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ОБОБЩЕНИЕ 

Лисабонската стратегия имаше амбициозна цел още в момента на обявяването й през 
2000 г.  − Европейският съюз да се превърне в „най-конкурентоспособната, динамична  
и основана на знанието икономика до 2010 г.”. Първоначалното предизвикателство, 
преформулирано през 2005 г., също беше огромно, а именно да се създадат повече и 
по-качествени работни места посредством модернизиране на европейската икономика.  

Тези всеобхватни цели намериха изражение в конкретни стойности (например 
инвестиране на 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европа в 
научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и достигане на равнище на заетост 
от 70% за активното население), които трябваше да бъдат постигнати до края на 
следващата година (2010 г.) Сега към матрицата се добави нов елемент − световната 
икономическа рецесия и нейните отрицателни последици върху заетостта, 
потреблението и инвестициите. Подкрепата на ЕС за научните изследвания, 
технологичното развитие и иновациите (НИТРИ) и тяхното насърчаване са един от 
основните политически подходи, използвани за постигането на тези цели. 

Настоящото проучване, изготвено по искане на комисията по регионално развитие на 
Европейския парламент, разглежда цялата област в контекста на прехода „към 
териториален подход в европейските политики за научни изследвания, технологично 
развитие и иновации”. То изпълнява тази задача чрез обстоен преглед на документи и 
публикувани научни изследвания, допълнени от 23 казуса относно иновационни 
практики в ЕС. В рамките на цялото проучване са цитирани подходящи примери от 
казусите. Пълната извадка на резюмета на отделните казуси е представена в 
приложението. 

Глава 2 полага основите, като засяга основния, очевиден, макар и често пренебрегван 
въпрос за истинската същност на иновациите и за елементите, които водят до 
успешни иновации от икономическа, технологична и социална гледна точка. Това не е 
чисто академично търсене на знание. Разбирането на реалностите на иновациите и 
елементите, които улесняват тяхното развитие, трябва да бъде задължително условие 
за оценката на настоящите политики за подкрепа на иновациите и за предлагането на 
начини за по-ефективни действия в бъдеще. 

Изследванията показват, че публичните инвестиции в НИТРИ действително оказват 
положително въздействие върху растежа и заетостта. Въпреки това, положителното 
въздействие е по-забележимо в дългосрочен план. Публичните инвестиции улесняват и 
насърчават иновациите, но те са само един от факторите с подобно действие. Ето защо 
правилното комбиниране на тези фактори е един от ключовете за постигане на успех. 

След установяването на работна дефиниция на иновациите, следващото 
предизвикателство е да се даде дефиниция на НИТРИ. Всъщност терминът описва 
набор от процеси, които понякога, но не винаги, са взаимосвързани. В по-големите 
предприятия или в по-високотехнологичните сектори на промишлеността иновациите 
често следват класически линеен подход, при който отделите за НИРД разработват 
нови продукти, които впоследствие се тестват в производството в рамките на 
предприятието. В секторите на промишлеността с по-слабо използване на високи 
технологии и в множество малки и средни предприятия (МСП) въвеждането на 
иновации често идва от други източници – неформални мрежи, обратна информация от 
клиенти и доставчици, работещи в областта на иновациите институции или служители. 
Поради тази причина, определянето на истинската икономическа структура на региона 
ще окаже влияние върху избора на мерки за подкрепа на иновациите. 
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Иновациите се зараждат в пресечната точка на взаимодействията между създаването и 
разпространението на знания и между тяхното прилагане и използване. Тези 
взаимодействия възникват на място и в региона (където често се наричат “local buzz”) 
и също трябва да бъдат част от общите канали за информация и иновации.  
 Понякога МСП са изолирани от т. нар. “local buzz”, а още по-често нямат връзка с 
каналите за информация и иновации. Регионалните фактори в политиката играят 
основна роля в подпомагането на „регионалните системи за иновации”, като 
потенциалните бенефициенти се идентифицират и впоследствие се интегрират в 
„благоприятстваща иновациите” среда. Иновациите почти неизменно изискват големи 
инвестиции на труд, а често и на средства. Поради тази причина, икономиите от 
мащаба и достъпът до оперативно и капиталово финансиране играят решаваща роля за 
убеждаването на предприятията да рискуват с необходимите инвестиции и за 
оказването на подкрепа, когато те предприемат такива действия. По този начин 
иновациите започват да се възприемат като „публично благо”. Публичните действия са 
от съществено значение за противодействие на несъвършенствата на пазара. В 
противен случай, иновациите ще продължат да бъдат съсредоточени в регионите, 
които вече са натрупали значителен опит в това отношение. 
Тази подкрепа може да покрива широка гама от действия, вариращи от развитие на 
инфраструктурата през финансови стимули до обучение, материали с насоки и много 
други. Елементите, свързани с организационната и обществената подкрепа, може да се 
окажат също толкова важни, колкото и технологичните иновации за насърчаването на 
основана на знанието икономика в целия ЕС. 

