания. Но създаването на иновационното сътрудничество
е може би най-сложната област на иновационната политика, защото тук няма
лесни рецепти за постигане на осезаеми резултати и печалби. Дълги години
много страни са се опитвали да насърчат сътрудничеството между университети
и фирми, или да създадат успешни технологични клъстери, но безуспешно.
o Измерването на наличието и въздействието на иновационното сътрудничество
става изключително трудно. Ето защо ГИИ акцентира не само върху
измерването на иновациите на входа и на изхода, но и върху иновационното
сътрудничество. Например, отчита се броят на съвместните предприятия или на
подадените съвместни заявления за патент от национални или чуждестранни
изобретатели. Въпреки това съществуващите индикатори за оценка на
иновационното сътрудничество са несъвършени и е налице необходимост от подобри. ГИИ 2012 поставя фокус върху този важен въпрос.
Освен анализ на основните резултати и направените промени в индекса през 2012 г. в
доклада за глобалната иновационна класация за 2012 г. са засегнати редица въпроси
като ролята на ПЧП за иновациите, сътрудничеството между университетите и
индустрията – на примера на Саудитска Арабия, предизвикателства пред измерването
на иновационното сътрудничество между науката и индустрията, ролята на
сътрудничеството за развитие на икономики на знанието – за страните от Персийския
залив, новата иновационна политика на Русия – политика на устойчив растеж,
разработване на национална иновационна система – индийската перспектива,
интегрирана политика за устойчиво развитие - „наука, технологии, иновации”
,широколентовите, неизбежни иновации за развитие, интернет – безпрецедентната
бърза платформа за иновации и промени, измерване на творчеството и иновациите в
цифровата икономика, някои от които се коментират и в настоящия материал.
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1. ГЛОБАЛНИЯТ ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС 2012 – СИЛНО
ИНОВАЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ
Глобалното икономическо възстановяване е крехко и неравномерно в различните
региони на света. Според актуалните икономически прогнози на водещи международни
икономически институции забавеният растеж на БВП през 2012 г. ще бъде последван от
несигурно възстановяване през 2013 г. Въпреки някои неуспехи, растежът остава
сравнително висок в бързо развиващите се пазарни икономики. Ситуацията е понестабилна при групата страни с високи доходи. Безработица е висока и в много от тези
страни продължава да нараства. За пълно преодоляване на кризисните ефекти ще бъде
необходимо време. Освен това съществува риск от повторно влошаване на
икономическата ситуация в резултат на продължителното състояние на несигурност.
В тази връзка икономическите дебати се фокусират върху намирането на подходяща
политическа рамка, която насърчава растежа, заетостта и устойчивостта на публичните
финанси. В нея трябва да намерят място политики, които насърчават иновациите и
структурни политики, които водят до дългосрочно нарастване на производството.
Въпреки, че иновациите не могат да разрешат най-наболелите финансови проблеми те
са ключов елемент на устойчивия растеж.
Икономическата криза се отрази негативно не само върху инвестициите, но също така и
върху иновационната среда. Последната е сложна и многоаспектна, защото се отразява
върху състоянието на отделни фирми, сектори, държави и региони. От една страна,
кризата може да стимулира рисковата предприемаческа дейност на предприятията и
отделни източници на растеж. Това показват кризите от 90-те години – целите за
растеж на отделни държави преминават през ускореното иновативно развитие на
компаниите (Финландия и Република Корея), които и днес продължават да инвестират
в иновации, въпреки влошените икономически условия за получаване на изгода от тези
усилия.
От друга страна, истински рискове за отрицателен ефект съществуват по отношение на
иновационни разходи и резултатите от тях. Общият размер на разходите за научноизследователска дейност и/или тези на бизнеса са намалели от 2008 г. или 2009 г. насам
в много страни, за които има налични данни (Канада, Израел, Литва, Холандия,
Испания, Швеция и Великобритания). Тази тенденция ще забави въвеждането на нови
продукти или процеси главно поради намалено търсене и повишената бизнес
несигурност, включително несигурността относно размера на пазара в бъдеще. Големи
мултинационални фирми, които формират голяма част от инвестициите на бизнеса в
научно-изследователска дейност не реинвестират натрупания в последно време
финансов ресурс.
Вярно е, че намалените или преструктурирани разходи за научно-изследователска
дейност (по време на криза) не трябва да влияят негативно върху резултатите от
научните изследвания или иновациите, ако е подобрена ефективността или по-малко
обещаващи проекти са преустановени. И все пак, фирмите, и преди всичко малките и
средни предприятия (МСП) изпитват по-големи трудности в привличането на външни
източници за финансиране на тяхната иновационна дейност и нови бизнес начинания.
Достъпът до рисков капитал е все още сериозно ограничен. Наличната информация
показва, че творческите резултати на фирмите намаляват.
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Важно е, че при влошени икономически условия разходите за научни изследвания и
иновации често не могат да бъдат спрени. Те се редуцират, след възстановяване на
икономиката отново нарастват, но първоначалните инвестиции са потънали. Останали
без финансиране, студенти, докторанти и изследователи отиват в други области.
Отлагането на иновацията днес, която няма да се състои и по-късно, има силен
негативен ефект върху иновационната дейност.
Разкриването на точните последици от икономическата криза върху бизнес иновациите
ще отнеме време. Въпросите са твърде сложни и не бива да се свеждат до оценка на
забавения икономическия растеж и географията на иновациите. Това е само една
предварителна оценка и данни за пълната оценка на въздействието тепърва ще се
събират.
След 2009 г. в насърчителните (антикризисните) пакети на правителствата на отделни
страни се откриват ангажименти за избягване на съкращения в областта на науката и
дори увеличаване на разходите. В идеалния случай, правителствените мерки трябва да
обвържат краткосрочните стимули с дългосрочните цели за растеж. Повечето
правителства имат определени финансови или структурни политики за насърчаване на
нови работни места и растеж в области като научни изследвания, сектора на
здравеопазването, транспорта и околната среда. Вече е необходимо да се наблюдава и
оценява как и дали тези мерки за стимулиране са били прилагани и да се определи
въздействие върху търсенето в краткосрочен план и върху икономиката и обществото в
дългосрочен и по-широк план.Става дума за краткосрочните програми от 2009 г. и тези
с по-дълъг хоризонт.
В подкрепа на тези дебати, воденето на политики и открояването на добрите практики
се нуждаят от оценка на изпълнението на иновационната и свързаните с нея политики.
В тази връзка Глобалният иновационен индекс е навременен и актуален инструмент.
1.1 Съществено иновационно сътрудничество за глобален растеж
Анализът на иновационното сътрудничество в Доклада за ГИИ 2012 подчертава
важността на продуктивното сътрудничество между участниците в иновационния
процес - фирми, публичен сектор, академични среди и обществото в съвременните
иновационни екосистеми .Все повече вниманието се фокусира върху взаимодействието
между институциите и интерактивните процеси в създаването, прилагането и
разпространението на знанието, човешкия капитал и технологиите. По-конкретно,
трансферът на научни резултати и изобретения и тяхното приложение е
предизвикателство пред страните с високи и по-ниски доходи.
Политическият дебат акцентира върху засилване на сътрудничество в рамките на
иновационния процес. То бе улеснено с превръщането на иновационния процес в пофрагментиран и „отворен”. По отношение на ролята на интернет се констатира, че тя е
от решаващо значение при въвеждането на промени в иновационния процес и
свързаните с него резултати. Пазарите за технологиите, чрез които се разпространяват
знанията са добавили допълнителен тласък на това сътрудничеството.
През последните десетилетия, различните национални стратегии в страните с високи и
средни доходи са насочени към подобряване на връзките между участниците в
иновационния процес, най-вече между тези от науката и висшето образование,
правителството, частния сектор и неправителствените организации.

Дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, отдел „Иновации и предприемачество”

7

Необходимостта от наличието на измерител се развива и адресира към измерването на
иновационната система като цяло, което означава измерване на дейността на
множеството участници в иновационния процес, както и връзките (сътрудничеството)
между тях. Предизвикателството е в идентифицирането и количествената оценка на
динамичното и често неформално сътрудничество по своята същност, както и ефектът
от него.
За пореден път ГИИ възнамерява да направи своя принос към политиката за измерване
на сътрудничеството чрез въвеждане и обсъждане на различни индикатори и
фокусиране върху сътрудничеството между науката и индустрията, публично-частното
партньорство и ролята на информационните и комуникационни технологии и интернет.
1.2 Обосновка за Глобалния иновационен индекс
Проектът стартира през 2007 г. с цел да се намерят подходящите индикатори и подходи
за по-всеобхватно измерване на иновациите в обществото и да се прескочи границата
на традиционните индикатори за оценка на иновациите като брой научни статии или
размер на разходите за научно-изследователска дейност.
Има няколко аргумента в подкрепа на тази цел. Първо, иновациите са важни за
стимулирането на икономическия напредък и конкурентоспособността. Например,
много правителства поставят иновациите в центъра на стратегиите за растеж. Второ,
има разбиране, че дефиницията за иновациите трябва да бъде по-широка - тя вече не се
ограничава само до лаборатории за научни изследвания и публикуване на научни
статии. Иновациите могат да бъда и са по своята същност по-общи, хоризонтални и
включват социални иновации и иновационни бизнес модели. Не на последно място в
развиващите се пазари иновациите се разглеждат като вдъхновяващи хората – особено
по отношение на следващото поколение предприемачи и иноватори.
ГИИ помага да се създаде среда, в която факторите за иновации са в непрекъснато
наблюдение и оценяване. По този начин създадената богата база от данни се явява
ключов инструмент за актуализиране на иновационните политики.
Смята се, че ГИИ не би трябвало да се използва единствено и само за класиране на
страните по иновации. Измерването на иновационните постижения и въздействия става
все още трудно, поради което по-голямо внимание следва да се отделя на
иновационния климат, на иновационната инфраструктура, както и на съвместните
резултати.
Въпреки, че крайното класиране се получава в резултат от няколко класации, то ГИИ
обръща по-голямо внимание на подобряването на методологията за измерване и
разбиране на иновациите, в т.ч. с идентифициране на целенасочени политики, добри
практики и други лостове за насърчаване на иновациите. Богатата база от данни може
да се използва на различни нива – отделна променлива, индикатор, под-индекс, индекс.
Например, броят на заявленията за патенти – може да се наблюдава изменението на
този показател във времето, но също може да се сравнява това изменение с
аналогичното в други страни от региона или групата страни с еднакви доходи.
Поради това моделът на ГИИ е в непрекъснато развитие и се стреми да отрази по-пълно
наличните статистически данни и нашето разбиране за смисъла и значението на
иновациите. Тази година се обръща специално внимание на избягването на повтарящи
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се погрешни сравнения – оценява се дали и как изменението на даден индикатор влияе
върху класацията, коригира се самата рамка на ГИИ и/или се включват допълнителни
страни в класацията.
1.3 Глобален поглед върху иновациите
В рамките на ГИИ е възприето широко разбиране за иновациите, първоначално
представено в Ръководството от Осло, разработено от Европейските общности и
ОИСР:
Иновация е въвеждането на нови или значително подобрени продукти (стока или
услуга), на нов процес, на нов пазарен метод или на нов организационен метод в бизнес
практиките, на организацията на работното място или на външните отношения.
Това определение отразява променящата се същност на начина, по който иновациите се
възприемат и разбират през последните две десетилетия.
Преди това икономисти и политици фокусираха своето разбиране върху научните
изследвания, които определят иновацията като технологичен продукт, до голяма степен
произвеждан в собствените и най-вече в производствените отрасли. Този вид иновации
се извършват от високо образована работна сила, ангажирана в изследователските
звена. Процесът, водещ до тези иновации се определя като затворен, вътрешен, и
локализиран. Технологичният пробив е задължително "радикален" и намиращ място в
„границите на глобалните знания”. Тази характеристика предполага наличието на
водещи и изоставащите страни, с ниски или средни доходи, които само ще играят
ролята на догонващи.
Днес иновациите се възприемат повече като способност за комбинирано използване на
нови технологии и обхващат понятието за частичните иновациите и "иновациите без
изследвания ". Разходите за „иновациите без изследване” са важен компонент за
успеха на технологичните иновации.
Налице е също така все по-голям интерес за това как иновациите се „случват” в
страните с ниски и средни доходи и за разбирането, че допълнителните форми на
иновации могат да повлияе на развитието.
Освен това, процесът на иновациите е претърпял значителни промени. Инвестициите в
свързаните с иновации дейности са последователни и активни усилия на фирмата,
държава, и на глобално равнище, при включване на нови участници от икономиките с
високи доходи и неправителствения сектор. Днес структурата на производствената
активност на знания е по-сложна и географски разпръсната от всякога.
Ключовото предизвикателство е да се намерят такива индикатори, които да покажат
как днес се случват иновациите в света. Наличие на официални количествени оценки за
резултатите от иновационната дейност са изключително оскъдни. Например, не
съществува официална статистика за размера на иновационните дейности, определени
като брой нови продукти, процеси или други иновации, за участниците в иновационния
процес, да не говорим за всяка страна. Повечето оценки се стремят да отразят
подходящо иновационните резултати на участниците в по-широк спектър, като
например сектора на услугите, публични субекти и т.н.
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ГИИ има за цел да премине границата на обикновен измерител на иновациите. Това
изисква привличане на нови променливи, с компромис между качеството и постигане
на добро покритие.
Наличната информация за индикаторите, въз основа на които се изчислява ГИИ се
отнася за различни години - около 35% от данните са от 2011 г., 35% от 2010 г., 21%
от 2009 г., и само малка част от данните за индикаторите или страните с ниски доходи
са от по-стари години. Това позволява ГИИ да обхване годините, когато
икономическата криза достигнала своя първоначален връх. Разходите за иновации и
програмите за стимулиране бяха най-тежко засегнати и бе взето решение да се
активизират. Следователно, времевият обхват не позволи да бъдат обхванати и
отразени повече средносрочни кризисни ефекти или въздействията върху програмите за
стимулиране на иновациите, някои от които могат да имат дългосрочен характер
(например разходите за образование и публичните разходи за научни изследвания).
Освен това, повторното забавяне на световната икономика през втората половина на
2011 г. и съвременните неуспехи, както и възможни нови мерки, свързани с разходи, не
се отчитат. Но тези ефекти несъмнено ще бъдат в центъра на следващите издания на
ГИИ.
2. КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА НА ГЛОБАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС
Глобалният иновационен индекс 2012 е проект в развитие и се изгражда въз основа на
натрупаните знания от минали години. Използва най-новите налични данни и включва
най-новите виждания за измерване на иновациите. Тази година ГИИ включва 141
икономики, което представлява 94.9% от световното населението и 99.4% от световния
БВП (по текущи щатски долари).
Структурно се състои от стълбове (сфери, фактори) и под-стълбове (под-сфери, подфактори). Всеки стълб се състои от три под-стълба, в които са включени различен брой
индикатори (общо 84).
ГИИ обръща специално внимание на информационните източници, дефинициите на
индикаторите, както и на подобряването и създаването на достъпни индикатори.
Моделът се преразглежда всяка година с цел подобряване на начина, по който се
измерват иновациите. Например, тази година стълбът „инфраструктура” е
реорганизиран и в отделен под-стълб е представена екологичната устойчивост. Към
творческите резултати е добавен под-стълб онлайн способности.
ГИИ е конструиран върху два под-индекса – под-индекс на „Иновациите на входа” и
под-индекс на „Иновациите на изхода”, като всеки от тях е изграден около конкретни
стълбове. Пет входна стълба (сфери) отразяват елементите на националната икономика,
осигуряващи възможност за осъществяване на иновационни дейности: (1) Институции,
(2) Човешки ресурси и изследвания, (3) Инфраструктура, (4) Съвършенство на пазара и
(5) Съвършенство на бизнеса. Два стълба отразяват иновациите на изхода: (6) Научни и
технически резултати, и (7) Творчески резултати. Средната аритметична и отношението
на тези два под-индекса води до получаването на Глобалния иновационен индекс и този
за иновационната ефективност:
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Иновации на входа (под-индекс). Пет входна стълба (сфери) отразяват
елементите на националната икономика, осигуряващи условия за иновационна
дейност: (1) Институции, (2) Човешки ресурси и изследвания, (3)
Инфраструктура, (4) Съвършенство на пазара и (5) Съвършенство на бизнеса.
Иновациите на входа са средна аритметична от резултатите на петте стълба.
Иновации на изхода (под-индекс). Иновациите на изхода са резултатите от
създадените условия за осъществяване на иновационната дейност в икономиката
и се представят с помощта на два стълба: (6) Научни и технически резултати и
(7) Творчески резултати. Иновациите на изхода са средна аритметична от
резултатите на двата стълба. Въпреки, че този под-индекс включва само два
стълба, той участва с равно тегло при изчисляването на ГИИ, както и подиндекса на входа, който включва пет стълба.
Глобален иновационен индекс. Обобщеният резултат за ГИИ е средна
аритметична величина от иновационните резултати (под-индекси) на входа и на
изхода.
Иновационна ефективност. Този индекс е съотношение от иновационните
резултати (под-индекси) на изхода и на входа. Показва колко иновации
произвежда дадена страна и усещането за тяхната ефективност.

Тази година Глобалният иновационен индекс е обновен по следния начин: Първо, за
първи път ГИИ съдържа подробен анализ на основните фактори, които търпят
чувствителни промени през годините, както и приблизителна оценка на класацията в
резултат на промяната на концептуалната рамка на ГИИ. Тези анализи позволяват да се
избегнат погрешни заключения, само на базата на класирането. Второ, отново за първи
път тази година силните и слабите страни на всяка икономика се идентифицират въз
основа на броя на страните (в %), с оценки под резултата на определена страна.. Тези
относителни резултати са изключително полезни за политиците и експертите, защото те
могат да се информират за съществуващите успехи и областите на подобрение.
Фигура 1

Концептуална рамка на Глобалния иновационен индекс 2012
ГЛОБАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС
(средна аритметична)

ЕФЕКТИВНОСТ НА ГЛОБАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ИНДЕКС
(съотношение)

2

1

ИНОВАЦИИ НА ВХОДА
(под-индекс)

1
Институции

2
Човешки
ресурси и
изследвания

ИНОВАЦИИ НА ИЗХОДА
(под-индекс)

4

3
Инфраструктура

Политическа
среда

1

Основно
образование

1

ИКТ

Регулаторна
среда

2

Висше
образование

2

Бизнес среда

3

Изследване
и развитие

3

Съвършенство
на пазара

5
Съвършенство
на бизнеса

Кредитиране

1

Научни
работници

2
Базисна
инфраструктура

Инвестиции

2

Екологична
устойчивост

Търговия и
конкуренция

3

1

3

6
Научни и
технически
резултати

7
Творчески
резултати

Научни
умения

1

Нематериални1
активи

Иновационни 2
мрежи

Въздействие
на знанията

2

2
Творчески
стоки и услуги

Усвояване на 3
знания

Разпростран.
на знанията

3

Онлайн
способности

1

3
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2.1 Иновации на входа (под-индекс 1)
В Глобалния иновационен индекс (ГИИ) има пет стълба, които определят различните
аспекти на благоприятната за иновации среда в рамките на всяка икономика (подиндекс „Иновации на входа”). Това са институции, човешки ресурси и изследвания,
инфраструктура, съвършенство на пазара и на бизнеса.
Всеки стълб се представя с помощта на таблица, която съдържа списък с неговите
индикатори. За всеки индикатор се определя вида (съставните индикатори се
идентифицират със звезди "*", тези които са резултат от допитвания - анкети,
социологически проучвания, т.е. експертните оценки, се идентифицират с кинжал "†", а
останалите показатели са твърди данни, т.е. статистически); теглото (индикаторите,
които участват с половината от теглото си се идентифицират с буквата "а") и посоката
на тяхното въздействие/ефект (индикаторите, които имат-високи стойности водят до
по-лоши резултати и се идентифицират с буквата "б"). След това за всеки индикатор се
изчисляват средни стойности (в съответните области) по групи страни, класифицирани
от Световна банка по равнище на доходите.
2.1.1 Институции (стълб 1.1)
Изграждането на институционална рамка, която да привлича бизнеса и да насърчава
растежа чрез осигуряване на добро управление, разумни нива на защита и стимулиране
е от съществено значение за иновациите. Стълбът на институциите отразява
институционалната рамка на страната с помощта на три под-стълба.
Под-стълбът Политическата среда включва три индекса, които отразяват
възможността за политическа дестабилизация на правителството – политическа
стабилност, ефективност на управлението и свободата на словото.
Под-стълбът Регулаторната среда се основава на три индекса на Световната банка, с
които се представя способността на правителство да формулира и прилага единни
политики за насърчаване развитието на частния сектор – качество на регулаторните
механизми, степента, в която върховенството на закона преобладава (в аспекти, като
например изпълнение на договори, право на собственост, полиция и съдилища) и
дължимите разходите за съкращение или уволнение на работник.
Под-стълбът Бизнес среда обхваща три аспекта, които пряко засягат частните
предприемачески начинания: време и разходите за стартиране на бизнес, както и общия
размер на данъците и задължителните вноски от страна на бизнеса (печалба или
корпоративен доход и данъци, социални осигуровки, както и данъци, плащани от
работодателя и др.)
2.1.2 Човешки ресурси и изследвания (стълб 1.2)
Нивото, стандартът на образованието и изследователска дейност са основните
детерминанти на иновационния капацитет на всяка страна. Стълбът Човешки ресурси
и изследвания дава оценка на човешкия капитал на страните с помощта на три подстълба.
Първият под-стълб включва показатели, насочени към оценка на постиженията на
основното и средното образование. Разходите за образование и училище, както и
очакваната продължителност на обучение са удобни за съпоставяне. Публичните
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разходи за един ученик дават възможност за оценка на държавната политика по
отношение на образованието. Качеството на образованието се измерва чрез резултатите
от Програмата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
за международно оценяване на учениците (PISA), която изследва представянето на 15годишните по четене, математика, наука, както и съотношението ученик-учител.
Висшето образование е от решаващо значение за движението на икономиката на
дадена страна напред по веригата на стойността, извън рамките на обикновените
производствени процеси и продукти. Под-стълбът за висшето образование има за цел
да обхване (записалите се за висше образование), да очертае приоритетните сектори,
които традиционно се свързват с иновации (наука и инженерство) и да измери
входящата и изходяща мобилност на студентите, която играе решаваща роля в обмена
на идеи и умения, необходими за иновациите.
Последният под-стълб измерва нивото и качеството на разходите за научни
изследвания (НИРД) с помощта на показатели като обем на разходи, брой
изследователи и оценка на качеството на научно-изследователските институции
(анкетно проучване).
2.1.3 Инфраструктура (стълб 1.3)
В модела ГИИ 2011 инфраструктурата е представена с помощта на три под-стълба Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), енергийни доставки и
инфраструктура. През 2012 г. последните два под-стълба са реорганизирани за да се
открои добрата обща инфраструктура и екологична устойчивост. Добрата и
екологосъобразна комуникация, транспортът и енергийната инфраструктура улесняват
производството и обмена на идеи, продукти и услуги в иновационната система чрез
увеличаване на производителността и ефективността, намаляване на транзакционните
разходи, подобряване на достъпа до пазари и устойчив растеж.
Под-стълбът ИКТ включва четири индикатора, разработени от международни
организации - ИКТ достъп, използване на ИКТ, онлайн услуги на правителствата, както
и онлайн участие на гражданите
Под-стълбът за базисна инфраструктурата включва два индикатора, свързани с
електроенергията (средно, доставка на електрическа енергия и консумация в
киловатчаса на човек от населението), комплексен индикатор за качеството на
търговията и свързаната с транспорта инфраструктура (например, пристанища, жп
линии, пътища и информационни технологии) и бруто образуване на капитал (% от
БВП).
Под-стълбът на екологичната устойчивост включва три индикатора: БВП за единица
използвана енергия (мярка за ефективност на използваната енергия), индекс за
ефективност на околната среда и брой издадени сертификати за съответствие със
стандарта ISO 14001 на системи за опазване и управление на околната среда. На фона
на нарасналото значение на зеления растеж и иновациите, последните два индикатора
са включени в това издание на GII за първи път. В бъдещите издания, темата за зеления
растеж и иновациите ще получава все повече внимание.
2.1.4 Съвършенство на пазара (стълб 1.4)
Глобалната финансова криза показа колко важно за просперитета на бизнеса е
наличието на кредит, инвестиционни фондове и достъп до международните пазари.
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Този стълб има три под-стълба, структурирани около пазарните условия и общото ниво
на сделките.
Кредитният под-стълб включва два индекса, насочени към измерване степента, до
която е предоставено обезпечението и кредитните облекчения чрез защита правата на
кредитополучателите и кредиторите, правилата и практиките, засягащи покритието,
обхвата и достъпността на кредита. Сделките са представени като общата стойност на
вътрешния кредит. Идеята е да се направи по-приложим модел и към сега
възникващите пазари, както и мярка за нивото на развитие на микрофинансиращите
институции.
Инвестиционният под-стълб включва индекс, измерващ лекотата на защита на
инвеститорите и три индикатора, свързани с реализираните сделки. За да се покаже
дали размерът на пазара е съчетан с пазарната динамика, капитализацията на фондовия
пазар се допълва с общата стойност на търгуваните акции. Тези индикатори се
допълват с информация за сключени сделки за рисков капитал. Показателят обхваща
6306 сделки в 71страни през 2011 г..
Последният под-стълб отразява търговия и конкуренцията. Пазарните условия за
търговия са представени с помощта на два индикатора: средната митническа ставка,
претеглена с дела на вноса и условията за достъп до чужди пазари (прилаганите
действителни тарифи на петте основни пазара за промишлени стоки , претеглени). Подстълбът включва още общата стойност на износа и вноса, както процент от БВП.
Последният индикатор отразява интензивността на конкуренцията на местните пазари.
Усилията за намирането на твърди данни за конкуренцията се оказаха неуспешни.
2.1.5 Съвършенство на бизнеса (стълб 1.5)
Последният стълб оценява нивото на съвършенство на бизнеса – доколко добре
развиващите се фирми са иновационно активни. Стълбът на човешките ресурси и
изследванията (стълб 2) включва индикатори, които показват, че натрупването на
човешки капитал чрез образование, и по-специално висше образование, и
разглеждането на научно-изследователска дейност и развитието като приоритет, е
незаменимо условие за осъществяване на иновации. Това разбиране води до една
стъпка напред - че бизнесът насърчава своята производителност, конкурентоспособност
и иновационен потенциал чрез заетост на високо квалифицирани професионалисти и
техници.
Първият под-стълб включва количествени индикатори за оценка на професионализма
на работниците - заетост в наукоемки дейности, наличие на официално обучение в
рамките на фирмата, разходи за НИРД, предоставяни и финансирани от бизнеса, както
и тестове за оценка на работещите.
Иновационните мрежи и частно-публично-академичните партньорства са от
съществено значение за иновациите. В развиващите се пазари натрупването на
богатство се осъществява около индустриални или технологични клъстери и мрежи в
рязък контраст с бедността, която може да преобладава в останалата част от
територията на страната. Вторият под-стълб, на иновационните мрежи, се основава на
качествени и количествени данни по отношение на бизнес-университетско
сътрудничество в областта на НИРД, разпространението на добре развити клъстери за
сътрудничество в изобретателската дейност, както и нивото на брутните НИРД
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разходи, финансирани от чужбина. Включен е и индикатор за оценка броя на офертите
за съвместни предприятия и стратегически съюзи. През 2011 г. той обхваща общо 2892
на фирми със седалища в 113 страни. Освен това има индикатор за броя подадени
молби от местни лица за получаване на патент, в сътрудничество с чужд изобретател.
В общи линии съвършенството на пазара (стълб 4) показва, че добре функциониращите
пазари допринасят за подобряване на иновационната среда чрез конкурентен натиск,
повишаване на ефективността и икономиите от сделките и поддържането на пазарно
равновесие. Отварянето на пазарите за външна търговия и инвестиции имат
допълнителен ефект върху представянето на местните фирми и най-добрите практики
по целия свят. Усвояването и разширяването на знанията от своя страна е от
съществено значение за иновациите. В логиката на под-стълб усвояване на знания (5.3)
и под-стълб разпространяване на умения (6.3) е заложено те да бъдат огледални образи
един на друг, т.е. заедно ще разкриват добрите страни на усвояване и разпространение
на знания.
Третият под-стълб (5.3) включва четири статистически индикатора, всички изпълнени
с хай-тек съдържание или такива, които са от ключово значение за иновациите –
плащания на роялти и лицензионни такси (% от БВП), високотехнологичен внос, след
приспадане на ре-вноса, (% от общия внос), внос на компютърни и комуникационни
услуги (% от търговските услуги при вноса) и нетния поток от ПЧИ (% от БВП).
2.2 Иновации на изхода (под-индекс 2)
Иновациите на изхода са резултатите от реализираните иновационни дейности в
рамките на икономиката. Въпреки, че под-индексът „Иновации на изхода” включва
само два стълба той е с равно тегло с под-индекса „Иновации на входа” в рамките на
Глобалния иновационен индекс. Това е симетрия, която освен, че придава еднакво
значение на иновациите на входа (фактори, благоприятстващи иновациите) и на
иновациите на изхода (резултатите от иновационната дейност), също има за цел да се
преодолее дисбаланса на наличната статистика. Под-индексът е представен с помощта
на два изходни стълба: Научни и технически резултати и творчески резултати.
2.2.1 Научни и технически резултати (стълб 2.6)
Този стълб обхваща всички индикатори, за които традиционно се смята, че са
плодовете на иновациите.
Първият под-стълб се отнася до създаването на научни умения и включва четири
индикатора, които са резултат от изобретателните и иновационни дейности: патентни
заявки, подадени от граждани на национално ниво (в национални патентни офиси) и на
международно ниво (по силата на Договор за патентното сътрудничество), прилагане
на добри практики от местни лица в национални офиси и научни и технически статии,
публикувани в рецензирани списания.
Вторият под-стълб, отразяващ въздействието на натрупаните знания и умения,
включва три статистически индикатора, отразяващи въздействието на иновационните
дейности на микро- и макроикономическо равнище: увеличаване на
производителността на труда, степен на навлизане на нови фирми, както и разходите за
софтуер. Тази година за първи път е включен индикатор за брой издадени сертификати
за системи за управление на качеството, в съответствие със стандарта ISO 9001.
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Третият под-стълб, отразяващ разпространяването на уменията е огледален образ на
усвояването на знанията и включва четири статистическите индикатора, всички
свързани с хай-тек сектора и се разглеждат като ключ към иновациите: приходи от
роялти и лицензни такси (% от БВП); износ на високотехнологични стоки, с приспадане
на реекспорта (% от общия износ без реекспорта); износ на компютърни и
комуникационни услуги (% от износа на стоки и услуги) и чист поток от ПЧИ (% от
БВП).
2.2.2 Творчески резултати (стълб 2.7)
Ролята на творчеството за иновациите все още е до голяма степен недооценена в
областта на измерването на иновациите и политическите дискусии. От самото си
основаване ГИИ винаги акцентира върху измерването на творчество като част от
иновациите на изхода.
Първият под-стълб отразява създадените нематериалните активи чрез статистически
данни за търговски марки, регистрации от местни лица в националните офиси и по
Мадридската система, както и използването на ИКТ в бизнеса, организационните
модели и други нови области, които все повече се свързват с процеса на иновациите в
литературата.
Вторият под-стълб включва оценка на възможността за получаване на възможно найдобрите творчески резултати в икономиката. Както и през изминалата година
индикаторите в тази област до голяма степен са насочени към потреблението,
търговията, а понякога и производството на развлекателни и културни продукти.
Третият под-стълб оценява онлайн способностите и се въвежда тази година за първи
път. С него се засилва представителността на сферата на творческите резултати.

