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БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ИКОНОМИКАТА НА 
ЗНАНИЕТО 

 
Развитието на съвременните икономики е белязано по неповторим начин от 
напредъка на знанието, информацията и технологиите. Всички страни в една 
или друга степен се намират под въздействието на тези обективни процеси. 
На базата на сравнителен анализ са разгледани постиженията на България и 
Румъния в това отношение. Обхванати са няколко основни направления на 
икономиката на знанието, разработени от Световната банка – 
институционален режим, образование, иновации, информационни и 
комуникационни технологии. Опирайки се на тези четири „стълба”, е 
представено състоянието на двете икономики, тяхното позициониране в 
европейски и световен мащаб. Разкрити са сходните черти и различията 
между тях, извежда силните и слабите им страни, откроени са трудностите 
и са очертани възможните действия за тяхното разрешаване с оглед 
реализиране на съответните национални цели. 
JEL: О11; О31; Н52; L96 

 

Въведение 

Протичащият глобализационен процес и неимоверната динамика в развитието и 
разпространението на модерните технологии коренно преобразуват съвременната 
икономика. Наблюдават се осезателни изменения, които трансформират не само 
организацията и управлението й, но и самата нейна същност.  

Главната промяна се свързва с фокусиране на вниманието върху знанието като 
основен двигател на развитието, а материалните ресурси и индустриалното 
производство остават на втори план. В условията на засилена конкуренция знанието 
се превръща в определящ фактор на всяка дейност, източник на нововъведения, 
фактор за висока конкурентоспособност, основа на икономическия и социалния 
напредък. На базата на знанието са създадени и се развиват успешно цели индустрии, 
а най-състоятелните компании в света са неизменно свързани със знанието като 
ресурс и като продукт на производството. 

                                                            
1 Пенка Шишманова е доц. д-р в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, тел.: 
0887251199, e-mail: shishmanova@uni-svishtov.bg. 
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Разглежданите процеси са обективни по характер и глобални по обхват. Те протичат 
във всички държави независимо от степента на тяхното развитие. България и 
Румъния не правят изключение. Макар различни по площ и население, двете страни 
имат обща хронология на политическото и стопанското си развитие. След Втората 
световна война стават част от т.нар. Източен блок, възприемат „социалистическия 
път” на социално-икономическо развитие, базиран на плановото стопанство. След 
1990 г. и двете държави бързо започват да се преустройват, установяват 
демократичен стил на управление, а икономиките им преминават на пазарни основи. 
От 2007 г. стават членове на Европейския съюз (ЕС) и постепенно започват да се 
превръщат в динамично развиващи се страни, адаптиращи се към глобализиращия се 
свят.  

Именно сходството на протичащите процеси и общите предизвикателства на 
съвременното икономическо развитие пред двете държави провокират това 
изследване.2 Съвместното им третиране от страна на повечето международни 
структури и близките позиции в европейските и световните класации пораждат 
интерес към по-детайлно проучване на напредъка на България и Румъния в това 
отношение. Главната цел на анализа е да се представи реалистична картина на 
развитието им по пътя на знанието, да се разкрият техните конкретни постижения и 
проблеми и на базата на наблюдаваните тенденции да се очертаят основните 
направления за действие с оглед пълната реализация на наличния им потенциал и 
подобряване на техния национален статус в европейски и международен мащаб. 

*** 

Степента, в която отделните страни съумяват да се възползват от достиженията на 
информационно-технологичната революция, както и възможностите им да 
приспособяват продукта на знанието към своите нужди, са обект на засилен интерес 
и множество измервания от различни организации. 

Важно значение за създаването и развитието на концепцията за “икономиката на 
знанието” има Световната банка. Тя е разработила Методология за оценка на 
знанието (Knowledge Assessment Methodology – KAM)3, по която отчита напредъка на 
отделните страни в тази посока. За целта е създадена система от показатели, 
обединени в четири направления: 

• икономически стимули и институционална среда; 

• образование и човешки ресурси; 

• иновационна система; 

• информационна и комуникационна инфраструктура.  

Методологията и съответните показатели се използват за основа на този анализ. 
Поради големия набор от променливи – 148 в КАМ2012, изследването се придържа 

                                                            
2 Този анализ е продължение на идеите, развити от автора, в Шишманова, 2009. 
3 Knowledge Assessment Methodology, http://web.worldbank.org 
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към изведените в КАМ основни индикатори за напредъка на страните към 
икономиката на знанието.4 

 