Глава 3 се фокусира върху териториалния аспект на настоящите европейски 
политики за НИТРИ. 

 Понастоящем, множество инструменти използват значителни ресурси за подкрепа на 
целите от Лисабон за текущия програмен период 2007-2013 г.   Основните 
инструменти са Структурните фондове, Седмата рамкова програма за научни 
изследвания (РП7) и Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ).60% от 
средствата в Кохезионния фонд за цел „Сближаване” и 75% от средствата за цел 
„Конкурентоспособност” в момента се заделят за свързани с Лисабонската стратегия 
цели. Тези съотношения са задължителни за по-старите държави-членки (ЕС-15) и 
незадължителни за новите държави-членки (ЕС-12). Оперативните програми на 
Структурните фондове отделят близо 26 млрд. евро за мерки във връзка с НИТРИ, като 
тази цифра достига 86 млрд. евро, ако се включи по-широк набор от мерки, свързани с 
иновациите. Седмата рамкова програма разполага с бюджет от 53,2 млрд. евро, а ПКИ 
добавя още 3,6 млрд. евро. Понастоящем, тези инструменти имат общ програмен 
период, но фактът, че са създадени с различни цели по отношение на иновациите и за 
различна целева аудитория, все още определя техните решения за финансиране.  
Структурните фондове обичайно се съсредоточават върху иновационната 
инфраструктура, като създателите на знания получават по-голямата част от 
финансирането. Има сравнително малко средства за това, което може да се определи 
като управление на иновациите. Тази концентрация отчасти обяснява и почти със 
сигурност запазва тенденцията за значително съсредоточаване на средствата от 
Структурните фондове за НИТРИ върху регионите, които имат по-голям успех в 
областта на иновациите.   

РП7 се фокусира върху високите достижения в научните изследвания, така че 
кандидатстващите за финансиране по Рамковата програма са често тези, които имат 
най-високия потенциал за постигане на това ниво на качество.  За пръв път РП7 
включва елемент за регионалния капацитет, който, заедно с инициативата „Региони на 
знанието“, представлява 8,35% от финансирането на програмата. Заявленията по тези 
функции значително превишават наличните (ограничени) ресурси. 

Възниква въпросът за прекомерната концентрация върху предлагането, в противовес 
на иновациите, които зависят от търсенето. Програмата RIS/RITTS за периода 1994-
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2006 г. беше уникална инициатива, която ангажира заинтересованите страни на 
местно равнище и им помогна да анализират своите потребности и възможности за 
иновации. 

Въпросът за прилагането на подход, по-близък до концепцията за „тройната спирала”, 
към иновациите с участието на центрове за създаване и прилагане на знание и на 
центрове за местно управление се задава рядко, а още по-рядко намира отговор. 

Проучването стига до заключението, че са налице значителни, макар и недостатъчни 
ресурси, посредством различни инструменти. Тези инструменти не са създадени 
конкретно за регионалните иновации, като такива, и обикновено се съсредоточават 
върху отделни аспекти на иновациите, а не върху иновацията като процес на 
сближаване. 

Това естествено води до ролята на управлението в политиките за иновации, на което 
е посветена Глава 4. Управлението играе изключително важна роля в основаните на 
знанието икономики. В управлението все повече се налага тенденцията за управление 
чрез мрежи с участието на всички заинтересовани лица. 