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРАНИТЕ ОТ СВЕТА В
СФЕРАТА НА ИНОВАЦИИТЕ ПРЕЗ 2012 г.
Всяка година се прави анализ на получените резултати за ГИИ глобално, в групите
страни според категориите доходи (високи, над средните, под средните и ниски
доходи), на регионално равнище , на профилите на страните.
3.1. Топ 10 в класацията на Глобалния иновационен индекс 2012.
Първите 10 страни в глобалната класация на ГИИ 2012 са Швейцария, Швеция,
Сингапур, Финландия, Великобритания, Холандия, Дания, Хонг Конг (Китай),
Ирландия и САЩ. За разлика от политическите тревоги, които се фокусират до голяма
степен върху кризата на еврото, Европа се представя със 7 страни между първите десет
в световната класация. Докато девет от първите 10 държави през 2011 г. бяха в топ 10,
сега за първи път Ирландия се присъединява към десетката за сметка на Канада, която
отпада от тази група.
Швейцария запазва лидерската позиция от 2011 г. Тя заема първо място в класирането
на държавите по всички четири индекса и всички стълбове, с изключение на
институциите (13 място). Показва относителни слабости в своята бизнес среда, в
лекотата на започване на бизнес и за обявяване в несъстоятелност. Основаната на
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знанието икономика от 7.8 милиона души, с един от най-високите БВП на глава от
населението и висока степен на иновационна ефективност, позволява на Швейцария да
превърне своя стабилен иновационен капацитет в иновационни резултати. Швейцария
заема първо място в класирането по иновации на изхода и свързаните с тях два стълба –
научни и технологични резултати и творчески резултати. Качеството на научноизследователските институции, съчетани с многобройни научни и технически
публикации, добрите връзки между академичните среди и фирми, както и
квалифицираната работна ръка позволяват на Швейцария да се нареди на първото
място в сферата на патентите.
Швеция също запазва своята втора позиция от 2011 г. и заема първо място между
скандинавските страни и страните-членки на ЕС27 както в класирането на ГИИ 2012,
така и в неговите два под-индекса. Тя е трета по иновации на входа, втора по иновации
на изхода и показва стабилност в класирането на всички седем стълба. Страната се
нарежда първа по инфраструктура, демонстрирайки интензивно използване на
информационните и комуникационни технологии (ИКТ), заема второ място по
екологична устойчивост, има най-висок резултат по издадени екологични сертификати
през 2011 година (по ISO 14001). Също така се нарежда на 7-мо място по научни
изследвания и на второ по научни и технически резултати на изхода (първо между
страните-членки от ЕС27) с качествени научно-изследователски институции, високо
ниво на разходите на научни изследвания (3.6% от БВП), както и високо ниво на
патентоване и научни публикации.
Сингапур се нарежда на трето място в класацията на ГИИ 2012 и също запазва
позицията от предходната година. Това място му позволява да оглави класацията на
азиатските икономики. Наличният иновационен капацитет класира страната на първо
място в света с добре обучени студенти, стабилна изследователска общност,
квалифицирана работна сила, съвършени финансови и търговски пазари и активност на
бизнеса към усвояването на най-новите технологии (страната е първа по усвояване на
знания). Тази година Сингапур достига трето място в класирането за научни и
технически резултати (при 15-то място през 2011 г.) в резултат на чувствителни
подобрения на два основни индикатора: темп на нарастване на производителността на
труда (втори) и преките чуждестранни инвестиции - нетни изходящи потоци (4-то).
Сингапур също така заема първо място в класирането на следните индикатори:
правителствена ефективност, разходи по съкращаване и уволнение на персонала,
правителствени онлайн услуги, прилагана тарифна ставка, внос и износ на стоки и
услуги, заети в предоставянето на наукоемки (интензивни на знания) услуги, приходи
от лицензи, високо-технологичен износ, ИКТ и създаване на организационни модели.
Финландия заема четвърта позиция, което представлява преместване напред с една
позиция, в сравнение с предходната година. Страната има силни страни във всички
области, но особено се откроява силната институционална рамка (6 в света) и
квалифицираната работна ръка, ангажирана в изследвания и патентоване (първа в ЕС,
трети в световен мащаб). Финландия е водеща в класацията по политическа среда и пет
индикатора, а именно, състояние и развитието на клъстери, приходи от роялти и
лицензионни такси, износ на компютърни и съобщителни услуги. Относителна слабост
Финландия показва в пазарното съвършенство, където се нарежда на 26-то място.
Великобритания се нарежда на пето място в класирането през 2012 година. Това е
подобрение в сравнение с предходната година, когато заемаше десета позиция. Този
голям скок до голяма степен е резултат от въведените промени в Глобалния
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иновационен индекс. Страната печели 11 позиции в сферата на инфраструктурата
благодарение на отличното си десето място по екологичната устойчивост (нов стълб
през тази година), където оглавява класацията по три индикатора, които също са нови:
разходите за уволнение, лекота за получаване на кредит и ниво на общи домейни.
Силни страни се откриват в сферата на институциите и съвършенството на
финансовите пазари (първо място по кредитиране и трето по инвестиране). Отличната
осма позиция в сферата на научните и технически резултати се дължи на добрия баланс
между създаването на знания чрез патентоване и научно-техническите изследвания (13ти), на икономическото въздействие на тези дейности върху националната икономика
(11-ти, въпреки че производителността на труда все още не е напълно възстановена
след кризата) и разпространението на най-новите технологии в чужбина (16-ти).
Въпреки, че се нарежда на трето място по съвършенство на пазара, заеманата 57-ма
позиция в търговията и конкуренцията е повод за безпокойство.
Холандия се премества от девето на шесто място в класирането и показва ясно изразено
относително предимство по постигнатите иновационни резултати на изхода, където
заема трето място. Не е такова класирането на страната по иновациите на входа -15
позиция, което в крайна сметка рефлектира върху ефективността на иновациите - 9-то
място. Холандия показва особено силни страни при използването на ИКТ, класира се в
топ 10 по свобода на печата, достъп до ИКТ, предоставяне на електронни услуги от
правителството, онлайн е-участие, разходи за компютърен софтуер, както и всички
четири индикатора, включени в онлайн способностите – нов под-стълб за оценка на
творческите резултати. Една от областите, в които има място за подобрение е
човешкият капитал и научни изследвания (34) и по-специално във висшето образование
(66). Въпреки относително доброто ниво на прием (24 място и 62,7%), резултатите за
останалите индикатори са доста ниски: 14.0% са завършилите висше образование в
областта на науката и инженерство (83 място), 3.8% са завършили в други страни (37
място) и 1.1% от всички завършили продължават образованието си в чужбина (69
място).
Дания се нарежда на седмо място, което е отстъпление с една позиция в сравнение с
предходната година. Нейните институции са оценяват като най-прозрачни и
благоприятно настроени към бизнеса в света (първи). Подготвените и добре
финансирани научни изследвания (страната се нарежда на 5-то място) водят до висока
степен на патентоване и публикации в научно-технически списания. Една област, която
заслужава внимание е 38 позиция на страната в класацията на висшето образование.
Този лош резултат насочва вниманието към следните проблемни области: само 19.6%
са завършилите висше образование в науката и техниката (57 място в общото
класиране), а 1.6% от всички завършили продължават образованието си в чужбина (55
място в общото класиране). С високото ниво на използване на ИКТ (шести) Дания е
една от водещите икономики по отношение на регистрациите интернет домейни. Един
тревожен сигнал, обаче, е този, че Дания е една от 15-те икономики, които влошават
резултатите си в класирането на всички четири индекса – Глобален иновационен
индекс, Ефективност на глобалния иновационен индекс, Иновации на входа и
Иновации на изхода
Хонг Конг (Китай) се класира на осмо място, след като през предходната 2011 г.
заемаше четвърта позиция. Основната сила на страната е все още в иновациите на
входа (2). По отношение на иновациите на изхода (резултатите) страната заема доста
задна позиция (25) поради относително лошото класиране в сферата на научните и
технически резултати (34), което от своя страна отразява относително лошото
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класиране в сферата на човешките ресурси и изследванията (26). Във всички останали
сфери на входа страната се класира между първите 10 държави. Откроява се групата от
индикатори, показващи изключителната динамика на икономика – достъп до ИКТ,
ефикасност в използването на енергия, пазарна капитализация, стойността на
търговията с акции, внос и износ на стоки и услуги, високотехнологичен внос, входящи
и изходящи потоци на ПЧИ и създаване на нови фирми.
Ирландия се премества на девето място, след като през предходната година заемаше 13
място. Страната е особено добра в приоритизирането на онези сфери, които се
превръщат в атрактивна дестинация за инвестиране. Ирландия показва добри резултати
в сферата на институциите (4), човешките ресурси и научни изследвания (7), достъпа до
кредити (4) и защитата на инвеститорите (5). Нарежда се на 4 място по предлагане на
рисков капител и на първо място по износ на стоки и услуги. Ирландия показва особено
добри резултати в усвояването и разпространението на знания, класирайки се между
първите 10 страни по всички осем индикатора, включени в под-стълб научни умения,
под-стълб усвояване на знания: плащания и приходи от лицензионни такси и роялти,
високотехнологичен внос и износ, износ и внос на комуникационни и компютърни
услуги и нетни изходящи и входящи потоци на ПЧИ. Следва да се обърне внимание на
факта, че Ирландия отчаяно се нуждае от инвестиции в инфраструктура (35), особено в
областта на ИКТ (43) и базисна инфраструктура (49), както и по-малко в екологична
устойчивост (22). Класирането на страната в сферата на творческите резултати е също
относително слабо (38).
САЩ се нареждат на 10 позиция в класирането, след като през предходната година
заемаха 7 място. Влошеното класиране е резултат от относително скромните
иновационни резултати на изхода, където страната се нарежда на 16 място (при 5 през
2011 г.). Като силни страни могат да се откроят сферите на съвършенство на пазара (2)
и съвършенството на бизнеса (9). На изхода, в сферата на научните и технически
резултати САЩ подобряват класирането си само при изходящите нетни потоци на ПЧИ
(от позиция 27 на позиция 22 и увеличаване стойността на индикатора от 1.90% до
2.41% от БВП). Страната запазва своите позиции при заявките за патент (14), разходите
за компютърен софтуер (7) и приходите от лицензионни такси и роялти (9), а при
останалите пет индикатора позициите на страната се влошават. Позицията на САЩ се
понижи до 84 при творческите нематериални активи (регистрации на търговска марка,
използване на ИКТ в организационни модели) и до 27 при творческите стоки и услуги.
Въпреки това, на изхода, в сферата на творческите резултати САЩ заемат 33 позиция
(при 21 през 2011 г.), която се подкрепя от 20 място при онлайн способностите – нов
под-стълб, включен в концептуалната рамка на Глобалния иновационен индекс през
последната 2012 г. Основната област за безпокойство за САЩ е влошеното класиране в
сферата на човешките ресурси и изследвания – 22 позиция (при 13 през 2011 г.). Общо
по прием за обучение във ВУЗ страната заема 2 място, но по дипломирани висшисти в
областта на науката и инженерството е на 74 място, по завършили в други страни е на
42 място, а по продължаване на образованието в чужбина е на 119 място. Този резултат
е много актуален от гледна точка на дискусиите относно отпадането на отвореността на
САЩ за външни студенти и талантлива работна сила.
3.1.1 Топ 10 в класацията на Иновациите на входа (под-индекс) 2012
Първите десет икономики в класирането на Иновациите на входа са тези на Сингапур,
Хонг Конг (Китай), Швеция, Швейцария, Великобритания, Финландия, Ирландия,
Дания, САЩ и Канада. Девет от тях страни са в топ 10 и през 2011 година. САЩ влезе
в десетката през 2012 г., докато Люксембург я напусна и се нарежда на 14 място.
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Всички страни с изключение на Канада са в топ 10 на Глобалния иновационен индекс
(ГИИ).
Канада, в Северна Америка, е на 12 място в класирането на ГИИ, но е на 10 място в
класирането на страните по Иновации на входа. Позицията след 8 място в класирането
на ГИИ 2012 е валидна само за икономиката, отпаднала от топ 10 тази година (Канада),
която влошава заеманите позиции в класирането на страните по всички четири индекса
(Иновации на входа – от 8 на 10 място, Иновации на изхода – от 10 на 20 място,
ефективност на иновациите – от 54 на 74 място). Канада има много силно представяне в
различни сфери, например институции (2), съвършенство на пазара (7), но те не се
трансформират в отлични иновационни резултати. Приоритетите в образованието и
нивото на научните изследвания (25) изглежда не са насочени в посока разпалване на
иновациите и обмена, нещо, което личи от завършилите висше образование в областта
на науката и инженерството - само 21.1% (47 място) и записалите се във ВУЗ в чужбина
– 2.0% (47 място). Резултатът е 22 позиция в класирането на изхода по научни и
технически резултати. Като цяло инфраструктурата на Канада е много добра (4), но
бавното усвояване на ИКТ (16), ефективността на енергийното потребление (87), както
и бавното внедряване на ISO 14001 стандарти за околната среда, нареждат страната на
77 място по екологична устойчивост. В този смисъл, данните отразяват много правилно
текущия дебат, който на ниско ниво изразява неодобрение относно подкрепата на
научните изследвания в много сфери на канадския частен сектор, и в крайна сметка
отслабване на позицията в областта на иновациите.
3.1.2 Топ 10 в класацията на Иновациите на изхода (под-индекс) 2012
Индикаторите, включени в под-индекса за иновациите на изхода показват резултатите
от иновационната дейност на дадена икономика. Въпреки, че резултатите на входа и на
изхода за дадена страна могат да се различават значително, то данните потвърждават,
че положените усилия за създаване на благоприятна иновационна среда са
възнаградени с по-добри иновационни резултати на изхода.
Първите 10 страни в класацията на Иновациите на изхода са Швейцария, Швеция,
Холандия, Малта, Финландия, Великобритания, Германия, Естония, Дания и
Люксембург. Седем от тези държави са били между първите 10 и през 2011 г. Малта,
Естония и Люксембург се присъединяват към тази група страни през 2012 г., докато
САЩ, Израел и Канада отпадат и заемат съответно 16, 13 и 20 място. Шест от първите
десет страни в класацията на Иновациите на изхода намират място между първите 10 в
класирането на Глобалния иновационен индекс 2012 .
Люксембург заема 11 място в класирането на ГИИ 2012, което е изкачване с шест
позиции в сравнение с предходната година. Това е най-големият скок напред между
страните членки на ЕС27. По Иновации на входа страната заема 14 място, по Иновации
на изхода 10 място, а по Ефективност на иновациите 29 място. Иновационният профил
на Люксембург показва наличие на прецизно обслужвана икономика и силни страни
във всички области. Това на практика е отвореност за обмен с останалата част от света
на всички нива. Страната оглавява класацията по внос и износ на стоки и услуги,
входящи и изходящи нетни потоци на ПЧИ и мобилност на висшисти. Независимо, че
по кредитиране и инвестиране страната заема съответно 112 и 100 позиция, това не
спира кредитните и инвестиционни потоци: десета позиция по кредитиране на частния
сектор ( 185.4% от БВП) и четвърта позиция при пазарната капитализация (183.5 % от
БВП). Друга силна страна е свързана с усвояването на ИКТ от бизнеса и обществото.
Основното образование изисква внимание поради заеманото 90 място по текущи
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разходи за образование и 63 място по публични разходи на ученик. Но това може да се
окаже, че не е от голямо значение, защото Люксембург има много висок БВП на глава
от населението, а той се използва за мащабиране на данните. По-тревожни са
резултатите по очакваната продължителност на обучението в училище (13.5 години, 60
място) и резултатите от изпита PISA (33 място).
Германия се нарежда на 15 място през 2012 г., отстъпвайки с три позиции в
класирането спрямо предходната 2011 г. Този резултат се дължи изцяло на направените
промени в модела (за разлика от влошените резултати). Най-гъсто населената страна в
ЕС27, с население от 81.4 милиона, и тази година показва силните си страни в
Иновациите на изхода (7). Класира се на 23 място по Иновации на входа и на 11 място
по Ефективност на иновациите. Нейното 16 място в сферата на човешките ресурси и
научните изследвания не е напълно реално, защото липсват данни за 4 ключови
индикатора. Но това не се отразява на изследванията (11), които се трансформират на
изхода в научни и технически резултати (12) и класиране между първите 20 страни по
всички индикатори, с изключение на един от областта на научните умения и един от
областта на разпространението на знания. Страната също влиза в топ 10 по
регистрирането на домейни от най-високо ниво. Основните недостатъци на страната са
в областта на иновационните мрежи (55) и в още три сфери, които са силно циклични и
следователно се влияят от световната икономическа криза: бруто образуване на капитал
(116 място,17.3% от БВП), внос на стоки и услуги (69 място, 41.4% от БВП), нетен
приток на ПЧИ (96 място, 1..4% от БВП) и създаване на нови предприятия (57).
Малта се нарежда на 16 място в глобалното класиране на ГИИ 2012 и е първата от 16-те
страни, която е включена в класацията на ГИИ през 2012 г. Страната постига четвърта
позиция в класирането на Иновациите на изхода и първо място в областта на
творческите стоки и услуги. Добрите резултати по всички индикатори, до голяма
степен въздействат върху привлекателността на страната като туристическа
дестинация, както и върху производството и предлагането на почивки и културни
развлечения. Въпреки, че производителността на труда все още е ниска (99 място),
Малта постига 5 и 6 място при започването на нов бизнес и приемането на сертификат
за качество в съответствие с ISO 9001, което води до 10-то място в класирането на
въздействието на знанията. Страната има две силни страни – 3 позиция по усвояване на
знания и 6 позиция по разпространение на знания. Основните проблемни области се
свързват с незадоволителното класиране в областта на човешките ресурси и
изследванията и инвестициите.
Естония се нарежда на 19 място в глобалното класиране по иновации (23 място през
2011 г.), но е осма в класирането по Иновации на изхода. След средногодишен растеж
на БВП от 8.3% през периода 2000-2007г., Естония стана свидетел на двугодишна
рецесия, спад на БВП от 14.3% през 2009 г. и растеж от 7.6% през 2011 г. В своите
иновационни резултати страната показва истинската сила - при Иновациите на изхода
превъзхожда всички страни със сходни нива на доходи на глава от населението, заема 8
място по ефективност на иновациите, 13 място по научни и технически резултати и 9
място по творчески резултати. Реализираното предимство е продиктувано от
резултатите в областта на научните умения (18 място) и въздействието на знанията (4
място), което рефлектира върху динамиката на икономиката, от седмото място при
стартирането на нов бизнес и от 12 място при приемането на стандартите за качество
съгласно ISO 9001. Друга област на относително силна страна е високата степен на
приемане на най-новите технологии и онлайн способностите. Развитието на
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финансовия пазар и подобряването на иновационните мрежи ще позволят на Естония
да извлече максимума от представянето си на изхода.
3.1.3 Топ 10 в класацията на Иновационната ефективност (под-индекс) 2012
Докато Глобалният иновационен индекс (ГИИ) се изчислява като средна стойност от
Иновациите на входа и Иновациите на изхода, то Иновационната ефективност се
изчислява като съотношение между Иновациите на изхода и Иновациите на входа..
Връзката между ГИИ и Иновационната ефективност е положителна и показва, че
страните, които показват по-добри резултати в иновационната ефективност, средно,
постигат и по-добри резултати в глобалното иновационно класиране.
Първите 10 страни в Иновационната ефективност показват добри способности при
справянето с относителните слабости в различните под сфери и превръщането им в
ясни резултати на изхода: Китай, Индия, Молдова, Малта, Швейцария, Парагвай,
Сърбия, Естония, Холандия и Шри Ланка. Първите три страни бяха в топ 10 по
Иновационна ефективност и през 2011 г., а такива като Кот д'Ивоар, Нигерия,
Пакистан, Швеция, Бразилия, Аржентина и Бангладеш отпаднаха. През 2012 г. в
десетката по Иновационна ефективност не е представена нито една страна с ниски
доходи.
Под индексът за оценка на иновационната ефективност е проектиран така, че да бъде
неутрален по отношение на страните, намиращи се на различни етапи в своето развитие
и резултатите наистина го показват. Например, при анализа на страните с различни
равнища на доходи се оказа, че съотношението между Иновациите на изхода и
Иновациите на входа (т.е. Иновационната ефективност) е от решаващо значение,
защото дадена страна може да постигне високи нива на съотношението поради
изключително ниски стойности на Иновациите на входа. Като цяло през 2011 г.
страните, които показват изключително представяне по Иновационна ефективност, за
съжаление не показват такова в глобалното класиране по иновации (ГИИ), защото
често високата иновационна ефективност е резултат от сериозни пропуски в
Иновациите на входа. Поради тази причина иновационната ефективност трябва да се
анализира заедно с иновациите на входа, на изхода, с глобалния резултат (ГИИ) и във
връзка с етапите на развитие на отделните икономики.
Между страните с високи доходи европейските страни заемат първите 20 позиции, с
изключение на Израел (12), Нова Зеландия (16) и Кувейт (19). Югоизточна Азия и
Океания показват смесени резултати, а САЩ и Канада се класират на 26 и 28 място,
съответно. С изключение на Кувейт, шестте страни от Персийския залив (Катар, ОАЕ,
Бахрейн, Оман, Саудитска Арабия и Кувейт) заемат позиции в долната част на
класирането по иновационна ефективност. Изводът е, че инвестирането на огромни
суми пари в Иновациите на входа не е гаранция за високи резултати на Иновациите на
изхода. Само 39% от страните с висок доход имат по-добро класиране на изхода
отколкото на входа.
В групата на страните с доходи над средните някои държави показват капацитет за
извличане на по-добри иновационни резултати от сравнително по-неблагоприятни
условия за иновации: Китай, Латвия, Чили, Сърбия и Литва се наредиха между първите
40 в общото класиране на Иновациите на изхода, преодолявайки незадоволителните
резултати по отношение на създадените условия за развитие на иновациите. От тях,
Чили и Литва обръщат ситуацията от предходната 2011 година. В тази група 55% от
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страните показват по-добро класиране при Иновациите на изхода, в сравнение с това на
Иновациите на входа.
Аналогичният анализ на групата страни с доходи под средните води до окуражаващи
резултати. Четири от първите 10 страни по иновационна ефективност са от тази група
страни., а Индия и Молдова са между първите 40 в класирането на страните по
Иновации на изхода. В тази група 64% от страни имат по-добро класиране при
Иновациите на изхода, в сравнение с това на Иновациите на входа.
Анализът на страните с ниски доходи показва, че 43% от тях имат по-добри резултати
на изхода, в сравнение с тези на входа и нито една от тях не намира място между
първите 10 по иновационна ефективност. Като цяло страните със средни доходи
показват по-добри резултати на изхода, но това не е така за страните от групите с
високи и ниски доходи.
3.1.4 Регионална класация съгласно Глобалния иновационен индекс
Регионалните иновационни лидери запазват водещите си позиции в глобалното
иновационно класиране и през 2012 г.: Швейцария в Европа (1), Сингапур в
Югоизточна Азия и Океания (3), САЩ в Северна Америка (10), Израел в Северна
Африка и Западна Азия (17), Чили в Латинска Америка и Карибския басейн (39),
Мавриций в Африка под Сахара(49) и Индия в Централна и Южна Азия (64).
Страни в Африка на юг от Сахара (31 икономики)
Първите четири страни от този регион показват ясни подобрения в класирането.
Въпреки тези окуражаващи резултати само две държави - Мавриций и Южна Африкаостават в първата половина на класацията, а 23 намират място в долната част (позиция
от 50 до 100, или по-назад). Мавриций, Южна Африка, Намибия, Свазиленд, Гана,
Кения, Сенегал, Руанда, и Зимбабве имат сравнително добри резултати, докато
Ботсуана, Габон, Ангола и Судан са с изоставащ растеж.
В Източна и Северна Африка класацията се води от Мавриций (49), следвана от Кения
(96), Руанда (102), Замбия (107), Мозамбик (110), Зимбабве (115), Уганда (117), Малави
(120), Мадагаскар (126), Обединена република Танзания (128), Етиопия (131), Бурунди
(137) и Судан (141).
В Средна и Западна Африка класацията се води от Гана (92), следвана от Сенегал (97),
Габон (106), Мали (119), Камерун (121), Буркина Фасо (122), Нигерия (123), Бенин
(125), Гамбия (130), Кот д'Ивоар (134), Ангола (135), Того (136) и Нигер (140). С втория
по размер БВП на глава от населението в региона (16021 щ. д. по ППС), класирането на
Габон е разочароващо.
В Южна Африка, Южна Африка е класирана на 54 място, следвана от Намибия (73),
Свазиленд (82), Ботсуана (85-та) и Лесото (116)
Централна и Южна Азия (8 икономики)
В Южна Азия класирането се оглавява от Индия (64), следвана от Шри Ланка (94),
Ислямска република Иран (104), Бангладеш (112), Непал (113) и Пакистан (133).
В Централна Азия, страните в преход са на дъното на втората половина от класацията Казахстан (83), Таджикистан (108), Киргизстан (109) и Узбекистан (127).
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Латинска Америка и Карибския басейн (22 икономики)
Латинска Америка и Карибския басейн включват само икономики с доходи над
средните и средни, с изключение на Тринидад и Тобаго, които са в групата страни с
високи доходи. Първите седем страни в регионалната класацията имат доходи над
средните.
Южноамериканските страни показват големи различия в класацията. Чили оглавява
класацията (39), следвана от Бразилия (58), Колумбия (65), Уругвай (67), Аржентина
(70), Перу (75), Гвиана (77), Парагвай (84), Еквадор (98), Боливия (114) и Венецуела
(118)
В Централна Америка Коста Рика е първа със своята 60 позиция, следвана от Мексико
(79), Белиз (80), Панама (87), Ел Салвадор (93), Гватемала (99), Никарагуа (105) и
Хондурас (111).
Северна Африка и Западна Азия (20 икономики)
Северна Африка и Западна Азия претърпяха вълна от катаклизми, известни като
Арабската пролет от 2010 г., като за някои страни този катаклизъм продължава. Някои
от данните, използвани за изчисляването на ГИИ предшестват този период. Поради
това отделни индикатори не отразяват правилно състоянието на страните в настоящия
момент. Ще бъде интересно да се проучи ефектът на тези революции върху сферата на
иновациите и свързаните с тях политики през следващата година.
В Западна Азия класацията се води от Йордания (56), следвана от Ливан (61), Армения
(69), Грузия (71), Турция (74) и Азербайджан (89), които намират място във втората
половина на глобалната класация. Сирия и Йемен изостават на 132 и 130 място,
съответно.
Югоизточна Азия и Океания (17 икономики)
Страните от този регион са доста различни от гледна точка на тяхното икономическо
развитие. По-конкретно, няколко страни бяха особено силно засегнати от промените
направени в модела ГИИ 2012. Виетнам загуби 23 позиции само поради тази причина.
Монголия, Китай, Република Корея, Япония и Индонезия също са засегнати от тази
промяна.
Страните с високи доходи - Сингапур (3), Хонг Конг (Китай) (8), Нова Зеландия (13),
Република Корея (21), Австралия (23) и Япония (25) заемат първите шест позиции в
региона. Сингапур е в челото на регионалните класации при Иновациите на входа и на
изхода, човешки ресурси и научните изследвания, бизнес съвършенство (първо място в
глобалното класиране) и научни и технически резултати, докато Хонг Конг (Китай)
заема първо място в региона по творчески резултати и по пазарно съвършенство (първо
място в глобалното класиране).
Европа (41 страни)
Швейцария (1) и петте скандинавски страни - Швеция (2), Финландия (4), Дания (7),
Норвегия (14) и Исландия (18) имат много силно регионално и глобално представяне.
Те се нареждат между първите 20 страни в света в глобалното иновационно класиране,
в класирането по Иновации на входа и класирането по Иновации на изхода.
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От старите страни-членки на Европейския съюз (ЕС15) шест попадат в първата десетка
(Швеция, Финландия, Великобритания, Холандия, Дания и Ирландия), следвани от
Люксембург и Германия. Останалата част от тази група страни - Белгия, Австрия,
Франция и четирите страни от Средиземноморието (Испания, Португалия, Италия и
Гърция) са отстъпили ключови позиции на някои от 12-те страни, които наскоро се
присъединиха към Европейския съюз.
От групата на ново присъединилите се страни към Европейския съюз (ЕС12) най-добре
се представят тези с високи доходи – Малта (16), следвана от Естония (в топ 20),
Словения, Чехия и Латвия (в топ 30) и Унгария, Литва, Словакия, България, Полша и
Румъния.
От европейските икономики в преход, които все още не намират място в Европейския
съюз, най-добре се представя Хърватия – 42 място в глобалното класиране (26 в
Европа), следвана от Черна гора, Сърбия, Молдова, Русия, Македония, Украйна, Босна
и Херцеговина, Беларус и Албания.
3.2. Иновационна класация на страните в света в зависимост от равнището на
доходите2
Иновационното представяне на страните в зависимост от равнището на доходите,
идентифицирането на свързаните с това представяне условия на една страна и
сравняването на резултатите по групи страни с близки доходи е от особено значение за
доброто разбиране на последиците от класирането на страната в Глобалния
иновационен индекс.
3.2.1 Иновационна класация на страните с високи доходи
В тази група попадат 44 държави, повечето от които са европейски (26). Страните от
тази група заемат първите 29 места в общото класиране по глобална иновативност, след
което хегемонията в класирането се нарушава от страни с по-ниски доходи като Латвия
(30), Малайзия (32), Китай (34), Литва (38), Чили (39) и др. Първите 10 в класирането са
Швейцария (1), Швеция (2), Сингапур (3), Финландия (4), Великобритания (5),
Холандия (6), Дания (7), Хонг Конг (Китай) (8), Ирландия (9) и САЩ (10)
В класирането на Иновациите на входа картината е аналогична. Първите 28 места се
заемат от тези страни, а след това между тях намират място Малайзия (29), Латвия (36),
Литва (38) и др. Първите 10 страни в класирането на Иновациите на входа са Сингапур
(1), Хонг Конг (2), Швеция (3), Швейцария (4), Великобритания (5), Финландия (6),
Ирландия (7), Дания (8), САЩ (9) и Канада (10).
Първите 10 страни в класирането на Иновациите на изхода са Швейцария (1), Швеция
(2), Холандия (3), Малта (4), Финландия (5), Великобритания (6), Германия (7), Естония
(8), Дания (9) и Люксембург (10). Най-доброто представяне на страните с по-ниски
доходи е това на Китай (19), Латвия (27), Молдова (30) и др.
3.2.2 Иновационна класация на страните с доходи над средните
В тази група попадат 40 страни. Най-добро представяне в ГИИ 2012 постигат Латвия
(30), Малайзия (32), Китай (34), Литва (38), Чили (39), България (43),Черна гора (45),
Сърбия (46), Мавриций (49) и Русия (51).
2

