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Икономически аспекти на иновационната политика в България
Иван Ангелов
Резюме
В статията е показано, че българският научно-технически потенциал може да осигури
не повече от 10-15% от съществените научно-технически и други новости. Главен източник
ще бъде вносът на такива новости. Чрез активизиране на иновационната дейност България ще
се подготви да разбира, усвоява и използва вносните новости. Страните с ниска иновационна
активност имат слаба абсорбционна способност за вносни новости.
Препоръчва се изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на българската наука.
Препоръчва се също въвеждане на механизъм за координация на финансираните от държавата
научно-изследователски дейности.
Препоръчва се постепенно ограничаване на стационарната организация на
изследователската дейност и разширяване на проектно базираната им организация. На тази
основа да се преминава към заплащане на учените главно за извършена работа, а не за научни
звания и степени, за прослужени години и за явяване на работно място.