Налице е разбираема тенденция националните политики за НИТРИ да се 
съсредоточават върху зоните, които вече са постигнали успех, а именно централните 
градски райони. Вследствие на това, по-слабо облагодетелстваните райони са склонни 
да прибягват до европейските инициативи, с цел преодоляване на дисбаланса. Това 
положение засилва необходимостта от мрежи за управление на множество равнища в 
областта на иновациите. Заинтересованите страни трябва да работят заедно на местно 
равнище (хоризонтално)  и на национално и европейско равнище (вертикално). 

Политиката за иновации изисква да се премине от разбирането на процеса на 
иновации към модел за управление с извличане на уроци от политиката. Тази промяна 
не е нито хомогенна, нито повсеместна, тъй като има известна степен на инерция във 
всички структури на управление. Действителният баланс между промяната в 
политиката на иновации и инерцията на някои заинтересовани страни варира в почти 
всеки конкретен случай. 
Успешните политики за регионални иновации изискват организационен, 
институционален и финансов капацитет за улесняване и подкрепа за свързването на 
регионалния бизнес сектор в по-широки мрежи. Въпреки че това изискване е 
общопризнато, наличните средства за развитието на такъв човешки и материален 
капацитет на регионално равнище са малко в сравнение със средствата за проекти. 

Подходите и прилагането на различните европейски политики и инструменти 
обикновено възлагат до голяма степен ролята, свързана с 
управлението/изпълнението/използването, на заинтересованите страни на местно и 
регионално равнище. Развитието на ефективна система за НИТРИ за управление на 
множество равнища ще изисква по-голяма роля на заинтересованите страни на местно 
равнище при разработването и определянето на много от елементите.  

Инициативите на Общността LEADER и EQUAL наистина съдействаха за появяването на 
нови модели на управление, особено активното участие на местни заинтересовани 
страни, и подпомагаха иновациите не в технологичен, а в обществен и управленски 
контекст. LEADER+ също послужи като средство за подпомагане на изникването на 
местни/териториални проекти. 

Опитът подсказва, че капацитетът на даден регионален орган да се разпростре и да 
изгради оперативни мрежи, в които да участват заинтересовани страни, като например 
местни фактори в образованието и икономиката, изпълнява роля, която е поне толкова 
важна, колкото и официалното положение на въпросния регионален орган. 
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Глава 5 се стреми да събере всички тези различни и разнообразни елементи в 
рамките на един относително съгласуван набор от заключения и препоръки. 

Разбирането на иновациите, като динамичен и комплексен процес, в който вземат 
участие заинтересованите страни и върху който оказва влияние средата, в която се 
развива, както и намирането на подходящи подходи към тях, е задължително условие 
за модернизирането на европейската икономика. Затова лисабонската стратегия 
трябва да засили ролята на регионалните иновации, като движеща сила на промяната 
и растежа, целяща постигане на по-съвременна европейска икономика.  

Реалностите в регионите, в частност разликите между тях, е необходимо да се 
разглеждат по-скоро като активи за развитие, отколкото като препятствия. Това 
навежда на мисълта, че лицата, създаващи политика, следва да избягват замислянето 
и пропагандирането на стандартни, универсални подходи към иновациите. Трябва да 
се засилят научните изследвания в тази тематична област, що се отнася до 
осъзнаването на нуждите от иновации и пречките пред тях в различните 
производствени и регионални условия. На местните заинтересовани страни следва да 
се предлагат ясни и практични консултации. Може да се наложи консултационните 
материали да се изготвят на националните езици. 

Необходимо е регионите да участват в целия процес. Макар определено да са 
необходими допълнителни средства, диференцираните местни и регионални стратегии 
биха подобрили възвръщаемостта от настоящите равнища на инвестициите. Ролята на 
регионите в съставянето и изпълнението на подобни стратегии следва да се засили. 
Това не е толкова въпрос, свързан с официални компетенции, по-скоро проблемът 
опира до гъвкави ресурси и подпомагане за изграждане на капацитет. 