Използва се класификацията на Световна банка
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В класирането на Иновациите на входа най-добре представящите се страни са
Малайзия (29), Латвия (36), Литва (38), Чили (43), Южна Африка (45), България (47),
Черна гора (48),Мавриций (49), Румъния (51) и Македония (52).
В класирането на Иновациите на изхода най-добре се представят Китай (19), Латвия
(27), Чили (34), Сърбия (36), Литва (37), Малайзия (38), България (42), Черна гора (44),
Йордания (46) и Мавриций (48).
Латвия се нарежда на 30 място в глобалната иновационна класация през 2012 г. и
затваря класацията на страните с доходи над средните. В сравнение с Естония това е
похвално, защото Латвия е между страните, които са засегнати най-силно от
икономическата криза – три години рецесия и най-голям спад на БВП в света през 2009
г. (-17.7%), но постепенно се възстановява. Латвия е между първите 30 страни в
класирането на Иновациите на изхода (27), институциите (30), пазарно съвършенство
(22) и творчески резултати (21). Относителните слабости на страната се откриват в
класирането на Иновациите на входа (36), човешките ресурси и научни изследвания
(50), инфраструктурата (38), съвършенството на бизнеса (53) и научни и технически
резултати (37). Разкритите слаби страни са резултат от изпадането на страната от
групата на страните с високи доходи в тази с доходи над средните, съгласно класацията
на Световна банка.
Малайзия се нарежда на първо място в класирането на страните с доходи над средните
в Азия, а в глобалното класирани на ГИИ е на 32 позиция (при 31 през 2011 г.).
Нейните основни преимущества са в съвършенството на пазара и бизнеса (14 и 11
място съответно), но се нуждае от напредък в областта на институционалната рамка
(55) и в човешките ресурси и научни изследвания (42) за да се премести напред в
класацията. По отношение на последната сфера се констатират слабости в основното и
средно образование (74), за разлика от високите компетенции в системата на висшето
образование (10 място в световен мащаб и трето в Азия), която е особено атрактивна за
чуждестранните студенти (с притока на чуждестранни студенти от 5.8% Малайзия се
нарежда на 27-мо в световен мащаб). По-слаби са резултатите в сферата на
изследванията и развитието, въпреки, че се откроява участието на частния сектор във
финансирането на дейността (делът на частния сектор – над 84%, нарежда страната на
първо място в света). Малайзия също се представя добре при усвояването на найновите технологии (6 място при усвояването на знания), резултат преди всичко от
първата позиция в света по високотехнологичен внос.
За втора поредна година Китай показва няколко силни страни (научни и технически
резултати, инфраструктура и пазарно и бизнес съвършенство), които го нареждат на 34
място в глобалната класация (при 33 през 2011 г.). В рамките на групата страни с
доходи над средните заема първо място по Ефективност на иновациите, 55 място по
Иновации на входа 19 място по Иновации на изхода. С население от 1.3 млрд и БВП
на глава от населението от 8394.1 щ.дол. (ППС) представянето на Китай е
забележително, независимо от това, че е особено засегнато от направените корекции в
модела на ГИИ 2012 г.. Китай подобрява позициите от предходната година в две сфери
-съвършенство на пазара и научни и технически резултати. Научните и технически
резултати включват научните умения (патенти, полезни модели, научни публикации),
въздействие на знанията (растеж на производителността на труда, създаване на нови
предприятия и т.н.), както и разпространението на знания (приходи от роялти,
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високотехнологичен износ, износ на компютърни и комуникационни услуги, ПЧИ в
чужбина). В тази сфера Китай отстъпва само на Швейцария, Швеция, Сингапур и
Финландия. Китай пада с шест места в класацията по инфраструктура (39); в
добавената нова под-сфера за оценка на екологичната устойчивост страната се нарежда
на 37 място, но не може да бъде обвинявана за неадекватни действия. По-скоро би
могла да бъде критикувана за влошените резултати в областта на ИКТ (преместване от
59 на 73 място). Този слаб резултат е продиктуван от класирането на Китай в новата
под-сфера Онлайн способности, където заема 120 позиция.
3.2.3 Иновационна класация на страните с доходи под средните
В тази група попадат 36 страни, като най-добри резултати в глобалното класиране през
2012 г. показват Молдова (50), Украйна (63), Индия (64), Монголия (68), Армения (69),
Грузия (71), Виетнам (76), Гвиана (77), Белиз (80) и Свазиленд (82).
В класацията на Иновациите на входа най-добре се представят Монголия (53), Грузия
(63), Армения (73), Украйна (78), Молдова (79), Виетнам (83),Фиджи (84), Гвиана (86),
Белиз(87) и Мароко (88).
В класацията на Иновациите на изхода най-добре се представят Молдова (30), Индия
(40), Украйна (47), Виетнам (59), Парагвай (62), Гвиана (64), Свазиленд (65), Армения
(68) и Белиз (74).
Молдова заема 50 място в глобалното иновационно класирана и отстъпва заеманото
през 2011 г. 39 място. В групата на страните с доходи под средните Молдова замества
Китай на първата позиция, която от 2012 г. е в групата на страните с доходи над
средните. В известна степен класирането на Молдова е повлияно от направените
промени в ГИИ 2012, но също показва и признаци на влошено представяне, найвероятно резултат от кризата през 2009 г. ( 6% спад на БВП). С най-нисък БВП на глава
от населението в Европа, тази трансформираща се икономика (без излаз на море)
изпреварва Украйна (63), другата страна с най-ниски доходи в Европа. Молдова
реализира относително предимство в Иновационните на изхода (30 място в глобалното
класиране и първо между страните с доходи под средните), трети в класирането по
Ефективност на иновациите, резултат от относително силното представяна по 4
индикатора от областта на интелектуалната собственост: патенти и прилагане на
полезни модели на национално равнище (15 и 1 място) и регистрация на търговски
марки на национално равнище и по мадридската система (4 място и по двата
индикатора). Въпреки това, тя се нарежда на 73 място при заявките за патент. Найлошо е представянето при Съвършенството на бизнеса (104) и Съвършенството на
пазара (96, последна в Европа) и относително слабо при качеството на научните
изследвания на институциите, търговската и транспортна инфраструктурата,
предлагането на рисков капитал и в области, свързани с иновационните мрежи: научни
изследвания, финансирани от бизнеса, сътрудничество между университетите и
индустрията в изследователската сфера, развитието на клъстерите и създаването на
стратегически съюзи за рисков капитал.
Монголия е на 68 място в глобалното иновационно класиране, но е първа в групата на
страните с доходи под средните по Иновации на входа. Тази азиатската страна, без
излаз на море, и население от 2.8 милиона се откроява с постигнатите резултати при
Иновациите на входа (53) и тези при Иновациите на изхода (79). Нейният БВП нараства
с внушителни темпове: 8.2% средно през периода 2002-2008, претърпява сравнително
леко негативно въздействие от глобалната криза през 2009 г. (1.27% спад на БВП) и
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възстановяване през 2010 година. Перспективите за растеж са многообещаващи, на
фона на очакваните темпове на растеж от 14.6%, средно през периода 2011-2014 г.
Въпреки че иновационният профил на страната, съгласно ГИИ 2012, е само моментна
снимка, той включва няколко индикатора, върху които намира отражение това
успешно развитие. Монголия е първа по микро-финансиране (14.8% от БВП), заема 11
място при предлагането на външно обучение от страна на фирмите (61.2%) и трето
място по нетен приток на ПЧИ ( 23.5% от БВП). Представя се добре по редица
индикатори (мащабирани чрез БВП по ППС) за отчитане на различни етапи в
развитието и избягване изкривяването на данните, променящи резултатите в ущърб на
страните, с многобройно младо или застаряващо население. Например, 1 място при
използването на полезни модели и регистриране на търговски марки в национални
офиси. Основните недостатъци на Монголия са в екологичната устойчивост, научните
изследвания, развитието на клъстерите, разпространението на знания и творческите
продукти и услуги.
3.2.4 Иновационна класация на страните с ниски доходи
В тази група попадат 21 страни. В глобалното иновационно класиране първите 5 от тях
се представят както следва: Кения (96), Руанда (102), Таджикистан (108), Киргизстан
(109) и Мозамбик (110). В класирането на Иновациите на входа първите 5 страни са
Кения (89), Киргизстан (90), Руанда (95), Мозамбик (107) и Малави (110), а в
класирането на Иновациите на изхода първите пет страни са Зимбабве (92), Непал (95),
Мали (97), Бангладеш (104) и Бенин (108).
3.2.5 Обучение за правене на иновации: глобалните иновационни резултати през
призмата на доходите на страните
Новото през тази година е това, че повечето от констатациите, свързани с глобалното
иновационно класиране се илюстрират по нов начин – с помощта на произведения БВП
на глава от населението (по ППС). Отчитането на етапите на икономическо развитие
позволяват да се откроят по-добре преуспяващите и зле представящите се държави.
Повечето от страните показват резултати, които са близки до очакванията, от гледна
точка на тяхното икономическо развитие, например САЩ, Япония, Русия, Бразилия,
Индонезия, Нигерия и Бангладеш.






В групата на иновационни лидери с високи доходи попадат Швейцария,
скандинавските страни, Сингапур, Великобритания, Холандия, Нова Зеландия,
Малта, Израел и Естония. Тези икономики са успели да създадат добре свързани
иновационни екосистеми, където инвестициите в човешки ресурси дават своите
плодове. Стабилната иновационна инфраструктура води до високи нива на
иновационните резултати.
В групата на иновационните последователи попадат Латвия, Малайзия, Китай,
Молдова, Йордания, Украйна, Индия, Монголия, Армения, Грузия, Виетнам,
Свазиленд и Гана. Тези страни със средни доходи демонстрират нарастващи
нива на иновационни резултати поради подобрения в институционалната рамка,
квалифицираната работна сила (повишаване дела на висшистите), по-добрата
иновационна инфраструктура, задълбочена интеграция с глобални инвеститори
и пазари и относително съвършенство на бизнес средата в сравнение с други
страни с аналогични доходи.
Групата на страните с незадоволително иновационно представяне включва
такива с различни етапи на икономическо развитие. Повечето богати на ресурси
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икономики попадат в тази категория, включително тези от Близкия изток, Катар,
Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Кувейт, в по-малка степен - Бахрейн,
Оман и Саудитска Арабия, както и Бруней, Боливия, Венецуела и Алжир. Също
така в тази група страни попада и Гърция, която е в процес на дълга
икономическа криза. Поради намаляване на нивото на дохода на глава от
населението в тази група също попадат Тринидад и Тобаго, Ботсуана, Габон,
Иран, Ангола, Сирия, Судан и Йемен. Страните с доходи под средните
обикновено нямат подходяща иновационна инфраструктура, а някои с доходи
над средните попадат тук поради лошите връзки във всички елементи на
иновационната екосистема.
Първо, чрез развитие на иновационния си потенциал страните могат да преминат в друг
етап от икономическото си развитие. Може би е необходимо да се постигне критично
ниво по отношение на институциите, уменията на работната сила, инфраструктурата,
както и съвършенство на пазара и бизнес средата за иновационни дейности, за да се
задвижи мултиплициращият ефект по отношение на иновациите на изхода.(Фаза 1).
Второ, иновационните резултати могат да се подобрят при наличието на стабилни
институции, увеличаване на научните изследвания, развитие и прилагане на
клъстерната политика, взаимодействие със световните пазари и предприемачеството.
Често развитието на тези дейности не покриват цялата територия на страната или не
достигат до цялото население, което означава, че благоприятната средата за развитие на
иновациите в национален мащаб е на ниско ниво, а иновационните връзки са от
решаващо значение на това ниво: фирми, правителствата и академичните среди трябва
да си сътрудничат за да печелят повече. Клъстерите, както и пазарните и продуктови
ниши ще позволят на останалата част от обществото да прогресира.
Трето, иновационното представяне на страните на входа е основа за подобряване на
иновационните резултати, тъй като по-добрата интеграция между обществените сфери
е била държана в периферията на развитието: заплатите се увеличават, градове и селата
стават все по-населени,
образованието става достъпно за по-голяма част от
обществото, жените се включват в работната сила, и т.н. Аналогични явления, които
водят до ускоряване на демографския преход, показват, че пазарният ефект ще се
мултиплицира, и пазарите ще започнат да играят още по-голяма роля за напредъка на
обществото.
Четвърто, при иновационните лидери, където иновационните възможности и
иновационните резултати са уравновесени и с висока степен на стабилност, са поскоро резултат от демографските процеси, размера на пазара и сравнителните
предимства (услуги, търговия и т.н.), отколкото от неуспешни политики или планирани
стратегии. Предизвикателството тук е да се избегне самодоволството и риска от
свиване на научната и творческа сфера, което би могло да застраши бъдещия растеж.
3.3. Ключови послания и заключения


В световен мащаб се очертава нова динамика на иновациите, независимо от
значителната и продължителна иновационна разлика между страни и
региони. През 2012 г. иновационната динамика продължава да се влияе от
появата на нови успешни иноватори. Във всички области на иновациите - нови
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продукти, процеси, бизнес модели и политики, различни части на света се
представят със собствени специфични "иновационни модели", включително на
местно равнище в развиващите се страни. Това заключение се подкрепя от
представянето на страни от различните континенти, намерили място между
първите 20 в глобалната иновационна класация (ГИИ 2012). Личи и от
впечатляващите резултати на развиващите се икономики като Китай, Молдова,
Йордания, Индия, Монголия и Виетнам (по ред на представяне). Въпреки тези
положителни тенденции, голямото разделение в иновационното представяне в
света се запазва. Глобалното иновационно класиране ГИИ 2012 потвърждава
интуитивното очакване, че като цяло иновационното представяне на страните се
повишава с увеличаването на равнището на дохода в страната. Големи
иновационни различия се наблюдават по географски региони, особено когато се
сравняват резултатите в страните с високи доходи с тези на други региони,
например от Африка и големи части от Азия и Латинска Америка. Глобалното
иновационно класиране също потвърди, че малки подобрения в една или две
сфери могат да имат положително въздействие върху иновациите и свързаното с
тях представяне на страните, заемащи незавидни позиции в класирането;


Въз основа на иновационните резултати, и от гледна точка на равнището на
доходите на страните, могат да се идентифицират три групи страни. Между
иновационните лидери с високо равнище на доходи се нареждат страни като
Швейцария, Сингапур, скандинавските страни, Нова Зеландия, Малта, Израел и
Естония. Тези икономики са успели да създадат иновационни екосистеми, в
рамките на които инвестициите в човешки капитал и иновационна
инфраструктура дават своите положителни резултати – забележителни нива на
иновационни резултати. В групата на иновационните последователи намират
място Латвия, Малайзия, Китай, Черна гора, Сърбия, Молдова, Йордания,
Украйна, Индия, Монголия, Армения, Грузия, Виетнам, Свазиленд, Гана и
Кения. Тези страни, със средно равнище на доходи, демонстрират нарастващи
нива на иновационни постижение в резултат на подобрения в
институционалната рамка, квалификацията на работната сила с висше
образование, иновационната инфраструктура, задълбочаване на интеграцията с
глобалните кредитни и стокови пазари и съвършенството на бизнес средата,
дори ако напредъкът в тези области е различен в различните страни. Групата със
слабости в иновационната система включват едновременно страни с високо
равнище на доход като Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бруней,
Кувейт и Гърция, както и такива със средни нива на доходи - Ботсуана, Иран,
Габон, Венецуела, Алжир, Сирия, Ангола и Судан;



Инвестирането в областта на иновациите в условия на криза е от
съществено значение. Кризата забавя въвеждането на нови продукти или
процеси в резултат на нарастването на несигурността в търговията. Общите
разходи за научни изследвания в страните от ОИСР се свиха с 1.6% в реално
изражение през 2009 г., за първи път от 1993 г. насам. Намалението е
продиктувано основно от рязкото намаляване на разходите на бизнеса (-4.5%).
Големи мултинационални компании и в момента имат натрупани запаси, които
не са реинвестирани. В други сектори, особено висше образование, разходите за
научни изследвания нарастват с почти 5% в резултат от правителствените
ангажименти за подкрепа на научните изследвания в техните планове. Но тук
има риск, защото от 2011 г. научните изследвания, свързани с държавни стимули
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ще престанат да съществуват. Важно е да се знае, че научните изследвания и
иновации не могат да бъдат спрени и след това от само себе си да тръгнат
нагоре, защото дори след възстановяване на икономиката иновационната
динамика е по-слаба. Като положителен трябва да се отбележи фактът, че по
време на криза разходите на бизнеса за научни изследвания и развитие се
повишиха в Турция, Словакия, Корея, Полша, Ирландия, Унгария и Португалия.
В други страни, като САЩ, Германия, Франция и Русия, се запазиха стабилни;


Фокусът върху системните оценки на иновациите и изграждането на силни
връзки в цяла иновационната екосистема е от решаващо значение.
Необходимо е да се обърне повече внимание върху взаимодействието на
институциите и интерактивните процеси в създаването, прилагането и
разпространението на знания, човешкия капитал и технологиите. Политиците
трябва да обърнат внимание на трансфера на резултатите от научните
изследвания, изобретенията, и тяхното прилагане, в обществени
предизвикателства както в страните с високи нива на доходите, така и в тези с
ниски нива. Иновационните лидери (например, скандинавските страни) имат
подобрени връзки между участниците в различните иновационни сфери – найвече университети, публични изследвания, правителство, частен сектор. До
колко е важно развитието на иновациите като система си проличава от групата
на богатите на суровини икономики (например, страните от Персийския залив),
които, въпреки направените значителни инвестиции в човешки капитал през
последните няколко години, все още не могат да се похвалят с иновационни
резултати. Според резултатите на Глобалния иновационен индекс също може да
се заключи, че богатите на суровини страни все още не са започнали да
реинвестират в иновационна инфраструктура и човешки ресурси,
пропорционално на тяхното равнище на БВП;



