Иновационната система на България
(като част от Глобалната конкурентоспособност 2012-2013 г.)

България е класирана на 62-ро място, което я придвижва напред с 12 позиции, в сравнение
с предишния доклад. Подобрената конкурентоспособност на страната ни е резултат от
комплексното действие на всички сфери, които се използват за оценка на Глобалния
индекс за конкурентоспособност. От общо 12 сфери за 11 се наблюдава подобряване на
стойността на индекса, а за 9 от тях това е съпроводено и с подобряване на заеманата
позиция. Могат да се откроят макроикономическата среда (31 позиция, 15 места напред),
здравеопазване и основно образование (49 позиция, 9 места напред), ефективност на
пазара на труда (49 позиция, 7 места напред). Независимо от сравнително задната позиция,
инфраструктурата, като правителствен приоритет, също бележи напредък (76 позиция, 11
места напред). Единствено за развитието на финансовия пазар е характерно отстъпление от
заеманата позиция (80 позиция, 5 места назад) и минимално влошаване на стойността на
индекса.
Българската икономика е оценена като такава с повишаваща се ефективност, заедно с тази
на Румъния и други балкански страни като Албания, Босна и Херцеговина, Македония,
Черна гора и Сърбия. Всички други страни от ЕС са в състояние на преход към иновативна
икономика (Литва, Латвия, Естония, Унгария и Полша), или са оценени като иновативни –
останалите. Следователно, иновационната система на България се оценява като все още
недостатъчно развита, въпреки наличието на положителни резултати. Оценките в доклада
показват, че иновационната система преминава от 96 на 97 позиция, а сферата на
иновациите запазва 92 позиция с най-ниската оценка от всички сфери (2.98). Независимо от
това оценката е малко по-добра от тази през предходната година (2.91).
Иновационните системи на отделните страни са представени като подиндекс на Глобалния
индекс за конкурентоспособност. Той включва 18 индикатора, разпределени в две групи
(стълба) – "съвършенство на бизнеса" и "иновации", които участват равностойно при
формирането на подиндекса. По резултатите от този подиндекс се определя дали дадена
страна (икономика) е иновативна, или не. Данните за всички индикатори са преизчислени в
скала от 1 до 7, като седмицата означава максимален резултат.
Независимо, че сферата на технологичната готовност тук не е част от иновационната
система, то тя е "типичен индикатор" за нейното състояние. Фактът, че изменението на
индекса на технологичната готовност е второ по големина (след това на
макроикономическата среда) показва, че българските компании оценяват и отделят все поголямо внимание на този проблем. Констатираното отстъпление спрямо предходната
година (52 позиция, 2 места назад) е сигнал, че в другите страни промените в тази сфера се
осъществяват по-бързо.