Иновациите следва да бъдат поставени в основата на политиките за сближаване и 
да подкрепят процесите, свързани с въвеждането на иновации, в регионалните 
условия. Иновациите изискват по-широка насоченост – особено в по-слабите региони. 
За новите подходи в тази политика, при които вземат участие съответните действащи 
лица, като разработват съвместно стратегии и ги прилагат и оценяват, са нужни 
подкрепа, поддръжка и подсилване от европейските политики. Разширяването на 
насочеността на иновациите от технологична към обществена и организационна, 
приемането на базата на тройната спирала (публични органи – научни изследвания – 
промишленост) и свързването с национални и международни действащи лица и 
системи представляват вид подход, изискващ повече внимание. Следва да се полагат 
систематични усилия, за да се поощрява и улеснява междурегионалното общуване и 
сътрудничество. Такива усилия биха били безполезни, ако не включваха достатъчно 
финансови средства.  

Следва да се подкрепят действия, засилващи регионалните компетенции в областта на 
развитието. Тук биха могли да се включат стимули и ресурси за разработването на 
регионални стратегии за иновации. Трябва да се полагат усилия за намаляване или 
смекчаване на пречките пред регионите и МСП, които извличат полза от подходите към 
иновациите по различни европейски секторни политики. 

Необходимо е да се оцени ефективността на заделянето на средства за конкретни 
цели. Следва да се обърне особено внимание на мерките за подобряване на 
регионалните възможности за усвояване чрез изграждане на капацитет. По-големите 
възможности и по-високата степен на участие вероятно биха довели до различни 
подходи в различните региони. Тогава системите за финансиране ще имат нужда от 
достатъчно гъвкавост, за да бъдат в състояние да реагират на тези различни подходи, 
включително повече рисков капитал и други механизми за финансиране по отношение 
на предприятията. 
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RIS/RITTS е единственият европейски инструмент в тази тематична област, който 
подпомага създаването на политики въз основа на анализ на регионалните системи за 
иновации, капацитет и изпълнение – включително изграждането на мрежи и обмена на 
опит. Отново следва да се създаде програма със сходна насоченост. Във всички 
компоненти на програмата трябва да се подсилят успешните елементи от подхода на 
RIS/RITTS, особено сътрудничеството между регионални фактори от различни 
държави-членки и региони. Европейските политики играят много важна роля при 
предоставянето на насоки, указания и подпомагане за подобни подходи. Има опасност 
включването на подходи в областта на иновациите в основните политики, като 
RIS/RITTS, LEADER и EQUAL, да премахне тези „нишови подходи”, тъй като те често не 
са съвместими с основните политики. От европейските политики се очаква да 
стимулират иновациите при създаването на политики.  

Въпреки че европейската политика в областта на научните изследвания следва 
да продължи да подкрепя високите достижения, трябва да се обърне повече внимание 
на по-доброто внедряване на проектите по РП7 в регионите, в които те се реализират. 
Инициативите, свързващи РП7 с регионалните фактори и лицата, създаващи политика, 
подействаха като стимул за много интересни проекти. Тъй като търсенето надмина 
наличното финансиране, в тази област има спешна нужда от средства.  

Същността на различните ограничения и стеснени възможности, които разкри това 
изследване, както и препоръките, представени в него, що се отнася до тяхното 
премахване или поне смекчаване, се състои в това, че общият подход в тази тематична 
област трябва да се съсредоточи в по-голяма степен върху регионите. Ключов елемент 
на споменатото завишено внимание трябва да бъде по-широкото участие на 
регионалните заинтересовани страни в създаването и изпълнението на тези 
жизненоважни политики. 

С оглед на мащаба на предизвикателствата, с които се сблъскват иновациите в Европа, 
както и на дълбочината на икономическата рецесия, определено ще бъдат необходими 
повече средства. Те биха се оказали значително по-ефективни, ако уменията, 
вникването в проблемите и идеите на крайните потребители представляваха 
неразделна част от процеса на вземане на решения относно това, как тези средства да 
се оползотворят по най-добрия начин. 

 

 

 