Политическите дискусии в Европа трябва да имат акцент върху
иновациите, а не само да се ограничават със строги икономии за
преодоляване на пропуските под формата на континент на две скорости. В
сферата на иновациите двете скорости на Европа се наблюдават на север, където
са иновационните лидери (Швеция, Финландия, Великобритания, Холандия,
Дания) и в южната част на Европа, където са страните със сравнително добро
иновационно представяне. Европейските политически дискусии трябва да
подновят акцента върху постигането на подходящото съчетание на политики,
които стимулират растежа, заетостта и същевременно насърчават устойчивостта
на публичните финанси. Дори иновациите да не могат да лекуват незабавно
финансовите затруднения, те са важен елемент от устойчивия растеж.
Наблюдавайки нивото на бизнеса и общите разходи за изследвания и развитие,
някои страни от Източна Европа са като светъл лъч. Държави като България,
Унгария и Словения са увеличили постепенно и силно разходите за изследвания
и развитие по време на кризата;



Северна Америка продължава да бъде иновационен лидер, но е необходимо
да се справи с някои слабости, които могат да станат хронични.Едва ли е
необходимо да бъде подчертавана ролята на САЩ в световния иновационен
процес: университетите, научноизследователските институции, иновационните
клъстери и техните фирми са на световно ниво и продължават да бъдат
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привлекателни и модел за подражание от други страни. И все пак,
иновационното класиране на САЩ и Канада обръщат внимание на
потенциалното развитие на слабостите. Задълбоченият анализ на резултатите на
САЩ по група от ключови индикатора показва, че в сравнение с първите два
лидера в глобалното иновационно класиране (Швейцария и Швеция) в повечето
случаи се представят малко по-зле от тях или губят конкурентно предимство в
следните области: разходи за образование (% от брутния национален доход),
завършили инженери (%), брой изследователи (на 1 милион), общи разходи за
изследвания и развитие (% от БВП), разходи на бизнеса за изследвания и
развитие (% от БВП), заявки за патент в националната служба (над БВП по ППС
в долари), както и научния и технически публикации (над БВП по ППС в $).
Въпреки че САЩ продължават да демонстрират най-силни страни в много
иновационни сфери на изхода, и въпреки че страната все още е иновационен
лидер, в много отношения, по-специално, в създаването на световна ниша от
стартиращи технологични фирми и множество от иновативни мултинационални
компании с отлично свързани изследователски системи, иновационната
политика трябва да бъде насочена към въпроси, свързани с човешките ресурси и
свободата на таланта. Канада, която влошава класирането си във всички
иновационни индекси, е единствената страна, която през 2012 г. напуска
десетката в глобалното иновационно класиране. Иновационният профил на
Канада е база за дискусии, защото много наблюдатели изразяват съжаление за
слабата подкрепа на изследванията и развитието от страна на бизнеса,
колебливите научни умения на работната сила и като цяло от влошаването на
иновационната позиция, което личи от заеманото 22 място в класирането в
сферата на научните и технически резултати;


Страните от БРИК трябва да възстановят иновационните водачи и да им
вдъхнат нов живот за да развият очаквания потенциал. Групата страни от
БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) се разглеждат като двигател на
световната икономика от 2008 г. насам и причина за забавянето на икономиките
с високи равнища на доходи. Въпреки техният нереализиран потенциал, тези
страни забавят скоростта на развитие, което означава, че те трябва да продължат
да инвестират в изграждането на тяхната иновационна инфраструктура. Китай и
Индия се класират на първо и второ място, съответно, по иновационна
ефективност, показвайки голяма способност да трансформират инвестираните
средства в иновационната инфраструктура в ценни иновационни резултати.
Представянето на Китай в сферата на ключови научни и технически резултати е
впечатляващо - страната е изпреварена само от Швейцария, Швеция, Сингапур и
Финландия. Въпреки това, тези две страни имат слабости в своите иновационни
инфраструктури. Например, ИКТ имат проблеми в Китай, а сферата на
човешките ресурси и изследванията в Индия се нуждае от подобрение. На тези
проблеми трябва да се обърне внимание ако страните искат да възстановят повисоките си нива на растеж и иновации. Бразилия регистрира най-голям спад
между страните от БРИК и показва колко е важно дадена страна да се справи със
структурните слабости в иновационната екосистема, на фона на глобалното
забавяне на растежа. Иновационните профили показват съществени различия
между четирите страни, но всички те имат управленски и институционални
предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание, ако те искат да
съживят очаквания иновационен потенциал;
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Количествената оценка на иновациите е движеща цел. Въз основа на
дискусии с експерти, както и мнения от Консултативния съвет и други
партньори, моделът ГИИ се преразглежда всяка година, за да се подобри начина
за измерване на иновациите. Тази година, например, сферата на
инфраструктурата (стълб от входа на модела) бе реорганизирана с включването
на екологичната устойчивост. В сферата на творческите резултати (стълб от
изхода на модела) е добавен под-стълб Онлайн способности. Подобно развитие
ще продължи и за напред, като с помощта на нови индикатори ще се достига до
по-добри и точни оценки за иновациите, техните възможности и въздействие.
Глобалният иновационен индекс не дава окончателна класация на икономиките,
които имат отношение към иновациите. Но той се грижи за подобряването на
„пътя” на по-доброто измерване и разбиране на иновациите, идентифицирането
на целеви политики, добри практики и други лостове за насърчаване на
иновациите.

Следва да се отбележи, че моделът ГИИ не отразява всички измерения на иновациите в
различните континенти. Още в доклада за ГИИ 2011 г. бе заявено, че е необходим
повече формален анализ ( извън обхвата на доклада) за да се изучат в дълбочина
връзките и динамиката между етапите на развитие на икономиката и иновациите.
Иновацията е резултат от усилията на много заинтересовани лица, които играят много
и различни роли. Правителствата имат роля в създаването на подходяща среда и
политики, докато фирмите трябва да подобрят своята готовност за осъществяване на
дейности в областта на иновациите и да получават иновационни резултати, да
защитават интелектуалната си собственост, да повишават инвестициите в изследвания
и развитие и тяхното по-добро използване чрез международна търговия,
сътрудничество и приемане на разработените ИКТ иновации другаде. Обществото и
отделните граждани също трябва да виждат различните аспекти на иновациите, нещо,
което ще им помогне да създадат по-широк иновационен капацитет. Всички тези
заинтересовани страни трябва да си сътрудничат с цел насърчаване и подкрепа на
иновациите.
Докладът за ГИИ 2012 г. илюстрира богатството на иновациите, което е трудно да се
дефинира и още по-трудно да се затвори в отделен индикатор.

4. РОЛЯТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО (ПЧП)
ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ
Терминът "публично-частно партньорство" (ПЧП) описва връзката, в която публични и
частни ресурси се смесват за постигане на обща цел, или съвкупност от общи цели,
предвиждаща взаимна полза на частното дружество и на обществеността. Терминът е
придобил известност и неговото значение ще се засилва с течение на времето.
4.1 Ролята на ПЧП за националната икономика
Идеята, правителството или публичните органи да използват частни вноски в полза на
обществото е почти толкова стара, колкото и писаната история. Например, в Атина в
четвърти век пр.н.е., видни граждани направили значителен принос като организират
обществени фестивали и религиозни събития за изграждане на обществени сгради и
паметници. Векове по-късно, когато римската армия завладява големи части от Европа
и Средиземноморския регион цивилни работници ръка за ръка с армията се възползват
от новите територии и изграждат необходимата инфраструктура. ПЧП имат дълга
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история в Съединените американски щати (САЩ): принципът, че правителството и
политическите лидери трябва да използват и подкрепят частния бизнес - за да развива
научните изследвания и иновации в полза на общество – е записано по време на
писането на конституцията на страната. Един от първите случаи на ПЧП в Новия свят
се наблюдава през 1742 г., когато Бенжамин Франклин основава Американското
философско дружество във Филаделфия, което (заедно с Пенсилванската камара на
представителите) спонсорира основаването на Пенсилванския университет, първото
медицинско училище в британска колония. Целта на това сътрудничество е да направи
подобрения в селското стопанство, науката, медицината, които да бъдат на
разположение на всички граждани. Друг, по-нов пример за ПЧП е изграждането на
парижкото метро: тунелите са изградени от парижката администрация, докато релсите,
енергетиката, сигнализацията и подвижния състав са осигурени от белгийски
предприемач.
Днес ПЧП се определя като договорно споразумения между агенция или орган от
публичния сектор и от частния сектор, които позволяват по-голямо лично участие в
предоставянето на обществени услуги или в разработването на среда, която подобрява
качеството на живот на широката общественост. При такава правна конструкция,
партньорите споделят риска, печалбата и отговорността за общата инвестиция. Тези
партньорства не са просто инструменти за финансиране на проекти, те изискват пълен
ангажимент от страна на всички участници.
ТИПИЧНА СТРУКТУРА НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ПРАВИТЕЛСТВО

Акции

ФИНАНСИРАНЕ

Дълг

ПРОЕКТНА
КОМПАНИЯ

СПОНСОРИ И
АКЦИОНЕРИ
ЕКСПЕРТИ

Обслужване на
задължението
Печалба

ДОВЕРИТЕЛНА
(ЕСКРОУ)
СМЕТКА

Тарифа

ПОТРЕБИТЕЛИ /
ПРАВИТЕЛСТВО

Правната конструкция на ПЧП може да обхваща три вида мерки. Първо, тя може да
бъде използвана за въвеждане собствеността на частния сектор в държавните
предприятия. Второ, тя може да се превърне в частна финансова инициатива, в която
правителството се възползва от уменията за управление на частния сектор чрез
дългосрочни франчайзинговиви партньорства с частния сектор, като поема
отговорността за изграждане и поддържане на инфраструктура и за осигуряване на
обществената услуга. Трето, тя може да покрие продажбата на държавни услуги към
партньори от частния сектор, които могат да подобрят използването на търговския
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потенциал на държавните активи. В тези три случая типичната форма на консорциум на
частния сектор е специално дружество, създадено със специално предназначение - да
развива, изгражда, поддържа и експлоатира активите в рамките на договорен срок. В
случаите, когато правителството е инвестирало в проекта, което е обичайна практика
(но не винаги), капиталът в специалното дружество е разпределен. В рамките на ПЧП
специалното дружество подписва договор с правителството и с подизпълнители за
изграждане и поддържане на съоръжението.
4.2 Постигане на устойчивост на градската среда чрез ПЧП
Доста примери показват, че ПЧП може да подобри градския начин на живот чрез
сътрудничество, което съчетава иновационните усилия на частния сектор,
далновидните политики на правителствата и подкрепа от организациите с нестопанска
цел. Това все още е вярно: съвременните градове могат да бъдат трансформирани чрез
ПЧП, защото те насърчават новите подходи. Това, което прави сегашната ситуация
различна от тази в миналото е наличието на ИКТ, които засилват и разширяват ПЧП,
преодолявайки всякакви ограничения и граници. Публично-частните партньорства,
които включват разгръщане и използване на ИКТ по иновативен и творчески начин
имат възможност да подобряват услуги, които са от най-голямо значение за жителите
на града: образование, транспорт, икономическо развитие, обществена безопасност,
здравеопазване и социални услуги. Вместо да намалява средствата за тези услуги
правителството може да работи с частни корпорации за трансформиране на начина, по
който тези услуги се доставят - с помощта на ИКТ, с инициативи като електронното
правителство, дистанционно здравеопазване и интелигентен транспорт.
Един добър пример са градовете от нов тип в САЩ, основани на иновационно и
благородно сътрудничество на 22 фондации и финансови институции, които предлагат
цялостен подход за подобряване на живота на хората с ниски доходи и правят пожизнени градските райони, в които живеят. Тези градове функционират така, че
сътрудничеството между градската управа и частните партньори гарантира, че
основните проблеми на градската среда - зелени работни места, жилище, образование и
др. се решават иновативно. В Европа, подобни „градове-лаборатории” , резултат от
ПЧП (сътрудничество между градската управа и частни компании) имат за цел да
създадат отворени, ориентирани към потребителите иновационни еко-системи, където
хората (потребителите) живеят, работят, изследват, играят и се забавляват. В тази среда
на сътрудничество между държавните институции и частните фирми участниците
съвместно творят, експериментират, тестват нови идеи, продукти и услуги. В крайна
сметка се очаква този подход да доведе до потребителски ориентирани и иновационни
решения в социалната сфера. От решаващо значение за управлението на тези „градовелаборатории” са ИКТ и интернет, които са в основата на отворените платформи за
съвместно творчество и свързаност - ключови посредници, и отворения достъп до
иновациите – сърцевината на конкурентоспособността и новите услуги.
Нещо повече, отделните градове (например, Oulu във Финландия, Dubuque в САЩ и
Пекин в Китай) следват свои собствени модели за използване на публично-частните
партньорства за градско развитие. Проектът на града във Финландия е по-близо до
лаборатория, която е обърната навътре. Този успешен модел насърчи някои компании
да инвестират средства в изследвания и развитие на града. Градът Dubuque (щат Айова,
САЩ) с помощта на ПЧП разшири потенциалните ползи от енергийната ефективност и
запази програмите за финансиране от федералното правителство. ПЧП цели
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превръщането на града в "интелигентен", чрез намаляване потреблението на енергия и
емисиите на парникови газове и чрез създаване на технически капацитет за провеждане
на енергийно ефективни реконструкции на съществуващата инфраструктура.В крайна
сметка ПЧП насърчава местното създаване на работни места. Пекин използва ПЧП за
изграждане и експлоатация на четвъртата линия на метрото на града (28 км. дължина, с
24 станции) с китайски и чужди фирми.
Въпреки, че тези усилия помагат да се подчертае ефективността на ПЧП, то едва ли те
са правилото. Преобладаващото мнозинство от ПЧП все още решават специфични
проблеми, като се фокусират върху определени области със сравнително широко
гражданското участие - образованието, здравеопазването, околната среда или
изкуството. Малко са инициативите на ниво цял град, където всички въпроси намират
пресечна точка. Въпреки това, градовете се стремят да преодоляват икономическия
стрес и да се приспособяват към бързото нарастване на населението, към растеж чрез
взаимосвързан модел на решаване на проблемите. Иновациите от частния сектор могат
да бъдат изключително полезни в този процес, чрез използване на възможностите на
ИКТ да направят всички системи за предоставяне на услуги в града интелигентни,
ефективни и ефикасни. По същия начин публичният сектор може да анализира модели,
които са доказали своето успешно развитие в корпорации и други предприятия.
Първата стъпка към иновативно трансформиране е създаването на всеобхватна
стратегия за развитие на града, която позволява на градското ръководство да види своя
град като организъм от взаимно свързани системи, както и да оцени начина, по които
ИКТ могат да бъдат използвани за подобряването на всички сфери.
4.3 Управление на ключови социални и икономически сектори чрез ПЧП
ПЧП имат големи възможности за насърчаване на ключови сектори като образование и
здравеопазване с цел подобряване на ефективността и иновациите при предоставяне на
публични услуги. Въпреки това, подобряването на инфраструктурата на тези сектори е
възможно с помощта на сектора на ИКТ, където много ПЧП са създадени за да
отговорят по бърз и находчив начин на все по-нарастващите изисквания на клиентите.
Пример от Европейския съюз е ПЧП за бъдещия интернет, който обхваща
изследователска програма, съфинансирана от частни предприятия и Европейската
комисия (Информационно общество към Комисията и Генерална медийна дирекция).
Този проект отговаря на някои от основните предизвикателства (описани в
Европейската програма за цифровите технологии, по-точно в Конкурентоспособността
на Европа в бъдещите интернет технологии и системи), както и на необходимостта
инфраструктурата за предоставяне на обществени услуги и бизнес процесите да се
направи значително по-умна, по-интелигентна, по-ефективна и по-устойчива.
Публично-частните партньорства в областта на ИКТ се основават предимно на
мобилни приложения и сравнително достъпен интернет. Успехът на ПЧП, базиран на
ИКТ зависи до голяма степен от създаването на икономически жизнеспособни бизнес
модели и устойчиви схеми за предоставяне на електронни услуги, защото по-голямата
част от представителите на бизнеса се интересуват от ПЧП само ако е налице
възможност за възвръщаемост на инвестициите. Въпреки това, световни инициативи в
областта на цифровите технологии, знанието и срещата на върха на Информационното
общество са увеличили осведомеността за жизненоважната роля, която играят ПЧП за
осигуряване на достъп до ИКТ за всички, като инструмент за социални, стопански и
икономически иновации.
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Обучението и образованието най-често се финансират от държавата, но когато
незадоволителното търсенето на образование изисква свиване на държавните разходи, в
много части на света организации от публичния сектор развиват партньорства с
частния сектор, ако потребностите от образование трябва да бъдат задоволени.
Основната причина за тези ПЧП е, че частните компании могат да стимулират равния
достъп до образование, което принципно може да подобри резултатите от обучението.
В страните с ниски доходи резултатите от обучение са недостатъчни. В такива случаи,
когато държавата не може да си позволи образование за всички, се наблюдава
предложение от страна на частния сектор. В страните с високи доходи, търсенето за
"диференцирано" обучение води до такъв подбор от страна на частните училища, който
привлича учениците с потенциал за качествено развитие. Точно колкото е важно
интегрирането на нови устройства за достъп интернет, заедно с наличието на нови
широколентови мрежи и нови приложения за социални мрежи, толкова нарастващата
необходимост от онлайн обучение става важна част от световните образователни и
учебни услуги.
В транспортния сектор има примери за няколко инициативи за ПЧП, които имат за цел
подобряване на транспортната инфраструктура чрез иновативни форми за
финансиране, технологично развитие и рационализирано управление. ЕС прави
възможна чрез иновации (съфинансиране в размер на € 5.0 милиарда) европейската
публично-частна инициатива за зелени автомобили. Това партньорство ще подобри
устойчивостта на европейския автомобилен транспорт и ще ускори прехода към
електрификация на автомобилния и градския транспорт. Между 2005 г. и 2008 г. в
резултат на ПЧП в САЩ са създадени транспортните съоръжения, които не могат да
бъдат сравнени с който е да е период. Един пример за това е сътрудничеството между
Carlyle Group и Doctor’s Associates, наричано Проект за услуги, което доведе до
формирането на 35-годишно ПЧП с администрацията на щата Кънектикът за
реконструкция, експлоатация и поддръжка на цялостното състояние на пътя,
преминаващ през 23 области (щата) на страната. Обслужването на проекта ще доведе
до намаляване на потреблението на енергия и излъчване на вредни емисии от
камионите чрез прилагане на нови екологични технологии.
Подобни усилия се полагат в производствения сектор. Например, чрез ПЧП ЕС
подкрепя с € 1.2 милиарда Фабрики на бъдещето - инициатива за насърчаване
конкурентоспособността и устойчивостта на Европейската преработващата
промишленост. Инициативата пое по своя път с първия от всички 25 изследователски
проекта, които са съсредоточени върху четири основни иновационни сфери: (1)
интелигентни фабрики – приложение на по-опростени ИКТ или на технологии от
следващо поколение в областта на роботиката, автоматизацията, планирането и
симулацията; (2) цифрови фабрики, които намаляват необходимостта от физически
прототипи; (3) устойчивост и използване на нови методи или нови зелени технологии и
стратегии в помощ на работещите в заводите; и (4) преосмисляне на използването на
материали или процесите за тяхната обработка с нови високоефективни.
Други сектори, в които ПЧП са намерили приложение като преки фундаментални
изследвания и основни услуги са селското стопанство и здравеопазването.
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4.4 Публично-частните партньорства: неделими части на националната и
международна иновационна политика
Публично-частните партньорства в областта на технологичните иновации са от
съществено значение за конкурентоспособността на регионите и отделните страни,
защото те дават възможност да бъдат идентифицирани стъпките за най-доброто
използване на публично-частните партньорства. Европейската комисия, например, е за
изграждане на специфична правна рамка, която улеснява създаването на ПЧП и
гарантира, че рисковете и отговорностите са споделени. Целта е да се гарантира
достъпът до финансиране чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки или
инвестиция. В Близкия изток и Северна Африка ПЧП заемат централно място по
отношение на регулаторните изисквания, защото е необходимо бързо реализиране на
мащабни, сложни и противоречиви проекти, резултатите от които трябва да останат на
разположение за инфраструктура, образование и здравеопазване. Това поставя тежки
ограничения върху публичните бюджети, но също така наличието на частен капитал е
ограничено, тъй като инвестициите днес са по-рискови от преди и инвеститорите в
развиващите се пазари са по-малко склонни да поемат рискове. Въпреки това се смята,
че участието на частния сектор повишава значително ефективността.
Отделните страни също са за определяне на правна рамки и политики за използването
на ПЧП, които да направят сътрудничеството по-прозрачно и по-добре интегрирано в
националното стопанство. Изследванията на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) показват, че съществена слабост на холандската
национална иновационна система е недостатъчното взаимодействие между
науката/висшето образование и индустрията. Различни модели на ПЧП вече са ключови
компоненти на пакета от инструменти на холандската иновационна политика, но
въпреки това ОИСР препоръчва разширяване на ПЧП с цел подобряване иновациите и
икономическото представяне на страната. По отношение на Австрия ОИСР отбелязва,
че правителството е предприело различни политически инициативи за увеличаване на
интензивността на научните изследвания и развитието и ефективността на
националната иновационна система. Стимулирането на връзките в националната
иновационна система е станало основен фокус на политиката, а публично-частните
партньорства - основен инструмент на политиката. Програмата „Kplus” на
Министерство на транспорта, иновациите и технологии и програмата „Kind/Knet” на
Министерството на икономиката и труда са разглеждани като емблематични примери
за пренасочване на технологичната и иновационната политика на Австрия, тъй като
насърчават и организират сътрудничество между предприятия и изследователски
институции на етап, когато изследванията все още не са конкурентни, но са с висок
потенциал за комерсиализация.
В Хонг Конг (Китай), идеята за използване на ПЧП е изследвана преди няколко години,
когато след Азиатската финансова криза икономиката натрупа бюджетен дефицит.
Правителството трябваше да търси начини за намаляване на разходите и същевременно
да направи необходимото за инфраструктурата. От тогава представените проекти са
предизвикали много дебати за това дали ПЧП е подходящият модел за осъществяването
на инфраструктурни проекти в Хонг Конг (Китай), като в Русия, но така или иначе
техният брой, размер, технологичен обхват и географско разпространението са били
силно ограничени. ПЧП в Русия твърде често се разглеждат просто като финансов
инструмент, с който участниците могат да привлекат допълнително финансиране без да
променят изследователската програма. Правителственото финансиране е добре дошло
за изследователите в частния сектор, тъй като то се получава без промяна в
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планираните етапи при изпълнението. Според ОИСР в Русия има място както за
подобряване на съществуващите схеми за ПЧП, така и за нови ПЧП инициативи, които
биха могли да разширят, задълбочат и повишат икономическото значение на профила
на научните изследвания и развитие на Русия.
В САЩ, ПЧП са търсени от производителите на иновационни превозни средства.
Политиците са за създаване на правна рамка за по-добро използване силата на ПЧП за
технологични и социални иновации в областта на телекомуникациите.
Североамерикански политическите лидери търсят тясно сътрудничество с
телекомуникационните доставчиците на услуги за справяне с критични въпроси на
обществото, като например подобряване на здравеопазването, обучение от разстояние,
по-добро образование и по-открито правителство. Администрацията на САЩ се е
обърнала към телекомуникационната индустрия да помогне за връщането на високите
темпове ( в сравнение с останалите страни от света), с които се е развивала страната в
сферата на технологиите и иновациите. Cox Communications и Comcast Cable са
отговорили ентусиазирано на искането и са реализирали партньорство с щата
Вирджиния за предоставяне на платформа за степен общо образователно развитие по
заявка, която е на разположение на хиляди потребители от Вирджиния.
4.5 Публично-частните партньорства: от решаващо значение за насърчаване на
иновациите
Цитираните примери (на ниво град или специфичен сектор) показват ясно, че ПЧП са
критичен инструмент за иновациите. Чрез изграждане на предприятия извън
структурата на правителствата ПЧП дават възможност на правителствата да станат поизобретателни и позволяват на иновациите да процъфтяват. ПЧП помагат да се
инжектира по-широк пакет от умения, таланти, усърдност, отзивчивост и култура в
работата на държавната машина и да се създаде стабилна основа за новаторско мислене
и изобретателност. ПЧП също помагат на частните фирми да прегърнат иновациите, да
създадат ново предприятие, да натрупат ресурси и бизнес капитал, за да отворят
вратата за създаването на нови индустриални клъстери. По този начин, в крайна сметка,
те подкрепят развитието на иновациите във все по-конкурентна среда. Освен това, ПЧП
позволиха на частните фирми да се включат в мащабни проекти, които надхвърлят
значително техния традиционен капацитет.
ПЧП са придобили специално присъствие в сферата на ИКТ. Много от осъществените
иновации в различни сектори на бизнеса зависят изцяло или предимно от ИКТ. Те са
необходими, защото правят по-лесно сформирането и функционирането на почти всяко
ПЧП. Връзката между ПЧП и ИКТ може да бъде описана като симбиоза. ПЧП създава
възможности за намаляване на рисковете, свързани с инвестирането в нови технологии,
а те същевременно са движеща сила за развитието на нови услуги, приложения и
решения, които все още не съществуват. ПЧП често предоставят услуги и решения на
по-ниски разходи в сравнение с традиционните подходи. Освен това, тясното
сътрудничество с обществения сектор определя ясни социални и икономически цели,
които могат да бъдат постигнати по значително по-задоволителен начин.
От една страна, моделът на ПЧП е идеално средство за финансиране на проекти в
областта на ИКТ, защото подпомага развитието на необходимата инфраструктура с
относителна сигурност и подходяща възвръщаемост на инвестициите. От друга страна,
ИКТ услугите могат по-лесно да се направят финансово достъпни за милиони
потребители в селските и градските райони, защото целта при предоставянето на
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услуги от страна на публичния сектор може да лесно да се уеднакви с бизнес целта на
доставчиците на ИКТ услуги.
Това е особено важно, защото доставката на социалните услуги става все по-зависима
от комуникационните мрежи. Това е естествен повод за сътрудничество между
правителството и организации от частния сектор, което да гарантира необходимостта
от реално съществуваща и достъпна за бизнеса и отделните граждани ИКТ
инфраструктура.

5. ИНОВАЦИОННИТЕ ВРЪЗКИ МЕЖДУ АКАДИМИЧНИТЕ СРЕДИ
И ИНДУСТРИЯТА В САУДИТСКА АРАБИЯ – ФОРМА ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И
РАЗВИТИЕ
Бъдещите иновационни платформи в Саудитска Арабия не могат да се разглеждат
изолирано от протичащите промени в Саудитска икономика, която от много години е
известна с хронична тежка зависимост от природните ресурси на страната. Това е
особено очевидно от експортните приходи, които са преди всичко резултат от работата
на петролния сектор.
5.1 Саудитска Арабия на фона на световните изследвания и развитие: контекст и
икономическа обосновка
Саудитска Арабия не е единствената нация, богата на природни ресурси, но това влияе
върху икономиката по различни начини, включително и чрез равнището на научните
изследвания и развитието. Развитието на кралството остава до голяма степен в
инвестиционен етап, въпреки, че разполага с финансов потенциал за развитие на
иновациите.
В Националния план за наука, иновации и технологии (NPSTI 2010-2025) се открояват
основни предизвикателства пред развитието на Саудитска Арабия в сферата на
индустриализация и диверсификация на нейната икономика. Саудитският модел на
„холандската болест” направи производствения сектор по-малко конкурентоспособен,
отколкото може да бъде. Въпреки, че не се събира информация за разходите на
частните фирми за научни изследвания и развитие, те се приемат за много ниски според
международните стандарти. Програмите за изследвания и развитие са ограничени до
голяма степен в големите промишлени предприятия. Саудитските инвеститори винаги
са склонни да се страхуват от поемане на рискове и имат по-малко положително
отношение към увеличаване на фондове за нови технология, които са двигател за
развитие на фирмите с рисков профил.
Нещо повече, усилията за стимулиране на иновациите и повишаването на
конкурентоспособността на национално ниво са изправени пред сериозни
предизвикателства по отношение на човешките ресурси. Въпреки, че броят на
инженерите и учените в Саудитска Арабия се е увеличил през последните няколко
години, той е по-нисък в сравнение с други индустриализирани страни. Според
международни изследвания Саудитска Арабия има най-ниският коефициент на
икономическа активност в ранния стадий на предприемачеството. Само 4.7% от
възрастното население участват активно при стартирането на нов бизнес или
притежават млад бизнес, който съществува от по-малко от три години и половина.
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Изглежда богатството на ресурси, за което се твърди, че е пречка за иновационното
разнообразяване на Саудитска икономиката, ще се превърне в полза. Саудитска Арабия
постепенно се включва в глобализацията на изследванията и развитието. Нарастващите
доходи от продажбата на природните ресурси управляват трансформацията на
икономиката към основана на знание система. През 2012 г. Саудитска Арабия е една от
трите нововъзникващи икономики (Малайзия и Индонезия са другите две), които се
появяват на световната карта на научните изследвания и развитие.
Международното изследователско сътрудничество признава, че е много важен
трансмисионният механизъм, чрез който една технология може да бъде
разпространявана между фирми, региони и държави. ПЧИ играят важна роля в процеса
на глобализация на изследванията и развитието, в който основни участници са
мултинационални корпорации.. Те са основен двигател на световните изследвания и
развитие и са все по-щастливи, когато техните резултати намират място в развиващите
се пазари. Повече от 95% от първите 700 фирми с най-големи разходи за изследвания
и развитие в света са мултинационални корпорации. Те формират близо половината от
разходите за изследвания и развитие в света и повече от две трети от световния бизнес
с изследвания и развитие. Тези компании често отделят повече средства за изследвания
и развитие от много отделни държави. По този начин тяхното присъствие в чужбина
става все по-осезаемо. Например, от първите 500 фирми в класацията на Форчън 98
имат изследователски звена в Китай и 63 в Индия. Мултинационалните компании
очакват около 70% от световния растеж през следващите няколко години да дойдат
именно от развиващите се пазари. Тези очаквания са свързани със стратегиите на
компаниите за присъствие на техните технологии чрез глобален маркетинг и продажби.
В развиващите се страни имат присъствие международно известни компании в сферата
на изследванията и развитието като Ericsson, GE, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia,
Oracle, Texas Instruments и SAP. Тези международни тенденции в сферата на научните
изследвания и развитие са започнали да се проявяват като национални иновационни
системи, които стават по-интегрирани в глобалните иновационна мрежи и по-зависими
от външните източници на знания.
Всички тези наблюдения не са откъснати от промените, които се наблюдават в
изследванията и развитието в световен мащаб. В доклада на ЮНЕСКО от 2010 г. се
констатира, че броят на научните работници в развитите страни през последното
десетилетие се е увеличил, по много индикатори в сферата на изследванията и
развитието се наблюдава изравняване на позициите в световен мащаб. Голяма част от
световния растеж в сферата на изследванията и развитието се финансира и задвижва от
азиатските икономики (близо 9% нарастване през 2012 г.), докато за Европа този
растеж е около 3.5% и Северна Америка близо 3%. Очаква се Китай да стане първата в
света технологична сила през 2015 г.
На фона на глобалната трансформация на научните изследвания и развитието
Саудитска Арабия се развива динамично, като разходите за изследвания и развитие
устойчиво нарастват. От 0.25% от БВП през 2000 г. бюджетните разходи за
изследвания, развитие и иновации ще се увеличат до 1% в периода между 2010 и 2015
г., с цел да достигнат 2% между 2015 и 2017 г.. Саудитската икономика е част от
световните промени в сферата на изследванията и развитието и се счита за една от
бързо развиващите се икономики, които бавно (и постоянно) увеличават годишните си
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инвестиции в научно изследователска инфраструктура, образование и интелектуална
собственост.
5.2 Саудитският тласък за диверсификация на икономиката: ключови роли за
висши учебни заведения и основни отрасли
Във връзка с осмия план за развитие на страната бяха реализирани няколко големи
обществени и частни проекта в различни региони на кралството. Те включват
инвестиционни проекти, насочени към разнообразяване на икономическата база и
постигане на балансирано развитие между основните сектори на страната - минно дело,
ИКТ и нефтохимия. Въпреки това напредъкът е недостатъчен – броят на магистрите и
докторантите е нисък, а според международните стандарти това оказва неблагоприятно
въздействие върху изследванията и развитието.
В Деветия план за развитие се откроява ролята на индустрията за изграждане на
основана на знание икономика.. Aramco, SABIC и дружества от офсетната програма
(по-специално в областта на електрониката) извършват важни дейности в сферата на
технологичния трансфер. Компанията Aramco е работила по прехвърлянето технологии
в петролната индустрия и е създала два изследователски центъра за тази цел.
Компанията SABIC също прави усилия по прехвърляне на технологии в
нефтохимическата промишленост, разширяване на Индустриален комплекс за
изследвания и развитие в Риад и локализиране на два изследователски центъра в
научния парк на два от основните саудитски университета. Фирмата изгражда Център
за развитие на пластмасови изделия в Изследователския комплекс на технологичната
долина в Рияд. Саудитската международна нефтохимическа компания (Sipchem) , която
е създадена през 1999 г., изгражда Център за разработване и приложение на
корпоративни продукти. Компанията Amiantit, която е създадена през 1968 г. и се
превърна в основна група за индустриална диверсификация, също създава
изследователски център.
5.3 Саудитската национална екосистемата и сътрудничеството между
академичните среди и индустрията
Докато изпълнението на Осмия план бе фокусирано върху производството на знания и
разпространение на предизвикателства, Деветият план признава различни трудности по
отношение на знанията и тяхното трансформиране в продукти. Те са предимно в
следните посоки: (1) насочване на националните инвестиции в изследвания, развитие и
иновации към райони, важни за националната икономика и (2) необходимост от
развитие на ефективно иновационно сътрудничество между академичните среди и
предприятията.
За да се отговори на относителния дисбаланс между фундаменталните и приложните
научни изследвания, развитие и иновации, финансирането на научните изследвания в
университетите се осъществява по договор със секторите на производството и
услугите, избягвайки по този начин финансиране само на научна публикация и
кариерно израстване. Иновационното сътрудничеството между академичните среди и
предприятията обхваща няколко важни аспекта, включително посреднически
институции, които свързват образованието и научните изследвания и развитие със
секторите на производството и услугите. Тези посреднически институции също играят
важна роля в процесите на трансфер на научните изследвания. В допълнение към
изследователските паркове в големи саудитски университети се наблюдава
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количествено и качествено разширяване на посреднически институции през последните
няколко години. През 2009 г. стартира програма за създаване на верига от
технологични иновационни центрове между водещите университети в страната и
частния сектор в индустрията.
По подобен начин, в Ръководството на Световната банка за иновационна политика на
развиващите се страни се подчертава важността на развитието на иновационните схеми
за публично-частно партньорство и сътрудничеството между индустрията и
университетите, като се акцентира върху финансирането на първоначалния етап на
конкретни изследователски проекти, които очертават възможен път за развитие на
Саудитска Арабия. През 2011 г. бяха създадени три технологични иновационни
центъра в основните университети. Те са насочени към разработване на високи
технологии, които подкрепят търсенето на модерни продукти и нови ресурси за
генериране на богатство и възможности за работа за гражданите. Сътрудничеството
между университетите и индустрията включва съвместно финансиране, споделяне на
ресурси, както и непосредствена подкрепа. Дейността на тези центрове включва
образование и програми за обучение, но не е ограничено до докторантура, която
допълва изследователските програми и изгражда ангажираност, иновации и
изследователски капацитет на представителите на индустрията. Тези центрове също
така силно се насърчават да разширят дейността си и да включат студенти в своите
изследвания. Това е част от усилията за развитие на човешките ресурси на Саудитска
Арабия – чрез програми за обучение, ориентирани към съвременни знания и
технологии.
Други важни аспекти на Националния план за наука и технологии (NSTP) са свързани с
мотивацията на изследователски университети и предприятия от отделни сектори за
разширяване на партньорствата за повишаване на националните производствени
умения и предоставяне на повече стимули за съвместни предприятия и изследователска
дейност, свързана с чуждестранни инвестиции при трансфера на знания и технологии.
Насърчаването на комерсиализацията на научните изследвания и трансфера на
технологии от университетите и научните институти са две от основните цели на
Националната политика за технологии и бизнес инкубатори (NPTBI). Градът на науката
и технологиите на Крал Абдулазиз създаде програмата BADIR3 , която е обвързана
предварително с някои от основните цели на Националния план за наука и технологии.
Тази програма предвижда подкрепа на мрежа от 5 технологично ориентирани
национални инкубатора. Подпомагането на нововъзникващите технологични дружества
се състои в предоставянето на специализирани помещения за настаняване. Дейността
на инкубаторите ще се съсредоточи главно върху приоритетни технологии от областта
на ИКТ, биотехнологии, съвременни материали, производство и енергийни технологии
и тясно сътрудничество с партньорските инкубатори в другите национални
университети. Работата е близо до завършване и се очаква да се осъществява в рамките
на Националния план за наука и технологии.

3

Това е арабска дума, която означава започвам, откривам, слагам начало на.
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5.4 Засилване на иновационното сътрудничеството между академичните среди и
индустрията в Саудитска Арабия
Индустриално ориентираният Национален план за наука и технологии финансира
проекти
в
научноизследователските
паркове
в
големите
университети,
сътрудничеството между технологичните иновационни центрове и фокусираните върху
технологиите инкубационни центрове, което представлява мащабно национално усилие
за синхронизиране на университетските изследвания с бъдещите стратегически нужди
на страната и трансфера на резултатите от публичните изследвания в сферата на
производството и услугите. Системата за иновационно сътрудничество между
университетите и индустрията е проектирани да работи така, че нейните елементи да
получават постоянна подкрепа от страна на правителството и значителни средства от
индустрията. Предполага се, че подобно сътрудничество ще има трансформиращо
въздействие върху индустриалната база на Саудитска Арабия през следващите
десетилетия.
Консолидирането на тези инициативи изисква специален вид ангажираност за
поощряване на динамичния обмен между университетите, националните финансиращи
организации и фирмите на местно и глобално ниво. Координиране на работата между
многобройните посреднически организации и основаните на знанието национални
инициативи изисква ефективни и добре работещи регулаторни режими и политики.
Необходими са специални договорености за координиране дейността на
технологичните иновационни центрове за сътрудничество между университетите и
индустрията и центровете за изследване и развитие на многонационалните предприятия
в изследователските паркове към университетите. Също така, няма ясни връзки между
развитието на инициативи, които възникват в нововъзникващите икономически градове
и изследователските клъстери, които вече се появяват в кампусите на саудитските
университети.
5.5 Необходими регулаторни режими и политики за насърчаване иновационното
сътрудничеството между академичните среди и индустрията в Саудитска
Арабия
Центровете за научни изследвания и развитие към големите индустрии,
представляващи национални и многонационални компании, изискват усъвършенстван
инженеринг и услуги за подкрепа на производството. Изследванията и развитието на
процесите в нефтената индустрия обикновено са известни със своите строги изисквания
за висока точност на механичната работа, която Саудитска Арабия в момента няма.
Дефицитът от умения в инженерния дизайн и невъзможността на работната сила да
направи малки изобретения или да създаде специализирани предприятия, като
задължение при изпълнение на изследователските проекти, са най-големите трудности
на напредналите изследователски центрове в страната. Насърчаването на малките и
средните предприятия в Саудитска Арабия да инвестират в тези инженерни проекти и
индустриални услуги изисква специално проектиране на благоприятна среда за
инвестиции и нови видове инвестиционни политики. По същия начин, насърчаването
на промишлените предприятия в изграждането на иновационни прототипи, които биха
могли да станат успешни на международните пазари, е сред възможните иновационни
подходи, препоръчани на Саудитска Арабия в Ръководството на Световна банка за
иновационна политика на развиващите се страни. Институциите във висшето
образование трябва също да бъдат насърчавани да приведат учебните си програми в
съответствие с тези изисквания и да разработят специални програми за обучение, с
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помощта на които може да се преодолее липсата на професионални умения в тези
конкретни сектори.
По отношение на защитата на интелектуалната собственост (ИС), което е важно за
привличането на чуждестранни фирми в сферата на изследванията и развитието,
Саудитска Арабия е постигнала значителен напредък, който е изискване за членство в
Световната търговска организация. Въпреки това, е необходима допълнителна работа в
тази област за да се развиват по-прозрачни и приложими режими за защита правата на
интелектуалната собственост. Основният недостатък на офшорните научни
изследвания е потенциалната загуба на контрол над резултатите. За да се стимулира
патентната активност на предприятията в някои страни като инструмент се използват
данъчни стимули за покриване разходите за патентоване. Тази помощ може да
представлява интерес за чуждите инвеститори в изследвания и развитие. Осигуряването
на адекватни умения в сферата на интелектуалната собственост е необходимо, тъй като
това може да стане, например, чрез спонсориране на ИС в образованието и
идентифициране на специализирани правни кантори и консултанти, които могат да се
свържат с потенциалните чуждестранни инвеститори.
Изобилието на природни ресурси е винаги един от най-важните фактори за ПЧИ в
Саудитска Арабия, но този фокус постепенно се измества и това трябва да бъде
насърчавано. Повишаването на привлекателността на Саудитска Арабия като офшорна
зона за изграждане на центрове за изследвания и развитие, както и такива, свързани с
ПЧИ, изисква политиците да насърчават научните достижения чрез създаване на
научни и технологични мрежи, свързани с публичните и частни научни изследвания, не
само в рамките на страната, но също с партньори от други страни. В крайна сметка
Саудитска Арабия е развита страна, която влиза в ерата на глобалните иновации. Тази
реалност трябва да намери място в националната политика за наука и технологии и да
се свърже с интегриране и концентриране ресурсите за постигане на критична маса за
конкурентоспособност в международен мащаб. Малкият брой завършили ученици
остава пречка за генерирането на знания в страната. За да се подобри тази ситуация са
необходими политики, които стимулират висшите учебни заведения да продължат
сътрудничеството си с бизнеса, и да възприемат метода на постоянни и официални
консултации с индустрията за изпълнение на структурирани магистърски и
докторантски програми, които са насочени към изискванията на индустрията.
Създаване на по-благоприятни условия за научни изследвания и развитие, свързани с
преки чуждестранни инвестиции, е също така необходимо. По данни на Световната
банка (годишен доклад за правене на бизнес 2012 г.) Саудитска Арабия заема
сравнително предна позиция по отношение на лекотата на правене на бизнес (12
позиция от 183 страни). Въпреки това тази среда остава ограничена предимно до
инвестиции в проекти за икономическото развитие. Страната се нуждае от решаване на
важни въпроси, които възпрепятстват развитието на технологиите от международни
компании и офшорни центрове за изследвания и развитие. От съществено значение е
приемането на ново законодателство, което да улесни вноса на специални материали
или оборудване. Плановете за привличането на ПЧИ следва да включват
диференцирани пакети за научни изследвания и развитие, свързани с преките
чуждестранни инвестиции.
За да се получат по-големи печалби от трансфера на чуждестранни технологии към
местните фирми и индустрии е необходимо националните научни изследвания да
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отговарят на определени условия. Чуждите технологии могат да доведат до
технологична промяна и модернизация на местните предприятия, но при наличие и на
местни научни изследвания и човешки ресурси. Нивото на националния капацитет за
усвояване на технологиите е решаващ фактор и зависи от човешкия капитал и
публичните разходи на страната за изследвания и развитие. Опитът на
нововъзникващите икономики показва, че извличането на максимални ползи от
иновациите и ускоряването на откритията изисква паралелно насърчаване на местните
иновации и придобиване на чуждестранен опит и знания. Китайският модел, а също
така индийският и бразилският (модел "ходене на два крака") отразяват разумно
стратегията за оптимизиране на ползите в развиващите се страни. Вярно е, че
офшорните центрове за изследвания и развитие в Саудитска Арабия до момента са
предимно седалища на западните корпорации, но изборът на най-добрите комбинации
за външен трансфер на технологии в Саудитска Арабия е стратегическо
предизвикателство. Саудитска Арабия е богата на ресурси нововъзникваща икономика,
поради което разработените технологии в страната могат да се окажат много
подходящи за други, богати на ресурси страни.
Усилията, предприети от Саудитска Арабия през последното десетилетие, за
диверсификация на икономиката и подобряване на нейното знание / технологично
съдържание са стъпка в правилната посока и подготовка за след нефтената ера.
Подходът на богатите на ресурси страни да използват самите ресурси като фактор за
привличане на центрове за изследвания и развитие на големите индустриални
международни корпорации може да се окаже полезен и да се използва като добра
практика за други страни, също богати на ресурси. Използването на значителна част от
приходите от продажбата на ресурсите за финансиране на научни изследвания и
развитие е друга важна инвестиция, която е направена от саудитското правителство.
Иновационното сътрудничество между саудитския университет и индустрията, което
включва няколко посреднически организации / програми, все още е на ранен етап на
реализация и трябва да се следи внимателно за да се направят правилните заключения
за неговия успех или провал.

6. РУСИЯ – НОВА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВ
РАСТЕЖ
През последните две десетилетия Русия завърши прехода към пазарна икономика и по
редица макроикономически и социални показатели е сравнима със страните от
Организацията за Икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя се включи в
световните производствени вериги, потока на знания, и стана по стабилна и
последователна в осъществяването на икономически и социални промени в страната.
Въпреки това, този модел се оказа твърде неустойчив: акцентът от износа на суровини
прави социалното благополучие силно зависимо от външната икономическа
конюнктура, вместо да зависи от, и създаването, на вътрешни източници на растеж.
Като цяло делът на машините и съоръженията в износа на страната възлиза на 13%,
останалата част е представена главно от суровини. При тези условия, дори големите
финансови резерви, изразходвани за компенсиране на кризисните ефекти от 2008-2009
г. изглеждат недостатъчни за съживяване на икономическия растеж в страната и
достигане на пред кризисните нива.
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Глобалните технологични тенденции се превръщат в допълнително предизвикателство
за социално-икономическото развитие, ако то продължи да се реализира в рамките на
традиционната въглеродно-водородна парадигма, основаваща се предимно на добива
на петрол и газ. Широката подкрепа в борбата срещу емисиите от въглероден диоксид
доведе до убедителни постижения в областта на алтернативните енергийни технологии,
подкрепени от мащабно национално публично възлагане на обществени поръчки и
програми, директни и косвени стимули за производители и потребители с цел
повишаване на енергийната ефективност, корпоративни инициативи за технологични и
организационни иновации и международни действия. Евентуален технологичен срив в
тези и други области може да навреди на завоюваните пазарни позициите на фирмите включително в специфични високотехнологични ниши като ядрената енергетика,
авиация и космонавтика, въоръжение и т.н., в национален и световен мащаб.
Ниска производителност и неефективно използване на ресурсите са сред вътрешните
фактори, които пречат на икономическото развитие на страната. В някои сектори на
икономиката технологичното изоставане се е натрупвало през последните десетилетия.
Освен това, монополните структури на повечето местни пазари подтискат стимулите за
повишаване
на
конкурентоспособността,
съществуващите
бариери
пред
предприемачеството и иновациите, постигнатото качество на корпоративното
управление и неадекватната защита на правото на собственост ограничават потенциала
на многобройните източници за по-добро социално-икономическо представяне на
Русия. Логично последвалият дефицит на доверие се изрази в по-ниски стимули за
насърчаване на прагматичното сътрудничество между бизнеса, държавни органи и
общество, и в крайна сметка намали ефективността на държавното управление.
Посочените по-горе предизвикателства очертават очевидно необходимостта от нов
модел на иновационната политика, насочен към укрепване на нацията и позициониране
в глобалната икономика и знания, които биха позволи на Русия да се възползва от
наличния висококачествен човешки капитал и научен потенциал, като същевременно се
съобразява със строгите ограничения, свързани с търсенето на социална стабилност и
БВП на глава от населението- индикатор, по който Русия изпреварва развиващите се
страни.
6.1 Руската национална иновационна система - тенденции и проблеми
През последните години настъпиха съществените промени в иновационната политика
на Русия. Иновациите заеха централно място в политическия дневния ред на найвисоко ниво: създадена е координационна комисия, председателствана от президента и
министър-председателя, публикувани са ключови стратегически документи и е
създадена институционална рамка (Технологичен фонд, Руска компания за рисков
капитал, Банка за развитие и т.н.). Стартираха целеви програми за насърчаване на
научноизследователската и развойна дейност в университетите, както и прилагането на
иновации в държавните предприятия. С предвидените данъчни стимули за научни
изследвания и развитие иновациите се разшириха.
Въпреки това, всички тези действия все още не водят до увеличаване на влиянието на
иновациите върху икономическия растеж и социалното благополучие. В момента
иновационната активност на руската индустрия все още е белязана от ограничения си
мащаб и ограничено представяне по много индикатори. Процентът на иновативните
предприятия не надхвърля 10-11% от 2000 г. насам. Това е значително по- по-малко от
дела на иновативните предприятия в ЕС и редица развиващите се икономики.
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Иновационният интензитет, свързани с общите продажби (1.9% в Русия, в сравнение с
5.5% в Швеция и 4.6% в Германия), както и резултатът от иновационните инвестиции
(иновационните продукти са 5-6% от общите продажби за 1995-2009 г.) е също нисък.

12

Иновационна дейност на предприятията от индустсрията в
Русия
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Слабото представяне на националната иновационна система (НИС) се обяснява с
редица структурни и институционални дисбаланси - иновационните различия
намаляват ефекта от синергията и пречат на основания на иновациите растеж.


Научната индустрия е раздвоена. Бизнесът показва слабо иновационно търсене,
което не се превръща в приоритет за местните компании. Международните
пазари са обект само на 2% от преработващите предприятия. Типичният бизнес
модел се фокусира върху местните пазари, където има по-нисък конкурентен
натиск, неикономически бариери за навлизане и впоследствие ограничени
стимули за по-дългосрочна инвестиция в областта на науката и технологиите и
иновациите. В резултат на това, иновационната стратегия на руските компании
най-често се основава на внедряване на технологии чрез придобиване на
машини и оборудване, докато разходите за изследвания и технологии изостават
от водещите икономики на ЕС. Същевременно, научно-изследователските
организации не са склонни да предоставят технологиите на необходимото ниво
на готовност, новост и конкурентоспособност. На фона на бързо развиващите се
публични разходи за научни изследвания и развитие, тези фактори са довели до
спад на приноса на бизнес предприятията в общите разходи за научни
изследвания и развитие от 33% до 27% през периода 2000-2010 г. За сравнение
средните стойности в страните от ОИСР възлизат на 65% и в ЕС27 на 55%. Като
следствие от това връзките в националната иновационна система остават
неразвити, и в крайна сметка минимален дял на новите за пазара иновативни
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продукти (0.8% от общите промишлени продажби, в сравнение с 3.3% в
Германия и 6.3% във Финландия).
Институционалният модел и представянето на сектора за изследвания и
развитие. Секторът на изследванията и развитието в Русия все още запазва
Съветския институционалния модел от гледна точка на неговата организационна
структура и държавно участие. Той е ориентиран предимно към
изследователските институти и свързаните с изследвания организации,
включващи
законно
независими
университети
и
предприятия.
Изследователските институти концентрират над 80% от общите разходи за
изследвания и развитие, а останалите са разделени почти поравно между
другите. Поради влошаване на изследователската дейност в някои звена на
държавното висше образование и бързият растеж на съответния частен сектор
през последните две десетилетия, едва 45% от университетите са включени в
изследователския процес. Пропастта между науката и образованието се отразява
негативно върху качеството на преподавателите и образователните програми, а
на пазара на труда се намалява конкурентоспособността на завършилите
университета.

Държавното финансиране на изследванията се е увеличило четирикратно от 1998 г.
насам. За САЩ то възлиза на $ 14.9 млрд., което означава сходни нива на разходите
като тези във Франция, Корея и Великобритания (US $ 14-17 млрд.), и по-високи от
тези в Италия и Канада (US $ 8-12 млрд.). Този интензивен приток на финансови
средства не се трансформира в по-добро представяне на страните, или формиране на
по-добри тенденции в иновациите, както при научните статии и патентите. Ако
интензивните усилия в някои страни позволиха да се подобри техният научнотехнически и иновационен капацитет, то за Русия резултатите не са такива. Освен това,
секторът за изследвания и развитие в страната остава недофинансиран - достига едва
54% от общите разходи през 1990 г. и 1.16% от БВП през 2010 г.. Тези тенденции водят
до ниска конкурентост на националната иновационна система, която среща трудности
при производството и износа на високотехнологични продукти на световните пазари.


Секторни несъответствия. Различните сектори на икономиката са склонни да
показват силни различия по отношение на всички научно-технически и
иновационни показатели. Процентът на иновативни предприятия варира от 23 до
36% във фармацевтичната промишленост, производството на компютри,
телекомуникационно оборудване и космическите изследвания (което съвпада с
промишлеността на ЕС средно) до 2% в специфични за добивната
промишленост сектори. Секторите на услугите също демонстрират ниски
равнища на иновативност, в сравнение с ЕС. Междусекторните различия, а
понякога и в рамките на един сектор, разликите в технологичните новости,
качеството на работната сила, както и ефективността на корпоративното
управление водят до фрагментация на руската индустрия на технологични и
икономически несъвместими сегменти.



Регионална поляризация. Регионалното измерение представлява още един аспект
на фрагментация на националната иновационна система. Регионите се
характеризират с различни условия на бизнес климата, режим на конкуренция,
налична и достъпна иновационна и не-иновационна (стандартна)
инфраструктура
(например,
енергетиката,
транспорт
и
логистика,
здравеопазване, образование и др.) Специфични комбинации от тези фактори
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могат да доведат до значителни трудности за развитието и просперитета на
регионите.
Анализите показват, че тази ситуация изисква преминаване към нов регулаторен модел,
подкрепен с цялостна и добре балансирана политика. Такава политика трябва да има
дългосрочна цел и трябва да определи и насърчи бъдещите приоритети, с особено
внимание към нововъзникващите постиндустриални пазари. Това не е задължително да
бъде свързано с традиционното разбиране за икономически растеж.
6.2 Руската научно-техническа и иновационна политика - нов модел
Опитът от над 20 годишното развитие на руската научно техническа и иновационна
политика позволява да се откроят няколко ключови принципа за ефективно регулиране
на новия етап на социално-икономическото развитие.










Тъй като държавата остава ключов участник в иновативното развитие, бързите и
последователни усилия трябва да увеличат ефективността на политиките на
съвместното търсене и предлагане. Една от областите към които трябва да бъдат
адресирани усилията е иновационно ориентираната система за обществени
поръчки, евентуално диференцирани по фази на цикъла на иновациите. За да
бъде успешна политиката е необходимо да осигурява координация на
иновационни
стратегии
на
държавните
дружества,
обществените
изследователско организации, университети, както и правителствени агенции.
Редовен мониторинг и оценка на предложените инициативи е от решаващо
значение за идентифициране и разпространение на успешните практики.
Непреките инструменти (данъчни облекчения, благоприятни иновационни,
митнически и износни режими) следва внимателно да се оценят, за да се
определи тяхната ефективност и действителното им прилагане като добри
практики. Промени в данъчната система са необходими за стартиращи фирми и
сделки, включващи правото но интелектуална собственост (ПИС), където се
взимат под внимание разходите за иновации (например разходите за съвместни
технологични постижения, проектиране, инженеринг и дейности за обучение),
износителите на иновативни продукти и услуги и т.н.
Една от най-важните функции на държавата е да улесни работата в мрежа и
съвместните инициативи между участниците в националната иновационна
система. Неблагоприятната бизнес среда, в комбинация с високи търговски
иновационни рискове, могат да спрат или отложат определени взаимодействия
между участниците в системата. При тези условия, специфичните публичночастни партньорства могат да се окажат ефективен инструмент за облекчаване
на взаимодействията и преодоляване на бариери.
За да се повиши ефективността на сектора за изследване и развитие в страната,
от съществено значение е реформирането на институционалната структура.
Неин основен фокус трябва да стане идентифицирането и насърчаването на
центрове за върхови постижения и най-добре представящи се изследователски
групи в различни области на науката и техниката, както и сътрудничеството
между тях.
Правилната секторна специализация на иновационната политика изглежда е от
решаващо значение за руската индустрия, най-малко в средносрочен план.
Ограничаване на политическите мерки предимно към високотехнологичните
сектори, където да бъдат използвани, води до прекомерна концентрация на
технологичните аспекти на иновациите, за сметка на техния обхват и сфери на
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приложение. Мащабното адресиране на иновационните процеси към всички
сектори може да генерира повече и по-значителни ефекти за икономиката и
качеството на живот.
Включването на социален елемент в иновационната политика може в
значителна степен да увеличи въздействието от нейното прилагана. Равният
достъп до иновации за различните социални групи, и осмислянето на
специфичните нужди на тези групи, може да разкрие допълнителни насоки на
развитие на иновационното търсене и предлагане. Без да се обръща внимание на
причините за различното възприемане на иновациите от общественото, самото
тяхно съществуване задвижва растежа.

Последните официални инициативи очертават нова стъпка към ефективна и системна
политика по отношение на науката, техниката и иновациите. Стратегията 2020, която е
предназначена да завърши прехода на руската икономика и общество към устойчиво
развитие съдържа част, озаглавена "От стимулиране на иновациите към растеж,
основан на иновациите ". Тя представя сценарии и препоръки за системна иновационна
политика с акцент върху следните ключови области:







масово насърчаване на иновационните дейности във всички сектори на
икономиката, а не прекомерен акцент върху високите технологии;
гарантиране на модернизацията, активиране на иновациите в съществуващите
промишлени сектори, улесняване растежа на нововъзникващите пазари,
базирани на развитието на технологиите;
повишаване въздействието на иновационната политика чрез целенасочени мерки
за стимулиране ефективното използване на ресурсите, насърчаване работата в
мрежа и аутсорсинг на услуги на иновативни компании, както и
децентрализация на решенията в полза на региони, бизнеси и развитие на
институции;
комбиниране на стимули за търсене на иновации и качество на предлаганите
иновациите;
подкрепа на социалните аспекти на иновациите (от развитието на човешките
ресурси и насърчаване на творчеството до включване на уязвими социални
групи, както и подобряване на общественото възприемане на иновации).

Препоръките в Стратегия 2020 са широко оповестени и са намерили място в различни
свързани дейности на различни нива на правителството. Тези препоръки също са силно
свързани и със Стратегия за развитие на иновациите. Важно е, че новите механизми за
насърчаваните на науката, техниката и иновационната политика се разглеждат като
неразделна част от широките икономически реформи, насочени към подобряване на
бизнес климата, борбата с корупцията и премахване на административните бариери,
приватизация на държавните предприятия, стимулиране на инвестициите и износа и
т.н. По този начин, като цяло, тя се различава от предишните етапи на хоризонтално
синхронизираната правителствена политика.
Един от основните резултати на подобна политика е широкото разбиране на значението
на стимулиращия пакет от инструменти.
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6.3 Приоритетна цел - насърчаване на сътрудничеството и управление на
елементите на иновационната системата
Сътрудничеството в рамките на националната иновационна система показва, че то
може да бъде не само фактор за ефективност, но и предпоставка за правилното
функциониране на системата. Динамичното насърчаване на знания, идеи, технологии и
компетенции е предмет на подходяща държавна намеса и помощ. Особено пакетът от
най-новите инициативи на политиката в Русия, който е насочен към преодоляване на
наследените иновационни различия, насърчава сътрудничество между различните
иновационни системи и техните участници.
6.3.1 Интегриране на науката и образованието
 мрежата на националните научноизследователски университети е създадена чрез
номиниране на водещите и доказали своя конкурентен статут висши учебни
заведения. Подборът е проведен в два кръга (2009 г. и 2010 г.), като са отличени
27 национални изследователски университета на базата на множество критерии
за оценка на работата, включително качеството на образование, което те
осигуряват, нивото на изследване, наличието на човешки капитал,
международно признание, финансова устойчивост и валидност на
предложението за разработване на планове. Статутът на "национален
изследователски университет" позволява на откроените университети достъп до
допълнително публично финансиране, подкрепа на нови академични програми,
международна мобилност и изследователска инфраструктура. Статутът е със
срок от 10 години и може да бъдат отменен в зависимост от годишния
мониторинг на изпълнението.
 Чрез помощта, предоставяна на научно-образователните центрове се въвежда
друг гъвкав механизъм за насърчаване на сътрудничеството между сектора на
изследванията и развитието и образователните дейности в рамките на
университетите и изследователските институти. Помощта предвижда участие на
студентите в изследователските дейности, засилване на вътрешната и
международна академична мобилност и улесняване разпространението на
компетенциите. Изследователски групи от старши научни и младши учени
(дипломирани и недипломирани докторанти) се насърчават да кандидатстват за
целеви безвъзмездни средства, с които те могат да подпомогнат своята работа в
продължение на три години.
 Привличането на водещите в света научни компетенции към руските
университети е друга посока за намесата на държавата. Мащабната програмата
стартира през 2009-2010 г. и осигурява 79 стипендии (всяка е с размер над $ 5
милиона) с цел привличане на международно признати учени в университетски
изследователски лаборатории. Тези безвъзмездни средства покриват широк
спектър от областта на науката и техниката - астрономия и астрофизика,
математика, физика, ядрената енергетика, химия, биология и биотехнологии,
информационна и комуникационна техника, космос, енергийна ефективност,
медицина, нанотехнологии, науки за земята, съвременни материали,
електроника, екология, психология, познавателни науки, икономика, социология
и т.н. Основните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за получаване на
субсидията са присъствието на лидера на изследователската група в
университета за поне четири месеца на година, независима външна оценка и
публикуване на резултатите в международни, рецензирани списания
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6.3.2 Насърчаване сътрудничеството между университетите и индустрията
 Подпомагането на съпътстващите дейности на университетите чрез насърчаване
на иновационната инфраструктура (бизнес инкубатори, техно паркове,
инженерни центрове, както и колективно използване на оборудване за научни
изследвания и научно-техническа информация) стартира през 2010 г. с програма
за конкурентно субсидиране. Субсидиите трябваше да подкрепят защитата на
ПИС, специализираното обучение на персонала и консултациите между руски и
чуждестранни експерти в областта на трансфера на технологии и управлението
на иновациите. Предоставените субсидии са за 3 годишен период, а право да
кандидатстват са получили 78 висши учебни заведения.
 Схемата за съфинансиране на съвместни научни изследвания между
индустрията и университетите започна през 2010 година. Тя е предназначена за
технологични проекти, резултат от университетската изследователска дейност.
Фирмите финансират сътрудничеството аналогично на държавата, но не помалко от 20% от държавна субсидия трябва да бъде изразходвана за изследвания
и развитие, а останалата част трябва да бъде инвестирана в реализацията на
проекта.
6.3.3 Насърчаване на индустрията в търсене на научни изследвания и развитие
 Програмата за промяна на поведението на основните действащи лица в руската
индустрия се отрази върху инициативата за "иновационно представяне". От
2011 г. насам 46 големи държавни компании (например, Газпром, Роснефт,
Транснефт, Росатом, Федерална електрическа компания, Аерофлот и руските
железници), поеха задължителен ангажимент за разработване и изпълнение на
иновационни стратегии за развитие. Обвързани с годишна оценка, тези
стратегии са ориентирани към съществено увеличаване на разходите за
изследвания и развитие, приемането на технологии за екологични стандарти,
както и увеличение на производителността на труда и износа. Специално
внимание се отделя на разширяването на сътрудничеството на фирмите с
университети и изследователските институти, иновативни малки и средни
предприятия, както и на развитието на институциите. Фирмите се насърчават да
подпомагат нововъзникващи университетски фирми и корпоративни фондове за
рисков капитал, в сътрудничество с външни инвеститори. Въвлечените в
инициативата фирми през периода 2010-1013 г. удвоиха разходите за
изследвания и развитие и се очаква тяхното финансиране на университетските
изследвания да се увеличи с 64%. Десет други големи компании бяха насърчени
да участват в инициативата през 2012.
6.3.4 Насърчаване на научно-техническите платформи (сътрудничество в мрежи)
 Технологичните платформи (мрежи въз основа на партньорства) стартираха
през 2011 г. и са насочени към насърчаване на комуникацията и
сътрудничеството
между
водещите
производители,
доставчици,
изследователски организации, университети и технологични фирми. (като
фактор за конкурентоспособност). Тези платформи са организирани като
публично-частни партньорства. В момента правителството е одобрило списък
от 30 технологични платформи, избрани от над 200 първоначални
предложения, въз основа на система от критерии за ясни цели на
сътрудничество, пазарни перспективи, участието на ключови представители на
науката и техниката и бизнеса. Между одобрените технологични платформи са
такива като Медицина на бъдещето, Биоиндустрия, Технологии за
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суперкомпютри, Лазерни и оптични технологии, Национални софтуерни
платформи, Самолетостроене, Космонавтика, Национална информационна
сателитна система, Радиационни технологии, Интелигентни енергийни
системи, Използване на термалните източници за производство на зелена
енергия, Възобновяема енергия, Разделяне на производството на енергия,
Интелигентна пътна мрежа, Нови полимери и съставни материали и
технологии, Добив на подземни богатства, Дълбочинни въглеводородни
процеси, Мехатроника и вградени системи, Изследване на океана и Технологии
за екологично развитие.
Могат да бъдат разграничени два вида технологични платформи. Първият вид
платформи се отличава с по-висока степен на концентрация на стопанска
дейност и концентриране около големи компании. Техният основен фокус е
свързан с конкурентните изследвания, за да отговорят на търсенето на
технологична модернизация. Тези дейности са тясно свързани с фирми, чието
стратегическо развитие е ориентирано към иновациите. Вторият вид
платформи се характеризира с по-ниска степен на участие на компаниите, но
обединяват организации за научни изследвания, университети, както и малки и
средни предприятия и се фокусират върху съвместна дългосрочна визия и
тематични приоритетни области. Ролята на правителството и при двата вида
платформи е да поддържа благоприятни условия за сътрудничество и
премахване на административните бариери.
6.3.5 Технологична инфраструктура и комерсиализация
 Един от най-ярките проекти е президентската инициатива, която доведе до
основаването на Сколковски иновационен център (на мястото на бившия
Териториален център за иновации) с цел концентриране на интелектуален
ресурс, бизнес умения и насърчаване на руските иновационни дейности в
международен план. Центърът се намира в предградие близо до Москва и
включва технологичния университет (СколТех), който си сътрудничи с
Масачусетския технологичен университет. Центърът също включва няколко
тематични клъстера (информационни технологии, космонавтика, биомедицина,
енергийна и ядрена ефективност) и Технопарк. Докато се възползват от
привилегията да комуникират с инвеститори и иновационни последователи,
участниците в този конгломерат се ползват със специално данъчното облагане
и митнически режими. Фирмите от всички региони се насърчават да предлагат
иновационни проекти, като победителите в конкурса получават финансиране и
свързани с проекта услуги (консултации по проекта, защита на
интелектуалната собственост, както и насърчаването на международни изяви).
Има 19 съвместни научно-изследователски центъра, създадени от Сколковския
център, в партньорство с водещи световни компании (като SAP, IBM, Intel,
Microsoft, Siemens, Nokia и др.) Други форми на съюзи с международен и
вътрешни бизнес включват корпоративни фондове за рисков капитал,
съвместни инвестиции в новосъздадени предприятия и съфинансиране на
научноизследователска и образователна инфраструктура. Натрупаният найдобър практически опит би трябвало да бъде прилаган и в някои други региони
на Русия, характеризиращи се с високо ниво на научните изследвания и
иновационен капацитет. Времето ще покаже дали този подход ще бъде
успешен.
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Инициативата за регионалните иновационни клъстери бе обявена през март 2012 г. и
предвижда изграждане на подходяща инфраструктура към определени места с вече
утвърдени иновативни производства или с обещаващи технологични вериги.
Клъстерите, включващи близо разположени и взаимосвързани компании, организации
за изследвания и развитие, както и университети, ще бъдат подкрепени от федералния и
регионалния бюджет, чрез обединяване на средствата за решаване на съществуващите
инфраструктурни затруднения. От клъстерите се очаква да осигурят положително
въздействие на външните фактори върху иновационната система на региона и да
привлекат служители с интелектуално интензивни работни места. В същото време,
участниците в клъстера се насърчават да се присъединят към свързани технологични
платформи за да разширят своите мрежи за сътрудничество и засилят ефекта от
напредъка на прогресиращите клъстери.
Като цяло, описаните мерки на иновационната политика дават някои конкретни
доказателства за промяната на националната иновационна система на Русия. В някои
случаи, въздействието на конкретни стимули е незабавно и видимо (например,
абсолютното увеличение на научните изследвани в университетите и бизнеса, рисковия
капитал и усилията на регионите), но е твърде рано да се прави оценка на най-важното социално-икономическия ефект. Политическата рамка на новата стратегия 2020 е
лансирана през втората половина на 2012 г. и нейните резултатите ще зависят в голяма
степен от координираните и системни действия на правителството, ориентирани към
бъдещето и отговарящи на нуждите и интересите на бизнеса и гражданското общество.
Върховенство на закона, положителен бизнес климат и конкуренция, стимули за
чуждестранни преки инвестиции, политика на прозрачност и доверие са сред основните
фактори, необходими за постигането на подобни цели.

7. ИНТЕГРИРАН ПОЛИТИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ НАУКАТА,
ТЕХНОЛОГИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ: ИДЕЯТА НА ЮНЕСКО В ДЕЙСТВИЕ
Първият генерален директор на Организацията на обединените нации за образование,
наука и култура (UNESCO) е водещият учен Julian Huxley, който лобира успешно за
включването на буквата "S" (наука) с мандата на организацията през 1945 година под
формата на научно сътрудничество. След това науката зае централно място в работата
на ЮНЕСКО във връзка с изграждането на международното научно сътрудничество за
траен мир и устойчиво развитие. Науката притежава отговорите на ключовите въпроси
на деня - въпросите за устойчиво и приобщаващо развитие и за устойчивостта на
нашето общество. Ролята на ЮНЕСКО е да подкрепя държавите-членки в
изграждането на общество на знанието, от което ще имаме необходимост в бъдеще.
Това е особено важно по време на глобалната промяна, когато държавите работят за
постигане на международно приетите цели за развитие на хилядолетието до 2015 г. и
дебатират глобална програма за развитие след 2015 г.
За ЮНЕСКО науката трябва да лежи в основата на новата програма за устойчиво
развитие. Науката, технологии и иновациите (НТИ) са особено важни фактори. През
2011 г. ЮНЕСКО създаде на високо ниво Панел за развитие на науката и технологиите,
включващ видни учени, управляващи и интелектуалци от всички региони на света, с
цел да очертаят новите пътища за справяне с общите предизвикателства пред
човечеството през 21 век. Панелът имаше значителен отзвук е доведе до предлагане на
нови стратегии и инициативи за това как международната общност може да си
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сътрудничи по-ефективно и да засили усилията си да използва НТИ за устойчиво
развитие и опазване на мира.
Има признаци, че науката, технологиите и иновациите (НТИ) все повече се признават
като фундаментална основа за постигане на устойчиво развитие. Редица развити и
развиващите се страни имат незадоволителен опит от използването на НТИ за
повишаване на производството и производителността на труда в селското стопанство и
индустрията, за да отговорят на нуждите на здравеопазването и преодоляването на
екологичните предизвикателства. Но така или иначе, много развиващи се страни все
още не са впрегнати силата на НТИ като двигател на дългосрочното развитие. Някои
развиващи се страни все още нямат национални планове за развитие на НТИ, докато
други работят с планове, сроковете на които вече са изтекли. Това се отнася и за редица
африкански страни, където политиките за развитие на науката и технологиите са
формулирани през 1970-те и 1980-те години, когато императивното развитие и
технологичните възможности са много различни от днешните.
Ефективността от използването на НТИ трябва да мобилизира възможно максимален
брой участници. Досегашният опит подчертава значението от нарасналите
възможности гражданите да участват в процеса на вземане на решение. Това е важно за
приобщаващото и устойчиво развитие. Изключително важно е също така да се насърчи
правото на гражданите да бъдат информирани и правото им на участие. Това като цяло
е по-важно за формулиране и прилагане на политиката за НТИ. За тази цел, ЮНЕСКО
работи за разширяване на обществената осведоменост на гражданите чрез
популяризиране на науката. Една от основните дейности е да се подкрепят държавитечленки в развитието на научни центрове, музеи и организиране на изложби на науката
и технологиите. През 2011 г., например, ЮНЕСКО организира два регионални
семинара за обучение в научен център и в музея за развитие на науката в Африка и
Азиатско-тихоокеанския регион. В допълнение, ЮНЕСКО подкрепя изследванията и
научните дискусии относно историята на науката, насърчава значението на научните
контакти чрез научна журналистика, и подкрепя международните и регионалните
мрежи за популяризиране на науката. В подкрепа на тези усилия, ЮНЕСКО обяви 10
ноември за Световен ден на науката за мир и развитие и обяви награди в областта на
науката за повишаване на информираността и осигуряване на подкрепа на млади учени.
Организацията се стреми също така да запази местните и традиционни системи на
знанията и да насърчи тяхното участие в разрешаването на социално-икономически и
екологични проблеми. Дейностите включват, например, съвместна работа с
министерствата на образованието в Никарагуа и Соломоновите острови с цел
насърчаване изучаването на родния език и придобиване на местни знания чрез
национални образователни програми.
В своята работа Организацията разглежда науката и като средство за международната
дипломация. Споделянето на знанията може да помогне за създаване на ново
единомислие и да насърчи развитието на културата на мира, нещо, което днес е
необходимост а не въпрос на избор. Глобалните предизвикателства не се съобразяват с
административните граници. Изменението на климата, опазването на околната среда,
инфекциозните заболявания и изчерпването на енергийните ресурси - преодоляването
на тези предизвикателства изисква сътрудничество между националните и
международни неправителствени организации и общности представляващи политици,
учени и инженери.
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ЮНЕСКО работи за укрепване на инфраструктурата между науката и политика и за
задълбочаване на международния обмен в политиката за наука, технологии и иновации.
Това е целта на Световния научен форум, който ЮНЕСКО организира всеки две
години в тясно сътрудничество с Унгарската академия на науките и Международния
съвет за наука (ICSU). Вмъквайки в науката дипломацията, този Форум се превръща в
най-широката международна платформа за парламентаристи, учени, политици и
членовете на гражданското общество, която им дава възможност да се включат в
диалога за науката и нейната значимост за подобряване живота и благосъстоянието на
хората. ЮНЕСКО също провежда политика (чрез организирана на форуми за
парламентаристи), която подпомага парламентарните институции в развиващите се
страни да се справят с проблемите, свързани с НТИ. Тези форуми са станали важна част
от процеса за генериране на знания от парламентите в страните от целия свят,
занимаващи се със законодателство в сферата на науката, технологиите и иновациите,
обмена на информация и добри практики. ЮНЕСКО също подкрепи създаването на
Междуправителствената платформа на биоразнообразието и екосистемните услуги
(IPBES), за връзка между научната общност и политиката на производителите, чиято
цел е да се изгради капацитет и да се засили използването на науката в политиката за
биоразнообразието и екосистемните услуги.
Сътрудничеството Юг-Юг е особено важно за да се улеснят диалога и
сътрудничеството между развиващите се страни. В този дух, през 2008 г. ЮНЕСКО
подкрепи създаването на Международен център за сътрудничество Юг-Юг в сферата на
науката, технологиите и иновациите (ISTIC) в Куала Лумпур (Малайзия).
7.1 Насърчаване на иновационната култура
Днес иновациите са от съществено значение и се разглеждат като ключов фактор за
ускоряване на икономическия растеж и конкурентоспособността. В същото време,
иновациите са от решаващо значение за социалното сближаване, равенството и
намаляването на бедността. Визията на ЮНЕСКО се основава на дефиницията за
иновации, предложена от Организацията за икономическо Сътрудничество и развитие:
"Иновацията е създаването на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга)
или процес, нов начин за продажба или нов организационен метод в бизнес практиката,
организацията на работното място или външни отношения". Същевременно ЮНЕСКО
подчертава значението на иновациите за обикновените хора, като важен източник за
вземане на решение, което отговаря на нуждите на развиващите се страни.
Организацията работи в три нива за изграждане на иновационна култура.
На първо място, помощ за развитието на иновационните системи. Ключово
предизвикателство за насърчаване на технологичните иновации в развиващите се
страни е липсата на подходяща иновационна система, която да улесни
взаимодействието между основните участници. Такава система следва да насърчава
инвестициите в съвременни технологии и развитието на достъпни технологии за да
отговори на нуждите на бедните. Тя трябва също така да развива, привлича и задържа
потенциала от таланти за бъдещи иновации.
Изграждането на иновационна система в развиващите се страни е сложно, защото тя
включва както задължителните участници - предприятия, университети,
изследователски институти, правителството, така и финансовата система,
неправителствени организации, неформалния сектор, включително и обикновените
хора изобретатели. Преодоляването на различията между официалния и неформалния
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сектор е особено трудно при наличието на значителни социални различия. Една
ефективна иновационна система следва да позволи на частните компании да генерират
богатство, а също така да доведе до подобряване на условията за живот на бедните.
ЮНЕСКО поставя специален акцент върху регионалните иновационни екосистеми чрез
подкрепа за развитието на научни паркове и технологични бизнес инкубатори.
Научните паркове и бизнес инкубатори са ключови елементи за регионално развитие.
ЮНЕСКО подкрепи развитието на научни паркове, например, Научен и технологичен
парк в Университета в Найроби (Кения), Научен и технологичен парк в Джакарта
(Индонезия), на ИКТ клъстер в Монголия и Нанотехнологичен парк в Шри Ланка.
Второ, насърчаване на фирмите, базирани на иновации. За тази цел през 1993 г.
ЮНЕСКО стартира Програма за индустриално-университетско и научно
сътрудничество (UNISPAR). Нейната цел е да се създаде синергия между научните
изследвания в университети и в производствения сектор. От 2002 г. насам програмата
прие модела на тройната иновационна спирала, търсейки обединяване на институциите
на академичните среди, индустрия и правителството. Програмата подкрепя научните
паркове и бизнес инкубаторите чрез предоставяне на техническа помощ, организиране
и изграждане на капацитет, дейности по разработване на пилотни проекти. Тя също
така подкрепя регионалните и международни мрежи и поддържа развитието на
регионалните и международни центрове. Крайната цел на програмата е да развие
национален капацитет за създаване, запазване и управление на знанието в малките и
средни предприятия.
Всички тези дейности се извършват в тясно сътрудничество с правителствата на
Ислямската организация за образование, наука и култура (ISESCO), международните
неправителствени организации - Световна технополис асоциация (WTA),
Международна асоциация на научните паркове (IASP) и Международна мрежа на
малките и средните предприятия (INSME) и частния сектор. От 2002 г. насам повече от
600 мениджъри и бъдещи мениджъри на научно-технологични паркове и бизнес
инкубатори са се възползвали от обучителните семинари на ЮНЕСКО
Трето, насърчаване на масовите иновации за устойчиво развитие чрез мрежа от
дейности и организации за генериране на решения отдолу нагоре, които да отговарят на
нуждите на местните общности. Защото генерираните от тях иновации носят огромен
потенциал за създаването на богатство. Това изисква разпространяване на
информацията за ползите от иновациите до широк кръг потребители. В този дух,
ЮНЕСКО е разработила Стратегия за насърчаване на масовите иновации. Тя ще се
фокусира върху създаването на повече възможности за хората да използват науката и
технологиите за да намерят достъпни решения, които отговарят на нуждите на хората в
неравностойно положение. Стратегията предвижда също така популяризиране на
науката (комуникация на науката), развитие на технологично предприемачество,
инженеринга, местните знания и умения и опазване на биологичното разнообразие.
7.2 Изграждане на капацитет в базовите науки и инженерството
Научното и техническо образование е важно за всички страни за повишаване на
обществената грамотност в областта на науката, инженерството и технологиите. Това
образование е от съществено значение за развиващите се страни, защото чрез него те
могат да изградят критична маса от учени, изследователи и инженери, които ще им
позволят да участват пълноценно в глобалната икономика.
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ЮНЕСКО натрупа богат опит в тази област по време на работата на Международната
програма за базови науки (IBSP) и дейностите на инженерната програма.
Организацията работи с националните правителства и партньори от системата на
Обединените нации, с междуправителствени и неправителствени организации за
насърчаване на обучението, научните изследвания и сътрудничество за създаване и
укрепване на центровете за върхови постижения. Публично-частните партньорства
могат да бъдат основен елемент за ефективна НТИ политика. За тази цел на ЮНЕСКО
има няколко споразумения с частни компании, като например Intel и F.Hoffman-La
Roche Ltd, а с други –за съвместно насърчаване на образованието в сферата на науката,
технологиите, инженерството и математиката.
Тъй като образованието е от съществено значение, за привличане и задържане на
младите хора е необходимо обучение в лидерство и въвеждане на механизми за
професионално подпомагане още в университетите. Предизвикателството тук е да се
създаде и поддържа критична маса от високо квалифицирани и иновативни учени
инженери, на които да се предоставят средства, за да реализират своите
изследователски цели. Подпомагане на обучението по природни науки е основен
компонент от дейността на ЮНЕСКО. Специално внимание тук се отделя на
подпомагането на момичетата и младите жени да се насочат към кариера в областта на
науката. Това са целите на дългогодишното партньорство с L'Oreal Foundation и на
годишните награди за жените в сферата на науката (L'Oreal-ЮНЕСКО). Това има
особено значение за подпомагането на младите жени-учени, чрез стипендии и
информиране на обществото за успехите на жените в науката.
Организацията работи и за по-лесното интегриране на визии, знания и умения при
проектирането, изпълнението и оценката на политиката за НТИ. Политиката трябва да
гарантира балансирано представителство на половете в научни платформи за
политически диалог и международни мрежи, трябва да подкрепя жените в предаване,
съхраняване и разработване на местни и традиционни знания в областта на устойчивото
развитие, готовността за реагиране при природни бедствия, опазването на
биологичното разнообразие и промените в климата. В тази насока са осъществени
разнообразни дейности, които включват овластяване на жените като носители на
промяната на НТИ - чрез подпомагане на млади жени-учени и улесняване на
сътрудничеството и обмена на научни знания сред жените-учени. За постигането на
тези цели, в тясно сътрудничество с Международния център за наука, технологии и
иновации (ISTIC) наскоро бе организиран международен форум за жените, ангажирани
в сферата на науката и технологиите в мюсюлманските страни , която се проведе в
Куала Лумпур.
Мрежата на ЮНЕСКО от университетски представители специално е насочена към
жените в сферата на науката и технологиите. Интегрираната система от дейности по
научни изследвания, обучение, информация и документация служи като средство за
улесняване на сътрудничеството и равенството между половете, прилагане на добри
практики на високо равнище, използване на международно признати изследователи и
преподаватели от университети и други институции в чужбина. Подобни мрежи са
изградени в няколко страни, включително Аржентина, Буркина Фасо, Египет, Гана,
Пакистан, Судан и Того.
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Много важно е да бъде подкрепено научно-техническото образование с изграждането
на капацитет за развитие на нови методи за преподаване в сферата на науката,
технологиите и инвестициите. Интердисциплинарните подходи са необходими за
подкрепа на иновативните изследвания и тяхното приложение за устойчивото развитие.
Тези подходи трябва да отговорят на необходимостта от засилване на местните системи
за научни изследвания и наличния капацитет. Те трябва да включват частния сектор, и
по-специално промишлеността, за насърчаване на иновациите и предприемачеството
сред студентите и младите професионалисти. Сътрудничеството по направленията ЮгЮг и Север-Юг-Юг е друг важен лост в тази насока.

7.3 Подобряване мониторинга на системата „Наука-технологии-иновации” (НТИ)
и нейната предвидимост
ЮНЕСКО също има богат опит в подкрепа и разпространението на знания в системата
НТИ, т.е. реализирането на специфична информационна политика. Това е от
съществено значение за мониторинга, а също и за обмяната на опит и добри практики.
От 1965 до 1994 г. изследванията и документите (общо 74 тома) са публикувани в
добре познатата серия на ЮНЕСКО, озаглавена „Научни изследвания, политика и
документи”. След 2003 г. ЮНЕСКО започва да публикува монографии, анализиращи
политиката по отношение на системата НТИ. Тези анализи трябва да се разглеждат
съвместно с Научния доклад на ЮНЕСКО, който се публикува на всеки пет години и
представя състоянието на системата на НТИ в световен мащаб. В допълнение,
ЮНЕСКО създаде Енциклопедия за животоподдържащите системи (EOLSS), която е
интернет базирано приложение за употреба от физически лица, учени от социалната
сфера, инженери, икономисти, преподаватели, университетски студенти и
преподаватели, еколози и политици. Публикацията на ЮНЕСКО за техниката
„Проблеми, предизвикателства и възможности за развитие” е важна за представянето
на общата картина на технологичните достижения, приложенията и иновациите,
инфраструктурата, изграждането на капацитет и образованието. Като първи
международен доклад за състоянието на технологиите, разработван някога, в него се
изследват реалностите за недостиг на инженери в развиващите се страни. В доклада се
твърди, че 2.5 млн. нови инженери и техници ще бъдат необходими в африканските
страни, южно от Сахара, при положение, че регионът постигне целите за развитие на
хилядолетието за подобрена достъп до чиста вода и канализация.
За да се засили информираността на обществото за политиката на НТИ ЮНЕСКО
подкрепи създаването на Международен център за изследване и обучение –
стратегически насоки за развитие на науката и технологиите в Пекин (Китай), втора
категория център под егидата на ЮНЕСКО. Фокусът на центъра попада върху
провеждането на изследвания, професионалното обучение, предоставянето на
политически съвети, улесняващи трансфера на технологии, както и върху
насърчаването на международното сътрудничество в рамките на НТИ политиката.
Необходимо е да бъде направено повече, за да се измери въздействието на политиката
за НТИ, което в последствие да стане солидна основа за формулиране на ясни
национални стратегии за развитие на НТИ. Липсата на подходящи индикатори е
основна пречка за разработването и прилагането на политиката за НТИ, особено в
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развиващите се страни. За да се справи с това предизвикателство, ЮНЕСКО стартира
две инициативи: Програма за глобална оценка на науката, технологиите и иновациите
(STIGAP) и Обсерватория за наука, технологии и иновации – политически инструмент
(GOSPIN).
Тези инициативи се допълват. Първата има за цел да подкрепи традиционния
мониторинг на системата „Наука-технологии-иновации” и разшири обхвата на
събираните данни. Този по-широк обхват ще даде възможност на страните да вземат
по-информирани решения за развитието на НТИ. Ще доведе и до по-прецизна оценка
на развитието на НТИ на международно, регионално и национално равнище и ще
разшири мониторинга с включване на страни с по-слабо развити политика за НТИ.
Втората инициатива е свързана със събиране, натрупване и структуриране на
информация за науката, технологиите и иновациите в бази от данни. Те позволяват
графично изобразяване на информацията, предлагат аналитични инструменти за
предоставяне на информация за структурата на националните НТИ системи, описания
на национални приоритети и цели, законова рамка, оперативни инструменти на
политиката и стратегии за международно сътрудничество. Двете инициативи ще
осигурят интегрирана перспектива за събиране на данни и анализ, както и за
методологията и вида на данните, които се събират. Общата цел е да се подобрят
оценката и анализа на развитието на НТИ. По този начин препоръчването на конкретни
политики ще става въз основа на доказателствен материал за НТИ. През 2012 г. двете
инициативи са тествани в Танзания. Работи се по създаване на необходимата рамка на
многоезична платформа на Обсерватория в Африка.
Много е важно правителството и индустрията да се подкрепят с изпреварваща
(прогнозна) информация, необходима за навременни решения и стратегическо
планиране. Тя дава възможност за избор на по-ясни политики и прецизност в
изследванията. Поради тези причини, повечето развити страни подхождат далновидно,
като използват изпреварващата информация за очертаване на своето национално
развитие. ЮНЕСКО насърчава всички държави-членки да развиват капацитета за
прогнозиране като част от системата за оценка и наблюдение на НТИ.
Може да се обобщи, че науката, технологиите и иновациите могат да променят
поведението на страните за постигане на устойчиво развитие в дългосрочен план. В
редица от развиващите се страни, НТИ вече допринасят значително за икономическия
растеж и динамиката на индустрията. Въпреки това, твърде много развиващите се
страни все още трябва да преодолеят сериозни бариери преди да се възползват от
ползите на НТИ. Интегрираният подход на ЮНЕСКО дава ясен отговор на това
предизвикателство.
Интегрираният подход цели подобряване на националния капацитет на НТИ
политиката за формулиране, изпълнение, оценка и реформи, а също така и наличие на
адекватна информация за политиката. За постигне тези цели ЮНЕСКО мобилизира
мащабно участие в политиката за НТИ на правителствата, гражданското общество,
частния сектор, включително малцинства. Всички жени и мъже трябва да разполагат с
необходимите средства и възможности да участват в националната система „наукатехнологии-иновации”.
ЮНЕСКО се фокусира върху развитието на иновационна култура, която стимулира
фирмите да развиват иновациите чрез научни паркове, технологични бизнес
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инкубатори, подкрепа за ползване на иновациите от обикновените хора и от местните
общности. Образованието е основен стълб в работата на ЮНЕСКО - ангажиране на
младите хора в ранна възраст, особено момичетата, и подкрепа на кариерното им
развитието в областта на науката и техниката. ЮНЕСКО осигурява подкрепа за
наблюдение напредъка на политиката за НТИ и т.
Стимулирането на дългосрочното устойчиво развитие не е лесна задача. Отсъствието
на политиката за НТИ в целите за развитие на хилядолетието се превръща в
предизвикателство. Време е науката, технологиите и иновациите да заемат централно
място в дневния ред за развитие на света. Интегрираният подход на ЮНЕСКО към
използването на науката, технологиите и иновациите за устойчиво развитие се стреми
да запълни тази празнина.
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8. ИНОВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА БЪЛГАРИЯ
България е представена в изследването на Глобалния иновационен индекс за 2012 г.,
както и за предходните три години – 2011, 2010 и 2009 г. Според класацията на
Световна банка България е включена в групата на страните с доходи над средните, а по
отношение на региона – Европа (през 2011 г. България бе включена в регион Европа и
Централна Азия, но тази година няма такъв).
В общото класиране на ГИИ 2012 г. нашата страна се нарежда на 43-то място, при 42ро през 2011 г., 49-то през 2010 г. и 74-то през 2009 г. Това класиране показва не само
преминаване в първата половина, а в първата третина на класацията на страните по
глобална иновация. Формирането на тази тенденция говори за осезаем напредък в
областта на иновациите в нашата страна. Независимо от това, от страните-членки на
ЕС, зад нас остават само Полша (44), Румъния ( 52) и Гърция (66).
В класирането по иновации на входа България заема 47-мо място и успява да
изпревари само Гърция (50) и Румъния (51) от страните-членки. Най-доброто класиране
на България тук е в сферата на институциите (46-то място), където след нас от
страните-членки остават Румъния (56) и Гърция (59). В останалите сфери България
заема позиции в интервала от 46-то до 56-то място, с изключение на съвършенството на
бизнеса. Така, ако в сферата на човешките ресурси и изследванията (56-то място)
изпреварваме само Румъния (67), в сферата на инфраструктурата (47-мо място)
изпреварваме само Полша (48), то в сферата на съвършенството на пазара (54-то
място) изпреварваме Унгария (56), Малта (57), Италия (59), Словения (60), Румъния
(63) и Словакия (71). Това показва, че България предлага относително по-добри
пазарни условия за иновационна дейност, в сравнение с група страни-членки на ЕС. , В
сферата на съвършенството на бизнеса, където заемаме 84-то място изпреварваме само
Гърция (88). Това показва, че има какво да се желае по отношение на стратегическата
ориентация на бизнеса към иновационната дейност.
В класирането по иновации на изхода България заема 42-ро място и изпреварва 4 от
страните-членки на ЕС – Словакия (43), Полша (50), Румъния (57) и Гърция (82). В
сферата на научните резултати (41-то място), след нас от страните-членки остават
Латвия (42), Румъния (46), Португалия (49), Полша (51) и Гърция (75). а в сферата на
творческите резултати (49-то място) изпреварваме Словакия (57), Полша (60), Кипър
(43), Румъния (82) и Гърция (92). Това сравнително по-добро позициониране между
страните-членки дава отражение и върху нашето класиране по ефективност на
иновациите, където изпреварваме 12 от страните-членки.
В класирането по иновационна ефективност през 2012 г. България заема 49-то място
(при 55-то през 2011 г.) и отново изпреварва 12 страни от ЕС – Дания (52), Латвия (62),
Франция (64), Словакия (65), Португалия (67), Ирландия (71), Италия (75), Румъния
(77), Полша (80), Кипър (82), Испания (87) и Гърция (124). Това показва, че нашата
страна успява да извлече повече, и по-добър резултат, от сравнително понеблагоприятните условия за иновационна дейност в сравнение с доста страни-членки
на ЕС.
Анализът на заеманите позиции на нашата страна на ниво индикатори показва, че от
общо 84 индикатора в класирането на 16 от тях България намира място между
първите 30 страни, и само в класирането на индикатора се нарежда между първите
10 страни – устойчивост на заетостта (1-ва позиция заедно с още 20 страни),
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сертификат за качество ISO 9001 (2), национални търговски марки (6), сертификат за
качество на околната среда ISO 14001 (7), лекота при получаване на кредит (8) и среден
резултат от тестовете за пребиваване (8). Това показва, че в болшинството от сферите и
под-сферите на иновационната дейност има какво да се желае от гледна точка на
догонването на лидерите.
Класиране на България в топ 30 на индикаторите за оценка на иновациите на входа
Резултат
[0–100]

Позиция

1
1.1
1.2.3
1.3

Институции
Политическа среда
Устойчивост на заетостта*
Бизнес среда

67.2
63.1
8
60.4

46
56
1
43

2
2.1
2.1.2
2.2
2.2.4

Човешки ресурси и изследвания
Образование
Държавни разходи на 1 ученик, % от БВП/глава
Висше образование
Общо обучаваще се чужбина,%

39.9
54.3
25.4
43.6
4.6

56
58
23
39
14

21.8

70

2.3 Изследвания и развитие (НИРД)
3
3.1
3.2
3.3
3.3.3

Инфраструктура
ИКТ
Базисна инфраструктура
Екологична устойчивост
Сертификат за качество на околната среда (ISO 14001)

41.2
35.3
35.9
52.5
10.3

47
66
72
16
7

4
4.1
4.1.1
4.2

Съвършенство на пазара
Кредит
Лекота при получаване на кредит *
Инвестиции

42.6
43
87.6
18.1

54
39
8
91

66.6
1.6
57.8

52
11
26

36.8
51.8
585.5
334.1
23.7
35

84
52
8
14
125
70
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4.3 Търговия и конкуренция
4.3.1 Прилагана митническа ставка, претеглена средна, %
4.3.4 Износ на стоки и услуги, % БВП
5
5.1
5.1.5
5.1.6
5.2
5.3

Съвършенство на бизнеса
Научни рабобтнициs
GMAT - среден резултат
GMAT покрити тестова/млн. нас. 20-34
Иновационни мрежи
Усвояване на знания

Класиране на България в топ 30 на индикаторите за оценка на иновациите на изхода
6
6.1
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.4
6.3

Научни и технически резултати
Създаване на знание
Национални полезни модели ap/bn GDP PPP$
Въздействие на знанията
Растеж на БВП ППС/зает, %
Страртиране на нов бизнес/1000 нас. 15–64 години
Сертификат за качество (ISO 9001)/млрд. БВП в ППС
Разпространяване на знания

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.
7.3.3

Творчески резултати
Творчески нематериални активи
Национални търговски марки ap/bn GDP PPP$
Търговски марки - Мадрид ap/bn GDP PPP$
Творчески стоки и услуги
Online умения
Месечен принос в Wikipedia/mn pop. 15-69

35.7
27.3
1.7
55.5
5.4
7.2
64.4
24.2

41
59
21
9
16
13
2
79

35.9
43.9
106.9
1.7
24.6
31.2
5226.9

49
55
6
11
60
45
29

Интерес представлява сравнението на постигнатите резултати (като равнище на
индекса, а не като позиция) на нашата страна с най-добрите постижения в света.
Същото ще бъде направено на ниво под-сфери, защото те са достатъчно конкретни и
могат да послужат за определяне на областите за целенасочено въздействие в бъдеще.
Степен на отклонение от най-добрите постижения в света
90

Създаване на
знание

80

Творчески стоки и
услуги

Отклонение (% пунтк)

70
60

НИРД

Онлайн умения

ИКТ
50

Кредит

40

Висше образование

30

Екологична
устойчивост

20
10
0

Инвестиции

Бизнес срада
Нау чни работници
Политическа среда
Тв орчески нематериални актив и
Търгов ия и конку ренция
Образов ание

Регулаторна среда
Въздействие на
знанията
0

10

20

30

40

Разпространяване
на знания
Усвояване на
знания
Базисна
инфраструктура

50

60

70

80

90

100

110

Позиция
Забележка: По-големият кръг означава наличие на по-голямо отклонение
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Както личи от графиката, с известни изключения, може да се направи извод, че със
заемането на по-задна позиция в класирането нараства и отклонението от най-добрите
постижения в света, т.е. нараства и изоставането на нашата страна в съответната сфера.
Като цяло в разпределението на под-сферите могат да се откроят три групи:





минимално отклонение от най-добрите световни постижения – въздействие
на знанията и екологична устойчивост;
средно отклонение от най-добрите световни постижения – политическа
среда, средно образование, висше образование, научни работници, творчески
нематериални активи, кредит, бизнес среда, регулаторна среда, онлайн умения,
търговия и конкуренция;
максимално отклонение от най-добрите световни постижения – инвестиции,
базисна инфраструктура, създаване, разпространение и усвояване на знания,
творчески стоки и услуги, НИРД и ИКТ

Ясно е, че слабостите в образованието не работят в полза на създаването,
разпространението и усвояването на знания, умения и технологии. Но макар и
скромни, достиженията на нашата страна в тези области водят до осезаеми резултати
по отношение на въздействието на знанията. Това е ясен индикатор за сериозността, с
която трябва да се подходи към всички елементи на иновациите на входа.
Най-добрите резултати по критерия равнище на индекса за нашата страна са в
областта на въздействието на знанията, екологичната устойчивост, регулативната среда
и средното образование. На другата крайност са най-значителните изоставания (над
55% пункта) в областта на инвестициите, създаване на знания, творчески стоки и
услуги, изследвания и развитие (НИДР).
Без съмнение през 2012 г. нашата страна е постигнала напредък в областта на
иновациите, но от гледна точка на ускоряването на растежа е необходимо да бъдат
направени усилия за осезаем напредък във всички сфери. Това означава целенасочено
въздействие и реализиране на конкретни политики в сферите, носители на
иновационната дейност. По наше мнение въз основа на резултатите от Глобалния
иновационен индекс и неговите под-индекси могат да се откроят следните сфери и
приоритетни области за целенасочено въздействие:
Сфера
Институции

Приоритетни области за целенасочено въздействие
Политическа среда
Индикатори за оценка:




Човешки ресурси и изследвания

Политическа стабилност
Ефективност на управлението
Свобода на печата

Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД)
Индикатори за оценка





Брой съществени научни изследвания
Разходи за НИРД
Качество на изследователските институции
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Инфраструктура

Базисна инфраструктура
Индикатори за оценка




Съвършенство на пазара

Производство и потребление на енергия
Качество на търговската и транспортна инфраструктура
Бруто образуване на капитал

Инвестиции
Индикатори за оценка





Съвършенство на бизнеса

Защита на инвеститорите
Пазарна капитализация
Стойност на стоковата търговия
Сделки с рисков капитал

Иновационни мрежи
Индикатори за оценка






Научни и технологични
резултати

Сътрудничество ВУЗ-Индустрия
Развитие на клъстерна политика
НИРД, финансирани от чужбина
Стратегически сделки с рисков капитал
Молби за патент с чуждо участие

Разпространяване на знания
Индикатори за оценка





Творчески резултати

Приходи от лицензионни такси
Високотехнологичен износ
Износ на компютърни и комуникационни услуги
Чист поток на ПЧИ от страната

Творчески стоки и услуги
Индикатори за оценка







Отдих и култура
Национални игрални филми
Ежедневници на 1000 читатели
Износ на творчески стоки
Износ на творчески услуги
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Да се идентифицират условията на една страна за иновации и да се сравнят с тези в
друга страна е ключът към правилното разбиране на класацията на ГИИ. Освен
това ГИИ дава възможност за сравняване на страните в рамките на географските
региони и от гледна точка на етапите на развитие (съгласно класификацията на
страните по доходи на Световна банка).
В глобалната класация на ГИИ 2012 водят Швейцария, Швеция, Сингапур, Финландия,
Великобритания, Холандия, Дания, Хонг Конг (Китай), Ирландия и САЩ. За разлика
от политическите тревоги, които се фокусират до голяма степен върху кризата на
еврото, Европа се представя със 7 страни между първите десет в световната класация.
Девет страни, както и предходната година са между първите 10. Тази година за първи
път Ирландия се присъединява към тях за сметка на Канада, която отпада от тази група.
Като цяло заключенията в доклада могат да бъдат синтезирани по следния начин:
 В световен мащаб се очертава нова динамика на иновациите,
независимо от значителната и продължителна иновационна разлика
между страни и региони През 2012 г. иновационната динамика
продължава да се влияе от появата на нови успешни иноватори. Във
всички области на иновациите - нови продукти, процеси, бизнес модели и
политики, различни части на света се представят със собствени
специфични "иновационни модели", включително на местно равнище в
развиващите се страни. Въпреки тези положителни тенденции, голямото
разделение в иновационното представяне в света се запазва. Глобалното
иновационно класиране ГИИ 2012 потвърждава интуитивното очакване,
че като цяло иновационното представяне на страните се повишава с
увеличаването на равнището на дохода в страната. Големи иновационни
различия се наблюдават по географски региони, особено когато се
сравняват резултатите в страните с високи доходи с тези на други
региони, например от Африка и големи части от Азия и Латинска
Америка.
 Въз основа на иновационните резултати, и от гледна точка на
равнището на доходите на страните, могат да се идентифицират три
групи страни. Иновационните лидери с високо равнище на доходи са
успели да създадат иновационни екосистеми, в рамките на които
инвестициите в човешки капитал и иновационна инфраструктура дават
своите положителни резултати (Швейцария, Сингапур, скандинавските
страни, Нова Зеландия, Малта, Израел и Естония). Втората група страни
са иновационните последователи - страни със средно равнище на
доходи, които демонстрират нарастващи нива на иновационни
постижение в резултат на подобрения в институционалната рамка,
квалификацията на работната сила с висше образование, иновационната
инфраструктура, задълбочаване на интеграцията с глобалните кредитни и
стокови пазари и съвършенството на бизнес средата, дори ако напредъкът
в тези области е различен в различните страни (Латвия, Малайзия, Китай,
Черна гора, Сърбия, Молдова, Йордания, Украйна, Индия, Монголия,
Армения, Грузия, Виетнам, Свазиленд, Гана и Кения). Останалите страни
са със слабости в иновационните системи и включват и различни
равнища на доходи като Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ),
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Бруней, Кувейт, Гърция, Ботсуана, Иран, Габон, Венецуела, Алжир,
Сирия, Ангола и Судан.
Инвестирането в областта на иновациите в условия на криза е от
съществено значение. Като положителен трябва да се отбележи фактът,
че по време на криза разходите на бизнеса за научни изследвания и
развитие се повишиха в Турция, Словакия, Корея, Полша, Ирландия,
Унгария и Португалия. В други страни, като САЩ, Германия, Франция и
Русия, се запазиха стабилни.
Фокусът върху системните оценки на иновациите и изграждането на
силни връзки в цяла иновационната екосистема е от решаващо
значение. Необходимо е да се обърне повече внимание върху
взаимодействието на институциите и интерактивните процеси в
създаването, прилагането и разпространението на знания, човешкия
капитал и технологиите. Политиците трябва да обърнат внимание на
трансфера на резултатите от научните изследвания, изобретенията, и
тяхното прилагане, в обществени предизвикателства.
Политическите дискусии в Европа трябва да имат акцент върху
иновациите, а не само да се ограничават със строги икономии за
преодоляване на пропуските под формата на континент на две
скорости. Европейските политически дискусии трябва да подновят
акцента върху постигането на подходящото съчетание на политики, които
стимулират
растежа,
заетостта
и
същевременно
насърчават
устойчивостта на публичните финанси. Дори иновациите да не могат да
лекуват незабавно финансовите затруднения, те са важен елемент от
устойчивия растеж.
Северна Америка продължава да бъде иновационен лидер, но е
необходимо да се справи с някои слабости, които могат да станат
хронични. Едва ли е необходимо да бъде подчертавана ролята на САЩ в
световния иновационен процес, но все пак иновационното класиране на
САЩ и Канада обръщат внимание на потенциалното развитие на
слабостите – загуба на конкурентно предимство в области като разходи за
образование, завършили инженери, брой изследователи, общи разходи за
изследвания и развитие, разходи на бизнеса за изследвания и развитие,
заявки за патент в националната служба, както и научни и технически
публикации.
Страните от БРИК трябва да възстановят иновационните водачи и
да им вдъхнат нов живот за да развият очаквания потенциал. Групата
страни от БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) се разглежда като
двигател на световната икономика от 2008 г. насам и причина за
забавянето на икономиките с високи равнища на доходи. Въпреки
техният нереализиран потенциал, тези страни забавят скоростта на
развитие, което означава, че те трябва да продължат да инвестират в
изграждането на тяхната иновационна инфраструктура. Иновационните
профили показват съществени различия между четирите страни, но
всички те имат управленски и институционални предизвикателства, на
които трябва да се обърне внимание, ако те искат да съживят очаквания
иновационен потенциал
Количествената оценка на иновациите е движеща цел. Въз основа на
дискусии с експерти, както и мнения от Консултативния съвет и други
партньори, моделът ГИИ се преразглежда всяка година, за да се подобри
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начина за измерване на иновациите. Тази година, например, сферата на
инфраструктурата (стълб от входа на модела) бе реорганизирана с
включването на екологичната устойчивост. В сферата на творческите
резултати (стълб от изхода на модела) е добавен под-стълб Онлайн
способности. Подобно развитие ще продължи и за напред, като с
помощта на нови индикатори ще се достига до по-добри и точни оценки
за иновациите, техните възможности и въздействие. Глобалният
иновационен индекс не дава окончателна класация на икономиките,
които имат отношение към иновациите. Но той се грижи за
подобряването на „пътя” за по-доброто измерване и разбиране на
иновациите, идентифицирането на целеви политики, добри практики и
други лостове за насърчаване на иновациите.
Иновациите са резултат от усилията на множество заинтересовани страни, всяка
от които играе много различна роля. Така например, правителствата имат роля в
определянето на подходяща среда и политики. Фирмите се грижат за подобряване на
тяхната готовността за иновации и иновациите резултати. Те трябва да защитават
интелектуалната си собственост, да увеличават своите инвестиции в НИРД и да
направят по-ефективно тяхното прилагане - чрез международната търговия, мрежи и
прилагането на вече разработени ИКТ иновации. Отделните организации и граждани
трябва да подпомагат различните аспекти на иновациите с цел създаване на по-широк
иновационен капацитет. Всички тези заинтересовани страни трябва да си сътрудничат с
цел насърчаване и поддържане на иновациите.
Много е важно - и осъществимо - да се предприемат действия. Увеличаването на
броя на успешните примери и добри практики в световен мащаб показват предимствата
на иновациите и как те могат да бъдат изучавани и усвоявани. Защото иновациите
потенциално могат да разширят всяка икономическа дейност и да дадат тласък на
развиващите се икономики. Резултатите позволяват да се направят подобни изводи.
Например, определена сфера (стълб) се нуждае от подкрепа: в доста страни
относително слабото представяне на Стълб 2 „човешки ресурси и изследвания” върви
ръка за ръка с ниското ниво на научни резултати. Всъщност, най-високата корелация на
Научният стълб на изхода е именно със стълба на човешките ресурси на входа.
Формално може да се направи причинно-следствена връзка.
Анализът на Съвместния проучвателен център (JRC) показва, че йерархичната
структура на ГИИ е статистически последователна и балансирана (т.е., не е
доминирана от отделен стълб или под-стълб). Статистически е обосновано
използването на обикновени средните стойности на различните нива на агрегация.
Ключова препоръка за следващите години е да се прилага критерий за обхвата на
данните, според който не всички страни следва да се включват в изчисляването на
Общия иновационен индекс, както е понастоящем, а изчисленията да спират на ниво
под-индекси.
Предизвикателството е интелектуалните идеи и знания да се трансформират в
действие – контакт между заинтересованите организации от различните държави,
ангажирани в сферата на иновациите, с цел осъществяването на широк диалог. При
желание, читателите са поканени да се свържат с Европейския институт за бизнес
администрация (INSEAD) за да анализираме подробно някои от направените изводи.
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Забележка
За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към г-н Стефан Узунов, държавен
експерт в отдел „Иновации и предприемачество”, към дирекция „Инвестиции, иновации и
предприемачество”
Тел. 02 940 7249, електронна поща s.uzunov@mee.government.bg
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Приложение 1

Класация на страните през 20112 г. по основни иновационни индекси
Страна
Швейцария
Швеция
Сингапур
Финландия
Великобритания
Холандия
Дания
Хонг Конг, Китай
Ирландия
САЩ
Люксембург
Канада
Нова Зеландия
Норвегия
Германия
Малта
Израел
Исландия
Естония
Белгия
Корея
Австрия
Австралия
Франция
Португалия
Япония
Словения
Чехия
Кипър
Испания
Латвия
Унгария
Малайзия
Катар
Китай
Италия
ОАЕ
Литва
Чили
Словакия
Бахрейн
Хърватия
България
Полша
Черна гора
Сърбия
Оман
Саудитска Арабия
Остров Мавриций
Молдова

Глобален
Иновации на входа Иновации на изхода
Ефективност
иновационен индекс
Резултат
Резултат
Резултат
Резултат
Позиция
Позиция
Позиция
Позиция
[0,100]
[0,100]
[0,100]
[0,100]
68.2
1
68.0
4
68.5
1
1.0
5
64.8
2
68.8
3
60.7
2
0.9
18
63.5
3
74.9
1
52.0
11
0.7
83
61.8
4
67.5
6
56.1
5
0.8
30
61.2
5
68.0
5
54.5
6
0.8
44
60.5
6
62.9
15
58.2
3
0.9
9
59.9
7
67.4
8
52.5
9
0.8
52
58.7
8
72.0
2
45.5
25
0.6
110
58.7
9
67.4
7
49.9
14
0.7
71
57.7
10
66.3
9
49.1
16
0.7
70
57.7
11
63.0
14
52.4
10
0.8
29
56.9
12
65.8
10
48.0
20
0.7
74
56.6
13
63.4
12
49.9
15
0.8
47
56.4
14
64.0
11
48.8
17
0.8
58
56.2
15
58.8
23
53.7
7
0.9
11
56.1
16
55.3
27
57.0
4
1.0
4
56.0
17
61.5
17
50.5
13
0.8
38
55.7
18
60.8
19
50.6
12
0.8
28
55.3
19
57.4
24
53.3
8
0.9
8
54.3
20
60.3
20
48.3
18
0.8
45
53.9
21
61.8
16
45.9
24
0.7
69
53.1
22
59.5
21
46.7
21
0.8
48
51.9
23
63.4
13
40.4
31
0.6
107
51.8
24
59.1
22
44.4
26
0.8
64
45.3
25
51.9
33
38.7
33
0.8
67
51.7
25
61.3
18
42.0
28
0.7
88
49.9
26
53.2
32
46.6
22
0.9
20
49.7
27
53.3
31
46.1
23
0.9
22
47.9
28
56.4
25
39.3
32
0.7
82
47.2
29
56.0
26
38.5
35
0.7
87
47.0
30
51.4
36
42.6
27
0.8
33
46.5
31
51.2
37
41.9
29
0.8
41
45.9
32
54.2
29
37.6
38
0.7
84
45.5
33
54.1
30
36.9
41
0.7
91
45.4
34
42.7
55
48.1
19
1.1
1
44.5
36
51.5
34
37.5
39
0.7
75
44.4
37
55.2
28
33.6
51
0.6
121
44.0
38
50.2
38
37.8
37
0.8
62
42.7
39
46.8
43
38.5
34
0.8
37
41.4
40
47.3
40
35.4
43
0.8
65
41.1
41
51.4
35
30.8
60
0.6
125
40.7
42
46.4
44
34.9
45
0.8
63
40.7
43
45.5
47
35.8
42
0.8
49
40.4
44
47.1
41
33.6
50
0.7
80
40.1
45
45.0
48
35.3
44
0.8
50
40.0
46
41.5
65
38.5
36
0.9
7
39.5
47
46.9
42
32.1
55
0.7
90
39.3
48
49.2
39
29.4
70
0.6
127
39.2
49
44.7
49
33.8
48
0.8
60
39.2
50
37.8
79
40.7
30
1.1
3
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Приложение 1(Продължение)

Класация на страните през 20112 г. по основни иновационни индекси
Глобален
Иновации на входа Иновации на изхода
Ефективност
иновационен индекс
Страна
Резултат
Резултат
Резултат
Резултат
Позиция
Позиция
Позиция
Позиция
[0,100]
[0,100]
[0,100]
[0,100]
Русия
37.9
51
42.0
60
33.8
49
0.8
43
Румъния
37.8
52
43.9
51
31.7
57
0.7
77
Бруней
37.7
53
45.8
46
29.7
69
0.7
104
ЮАР
37.4
54
46.4
45
28.5
73
0.6
116
Кувейт
37.2
55
42.0
61
32.4
54
0.8
54
Йордания
37.1
56
39.7
72
34.6
46
0.9
21
Тайланд
36.9
57
42.1
59
31.8
56
0.8
61
Бразилия
36.6
58
40.2
69
33.0
52
0.8
39
Тунис
36.5
59
41.5
64
31.6
58
0.8
59
Коста Рика
36.3
60
39.8
71
32.8
53
0.8
35
Ливан
36.2
61
41.8
62
30.6
63
0.7
73
Македония
36.2
62
43.2
52
29.2
71
0.7
93
Украйна
36.1
63
38.0
78
34.2
47
0.9
14
Индия
35.7
64
34.0
96
37.3
40
1.1
2
Колумбия
35.5
65
42.3
58
28.7
72
0.7
92
Гърция
35.3
66
44.0
50
26.5
82
0.6
124
Уругвай
35.1
67
40.3
68
30.0
67
0.7
68
Монголия
35.0
68
42.8
53
27.1
79
0.6
109
Армения
34.5
69
39.1
73
29.8
68
0.8
57
Aржентина
34.4
70
38.7
76
30.2
66
0.8
51
Грузия
34.3
71
41.7
63
26.8
81
0.6
106
Босна и Херцеговина
34.2
72
41.4
66
26.9
80
0.7
102
Намибия
34.1
73
42.4
56
25.9
87
0.6
120
Турция
34.1
74
37.5
81
30.7
61
0.8
40
Перу
34.1
75
42.3
57
25.8
88
0.6
119
Виетнам
33.9
76
37.0
83
30.8
59
0.8
27
Гаяна
33.7
77
36.7
86
30.6
64
0.8
26
Белорус
32.9
78
37.7
80
28.1
75
0.8
66
Мексико
32.9
79
39.8
70
25.9
86
0.7
101
Белиз
32.5
80
36.6
87
28.4
74
0.8
53
Тринидад и Тобаго
32.5
81
39.0
74
26.0
84
0.7
97
Свазиленд
32.0
82
33.7
99
30.4
65
0.9
12
Казахстан
31.9
83
41.4
67
22.4
105
0.5
131
Парагвай
31.6
84
32.6
103
30.6
62
0.9
6
Ботсвана
31.4
85
42.8
54
19.9
121
0.5
139
Доминиканска Република
30.9
86
34.6
93
27.3
77
0.8
46
Панама
30.9
87
38.7
75
23.1
100
0.6
126
Мароко
30.7
88
36.6
88
24.7
90
0.7
94
Азербайджан
30.4
89
36.8
85
24.0
94
0.7
100
Албания
30.4
90
37.4
82
23.3
98
0.6
112
Ямайка
30.2
91
38.2
77
22.1
107
0.6
130
Гана
29.6
92
35.1
91
24.1
93
0.7
86
Салвадор
29.5
93
34.6
94
24.5
91
0.7
81
Шри Ланка
29.1
94
30.3
115
28.0
76
0.9
10
Филипини
29.0
95
31.7
106
26.3
83
0.8
32
Кения
28.9
96
36.6
89
21.3
114
0.6
129
Сенегал
28.8
97
30.4
114
27.2
78
0.9
16
Еквадор
28.5
98
31.2
109
25.9
85
0.8
31
Гватемала
28.4
99
33.7
98
23.1
101
0.7
89
Индонезия
28.1
100
30.6
113
25.5
89
0.8
25
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Приложение 1(Продължение)

Класация на страните през 20112 г. по основни иновационни индекси
Страна
Фиджи
Руанда
Египет
Иран
Никарагуа
Габон
Замбия
Таджикистан
Киргизстан
Мозамбик
Хондурас
Бангладеш
Непал
Боливия
Зимбабве
Лесото
Уганда
Венецуела
Мали
Малави
Камерун
Буркина Фасо
Нигерия
Алжир
Бенин
Мадагаскар
Узбекистан
Танзания
Камбоджа
Гамбия
Етиопия
Сирия
Пакистан
Кот ди Воар
Aнгола
Того
Бурунди
Лаос
Йемен
Нигер
Судан

Глобален
Иновации на входа Иновации на изхода
Ефективност
иновационен индекс
Резултат
Резултат
Резултат
Резултат
Позиция
Позиция
Позиция
Позиция
[0,100]
[0,100]
[0,100]
[0,100]
27.9
101
37.0
84
18.9
124
0.5
133
27.9
102
34.3
95
21.5
113
0.6
111
27.9
103
32.5
104
23.3
99
0.7
78
27.3
104
33.9
97
20.8
117
0.6
118
26.7
105
32.9
102
20.4
119
0.6
114
26.5
106
30.7
112
22.2
106
0.7
76
26.4
107
28.9
122
24.0
96
0.8
34
26.4
108
30.8
111
22.0
109
0.7
79
26.4
109
35.5
90
17.3
131
0.5
134
26.3
110
31.7
107
21.0
115
0.7
98
26.3
111
31.8
105
20.9
116
0.7
99
26.1
112
29.5
118
22.6
104
0.8
56
26.0
113
28.0
127
24.0
95
0.9
23
25.8
114
31.3
108
20.3
120
0.7
103
25.7
115
27.0
130
24.4
92
0.9
13
25.7
116
34.8
92
16.5
133
0.5
137
25.6
117
29.4
121
21.7
112
0.7
72
25.4
118
28.1
126
22.8
103
0.8
42
25.4
119
27.0
131
23.8
97
0.9
19
25.4
120
30.8
110
19.9
122
0.6
105
25.0
121
28.3
125
21.7
111
0.8
55
24.6
122
29.5
120
19.8
123
0.7
96
24.6
123
26.1
134
23.1
102
0.9
17
24.4
124
33.0
101
15.8
134
0.5
136
24.4
125
26.7
132
22.0
108
0.8
36
24.2
126
30.2
116
18.2
126
0.6
123
23.9
127
33.2
100
14.7
137
0.4
140
23.9
128
29.7
117
18.0
129
0.6
122
23.4
129
29.5
119
17.3
132
0.6
128
23.3
130
27.8
128
18.7
125
0.7
95
23.3
131
28.4
124
18.1
128
0.6
108
23.1
132
28.6
123
17.6
130
0.6
115
23.1
133
24.3
140
21.8
110
0.9
15
22.6
134
24.5
139
20.7
118
0.9
24
22.2
135
26.3
133
18.1
127
0.7
85
20.5
136
25.4
135
15.6
136
0.6
117
20.5
137
25.3
137
15.8
135
0.6
113
20.2
138
27.3
129
13.1
139
0.5
135
19.2
139
25.2
138
13.1
138
0.5
132
18.6
140
25.4
136
11.9
140
0.5
138
16.8
141
23.3
141
10.3
141
0.4
141
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Приложение 2

Класиране на страните през 20112 г. по иновационни сфери
Институции
Страна
Дания
Канада
Нова Зеландия
Ирландия
Норвегия
Финландия
Хонг Конг, Китай
Сингапур
Великобритания
Австралия
Холандия
Швеция
Швейцария
Исландия
Кипър
Белгия
САЩ
Малта
Люксембург
Франция
Австрия
Естония
Япония
Остров Мавриций
Словения
Германия
Корея
Бруней
Чили
Латвия
Ботсвана
Унгария
Оман
Португалия
Катар
Италия
Литва
Словакия
ЮАР
ОАЕ
Хърватия
Македония
Испания
Чехия
Полша
България
Израел
Бахрейн
Тунис
Намибия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Човешки
ресурси и
развитие
5
25
11
7
13
3
26
2
21
24
34
6
10
1
30
20
22
47
12
17
9
28
19
70
27
16
8
66
75
50
62
38
36
15
14
41
37
46
103
23
51
65
33
31
53
56
4
18
60
59

Инфраструктура Съвършенстсво Съвършенство Научни и Творчески
на пазара
на бизнеса
технически резултати
резултати
12
8
17
16
8
15
7
14
22
16
25
12
27
19
15
35
6
2
6
38
2
19
31
26
5
5
26
7
4
17
4
1
3
34
11
9
4
1
3
37
6
3
15
8
14
13
11
20
43
23
11
15
12
7
3
1
10
10
2
7
8
5
6
1
1
30
42
18
24
4
42
20
37
25
63
31
21
13
17
22
14
2
9
11
33
46
57
4
14
2
18
23
5
18
6
20
29
26
23
30
23
30
29
28
12
19
27
30
13
9
7
18
21
15
69
112
39
58
78
31
29
60
34
27
13
16
24
24
12
10
3
16
25
9
59
52
47
85
84
53
44
50
57
62
18
38
22
53
37
21
82
86
67
106
120
28
56
38
21
43
51
100
47
67
41
32
37
65
49
28
27
84
8
77
19
22
59
35
35
45
26
38
76
42
35
33
71
63
39
57
79
13
55
61
86
17
55
16
110
20
36
77
64
45
50
62
52
110
60
78
10
17
41
33
39
24
48
22
20
26
48
44
52
51
60
47
54
84
41
49
21
9
19
10
27
37
40
40
65
62
64
105
82
69
46
100
53
71
79
95
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Приложение 2(Продължение)
Класиране на страните през 20112 г. по иновационни сфери
Институции
Страна
Грузия
Казахстан
Саудитска Арабия
Ямайка
Малайзия
Румъния
Йордания
Армения
Гърция
Кувейт
Уругвай
Черна гора
Монголия
Руанда
Лесото
Тринидад и Тобаго
Коста Рика
Панама
Белиз
Перу
Сърбия
Мексико
Колумбия
Албания
Ливан
Уганда
Танзания
Молдова
Босна и Херцеговина
Буркина Фасо
Свазиленд
Малави
Салвадор
Бразилия
Мароко
Турция
Фиджи
Гаяна
Мадагаскар
Гана
Азербайджан
Сенегал
Русия
Етиопия
Тайланд
Мали
Замбия
Мозамбик
Никарагуа
Киргизстан

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Човешки
ресурси и
развитие
95
85
40
68
42
67
49
76
39
61
74
29
80
120
90
63
78
88
79
117
44
81
87
106
57
125
122
55
52
99
89
110
113
83
64
82
32
94
119
102
91
116
43
128
101
130
133
129
136
86

Инфраструктура Съвършенстсво Съвършенство Научни и Творчески
на пазара
на бизнеса
технически резултати
резултати
87
31
96
57
105
58
92
62
85
119
45
36
36
130
29
109
112
70
139
68
41
14
11
36
42
40
63
77
46
82
97
85
116
83
24
89
72
90
54
89
43
88
88
75
92
65
51
95
53
66
55
94
81
82
52
68
45
73
71
25
74
28
69
90
71
118
61
120
140
47
84
121
121
132
126
104
67
79
98
74
56
117
44
56
55
59
115
61
141
36
83
113
91
64
81
53
25
59
105
72
63
78
86
29
44
50
76
87
94
79
34
62
68
87
58
71
32
138
113
88
72
90
33
48
93
130
119
128
128
94
119
130
117
118
128
85
96
104
31
32
90
58
45
72
90
140
129
119
120
114
136
123
46
40
101
138
116
99
99
127
76
97
98
109
80
49
82
42
55
54
73
93
124
80
102
67
64
107
63
64
122
70
132
88
132
128
99
23
76
51
115
107
130
138
107
107
73
83
91
98
103
43
102
103
91
92
134
113
97
67
54
87
43
32
84
114
128
125
136
111
60
33
32
50
75
135
136
108
93
100
129
81
135
95
97
121
95
74
86
125
99
66
80
111
113
102
34
131
119
130
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Приложение 2(Продължение)
Класиране на страните през 20112 г. по иновационни сфери
Институции
Страна
Aржентина
Бенин
Кения
Доминиканска Република
Нигер
Габон
Парагвай
Того
Белорус
Непал
Сирия
Виетнам
Камбоджа
Алжир
Бангладеш
Египет
Украйна
Гватемала
Таджикистан
Нигерия
Китай
Пакистан
Гамбия
Камерун
Индия
Шри Ланка
Хондурас
Иран
Бурунди
Йемен
Aнгола
Филипини
Узбекистан
Еквадор
Кот ди Воар
Боливия
Судан
Лаос
Индонезия
Венецуела
Зимбабве

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Човешки
ресурси и
развитие
58
123
72
114
135
93
111
138
45
124
105
107
134
77
127
108
48
115
96
139
84
141
126
100
131
112
104
54
73
98
132
121
35
109
118
97
137
140
92
69
71

Инфраструктура Съвършенстсво Съвършенство Научни и Творчески
на пазара
на бизнеса
технически резултати
резултати
57
104
60
81
48
106
141
118
101
110
120
41
66
102
116
61
79
101
125
40
137
138
112
114
140
108
137
78
52
135
91
69
122
38
103
125
101
140
112
134
66
75
105
44
117
110
111
136
135
61
117
120
134
129
123
75
49
56
58
70
113
83
115
137
118
95
114
92
108
136
93
110
123
74
121
70
108
114
92
106
98
68
51
30
83
101
80
54
126
77
116
65
137
68
129
134
91
129
127
76
39
35
28
5
56
123
126
127
117
99
94
135
106
134
109
127
127
109
100
115
78
46
75
47
34
81
122
111
66
85
96
89
97
124
104
88
133
49
73
131
141
132
139
122
133
132
124
141
131
137
131
102
126
123
124
69
106
72
59
108
111
125
89
89
138
77
103
103
115
65
126
131
133
96
122
105
74
100
133
96
124
140
93
116
141
133
109
39
107
139
80
98
94
104
73
86
139
48
121
87
139
118
50
70
112
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Приложение 3
ИНОВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА БЪЛГАРИЯ, 2012 Г.
Ключови индикатори
Население (милион)
БВП на глава, ППС (текущи международни долари)
БВП (млрд.амер. дол.)

Глобален иновационен индекс
Иновации на изхода (под-индекс)
Иновации на входа (под-индекс)
Иновационна ефективност (индекс)
Глобален иновационен индекс 2011
Глобален иновационен индекс 2010

7.5
13332.7
48.7

Резултат Позиция
40.7
43
35.8
42
45.5
47
0.8
49
42
49

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Институции
67.2
Политическа среда
63.1
Политическа стабилност*
74.4
Ефективност на правителството*
41.2
Свобода на словото, печата*
73.6
Регулаторна среда
78.2
Качество на регулациите*
67.1
Върховенство на закона*
45.6
Устойчивост на заетосттаt*
8
Бизнес среда
60.4
Време за започване на бизнис, дни
74.8
Разходи за започване на бизнес, % доходи/глава
43.8
Обща данъчна тежест, % от печалбата
62.5

46
56
50
66
63
38
43
62
1
43
35
79
53

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Човешки ресурси и изследвания
39.9
Образование
54.3
Разходи за образование, % БНД
3.8
Държавни разходи на 1 ученик, % от БВП/глава
25.4
Срок на обучение, години
13.8
Ниво по четене, смятане и наука (PISA)
432.2
Съотношение ученик/учител в средното образование
12
Висше образование
43.6
Записали се във ВУЗ, % от всички
53
Завършили висшисти, %
18.8
Обучавани чужденци, %
3.4
Общо обучаваще се чужбина,%
4.6

56
58
83
23
53
44
46
39
42
61
40
14

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Изследвания и развитие (НИРД)
21.8
Хабилитирани научни работници/million pop1767.3
Разходи за НИРД, % БВП
0.5
Качество на изследователските институции † 40.2

70
43
52
75

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Инфраструктура
41.2
47
ИКТ
35.3
66
ИКТ достъп *
57.7
46
ИКТ използване *
31.7
46
Онлайн правителствени услуги *
49
71
E-Сътрудничество*
2.6
115
Базисна инфраструктура
35.9
72
Производство на ел.енергия, kWh/глава
5603.3
38
Потребление на ел.енергия, kWh/глава
4400.9
45
Качество на търговската и транспортна инфраструктура
32.5
* 94
Бруто образеване на капитал, % БВП
24.9
44
Екологична устойчивост
52.5
16
БВП/използвана енергия (преизчислена в кг. нефтен
4.3 еквивалент)
86
Околна среда *
56.3
51
Сертификат за качество на околната среда (ISO10.3
14001)
7

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Съвършенство на пазара
Кредит
Лекота при получаване на кредит *
Вътрешни кредити за частния сектор, % БВП
Микрофинансиране-общо заеми, % БВП
Инвестиции
Степен на защита на инвеститорите *
Пазарна капитализация, % БВП
Стойност на стоковата търговия, % БВП
Сделки с рисков капитал/tr GDP PPP$

42.6
43
87.6
74.6
1.4
18.1
66.9
15.2
0.4
0

54
39
8
44
31
91
35
90
84
65

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Търговия и конкуренция
Прилагана митническа ставка, претеглена средна, %
Достъп до промишлените пазари, претеглена средна ставка, %
Внос на стоки и услуги, % БВП
Износ на стоки и услуги, % БВП
Интензивност на местната конкуренция †

5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

Съвършенство на бизнеса
Научни рабобтнициs
Научно-интензивна заетост, %
Фирми, предлагащи официално обучение, % от всички
НИРД реализирана от бизнеса, %
НИРД финансирана от бизнеса, %
GMAT - среден резултат
GMAT покрите тестова/млн. нас. 20-34
Иновационни мрежи
Сътрудничество ВУЗ/индустрия †
Развитие на клъстерите †
НИРД финансирана от чужбина, %
Стратегически сделки с рисков капитал/tr GDP PPP$
Молби за патент с чуждо участиеr, %
Усвояване на знания
Приходи от роялти и лицензионни такси/th БВП
Хай-тек внос без ре-внос, %
Внос на компют. и комуникационни услуги, %
Чист поток на ПЧИ в странта, % БВП

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

Научни и технически резултати
Създаване на знание

7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

Брой заявки за патент от местни граждани ap/bn GDP PPP$
Брой заявки за патент от местни граждани по ДПК ap/bn GDP PPP$

Национални полезни модели ap/bn GDP PPP$
Научни и технически публикации/bn GDP PPP$
Въздействие на знанията
Растеж на БВП ППС/зает, %
Страртиране на нов бизнес/1000 нас. 15–64 години
Разходи за софтуер, % БВП
Сертификат за качество (ISO 9001)/млрд. БВП в ППС
Разпространяване на знания
Приходи от роялти и лицензионни такси/th БВП
Хай-тек износ без ре-износ, %
Износ на комп. и комуникационни услуги, %
Чист поток на ПЧИ от странта, % БВП
Творчески резултати
Творчески нематериални активи
Национални търговски марки ap/bn GDP PPP$
Търговски марки - Мадрид ap/bn GDP PPP$
ИКТ и бизнес модели †
ИКТ и организационни модели †
Творчески стоки и услуги
Отдих и култура, %
Национални игрални филми /mn pop= 15-69
Ежедневници/1000 literate pop
Износ на творчески стоки, %
Износ на творчески услуги, %
Online умения
Общи домейни от първо ниво (TLDs)/th pop. 15-69
Country-code TLDs/th pop. 15-69
Месечен принос в Wikipedia/mn pop. 15-69
Качени видео клипове в YouTube/pop. 15-69

66.6
1.6
2
59.7
57.8
57.3

52
11
92
36
26
95

36.8
51.8
28.6
30.7
30
30.6
585.5
334.1
23.7
32.7
36.6
6.8
9.8
20
35
2.4
7.5
34.9
4.5

84
52
44
64
53
51
8
14
125
112
90
47
88
77
70
38
77
54
42

35.7
27.3
2.6
0.3
1.7
7.7
55.5
5.4
7.2
0.2
64.4
24.2
0.7
4.1
22.2
0.5

41
59
47
54
21
44
9
16
13
34
2
79
37
47
85
54

35.9
43.9
106.9
1.7
48.5
40.3
24.6
5.3
2.2
155.7
1.4
6.5
31.2
12.5
23.6
5226.9
61.9

49
55
6
11
78
97
60
48
48
34
59
32
45
43
65
29
52

Забележка: Съставните индикатори (*) приемат стойности в интервала от 0 до
100, а останалите са в посочената мерна единица
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