Икономически стимули и институционална среда 

Като критерии за трансформацията на икономиките на основите на знанието 
институционалният режим и икономическите импулси се разглеждат и оценяват по 
следните индикатори: тарифни и нетарифни ограничения, качество на 
управлението, върховенство на закона. Те всъщност представят степента на 
икономическа свобода в дадена страна. Още от времето на класиците принципът за 
икономическата свобода е в основата на нарастването на богатството. В 
съвременните условия тя продължава да има важно значение за развитието и 
просперитета на различните държави, обвързвайки независимите действия на 
икономическите агенти с високи икономически резултати. Конкретното състояние на 
страните в това отношение се определя чрез индекса на икономическа свобода, 
разработван от фондация „Херитидж”.5 

Фигура 1 
Индекс на икономическата свобода 

 
Източник: http://www.heritage.org 

                                                            
4 Тук не са използвани конкретните индекси на КАМ, тъй като те обхващат информация за 
разглежданите две страни до 2011 г. 
5 Индексът е разработен и публикуван от фондация „Херитидж” в сътрудничество с Уолстрийт 
джърнъл. Той се формира от стойностите на 10 компонента, чрез които се оценява 
макроикономическата активност на отделните икономики и потенциалът им за растеж: свобода 
на бизнеса, свобода на търговията, фискална свобода, свобода от държавна намеса, монетарна 
свобода, свобода на инвестициите, финансова свобода, право на собственост, свобода от 
корупция, свобода на труда (http://www.heritage.org). 
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От информацията на фиг. 1 става ясно, че за целия двадесетгодишен период на 
съществуването на индекса България и Румъния имат близки стойности на 
икономическа свобода, а за разглеждания времеви интервал от 2008 до 2014 г. те са 
почти едни и същи (64-65), при това над средното световно равнище (59-60). В 
класацията за 2014 г. България и Румъния заемат съответно 61 и 62 място от 186 
оценявани държави. Трябва да се подчертае, че и двете страни бележат сериозен 
възход по отношение на икономическата свобода, като се включват в „Топ 20” на 
участниците с най-съществени подобрения. Румъния дори заема осмо място в тази 
класация, като се има предвид обаче, че тръгва от значително по-ниска изходна база. 
Тези промени стават причина разглежданите страни да преминат в по-висока 
категория – от „преобладаващо несвободни” към „умерено свободни”.  

Наблюдаваната прогресивна промяна се обяснява с факта, че като членки на ЕС и на 
Единния европейски пазар двете страни премахват повечето от ограниченията за 
свободно движение на стоки, услуги, хора и капитали. По отношение на тарифните и 
нетарифните ограничения за търговия с малки изключения България и Румъния 
възприемат европейските правила относно техническите стандарти и сертифициране 
на продуктите; редуцират митата, таксите и нефискалните пречки пред развитието на 
свободна търговия в Съюза; либерализират дейностите, извършвани на контролно-
пропускателните гранични пунктове. По информация на ЕК6 относно дела на 
директивите за вътрешния пазар, които не са включени навреме в националното 
законодателство, България и Румъния са на ниво под 1%, което означава, че те са 
сред добрите примери за своевременно прилагане на европейските правила в 
областта на вътрешния пазар.  

Освен създадените благоприятни предпоставки за развитие на търговска дейност в 
рамките на ЕС за България повишаването на индекса на икономическа свобода се 
дължи и на степента и качеството на държавните регулации. Най-голям принос в това 
отношение имат съществените подобрения във финансовите условия. Високо се 
оценяват въведеният плосък данък за доходите на бизнеса и населението (в размер на 
10%) и относителната парична и ценова стабилност, постигната в резултат от 
валутния борд.  

Добрите постижения се допълват с облекчени процедури и конкурентни разходи по 
стартирането и осъществяването на предприемаческа дейност. Срокът за 
регистриране на фирма е в рамките на 4 дни в сравнение с необходимите 5 дни за 
страните от ОИСР, а сумата, която предприемачът трябва да депозира преди 
стартирането на дейността, е само 1% от дохода на човек от населението при 3.6% за 
страните от ОИСР и 6.7% за Европа и Централна Азия.7  

Подобни резултати за България се отчитат и в доклада на института „Фрейзър” 
„Икономическата свобода в света 2013”.8 Остава спорен единствено въпросът за 
свободата на труда – според изследването на фондация „Херитидж” индексът е 80.2, 
което означава най-висока категория на свобода, докато според проучването на 
                                                            
6 Internal market Scoreboard 2013 (http://ec.europa.eu). 
7 Вж. Doing Business 2014 (www.doingbusiness.org). 
8 Fraser Institute 2013, р. 46, 141. 
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института „Фрейзър” са налице сравнително високи регулации, отнасящи се главно 
до наемането и уволняването на работници, заплащането и колективното трудово 
договаряне. Констатациите на български експерти в областта са, че националният 
трудов пазар е сравнително гъвкав и не е натоварен с прекомерни регулации 
(Николова, Панайотова, 2013). 

Зад постигнатите положителни резултати обаче стоят и множество проблеми. Като 
основни трудности за България на този етап се очертават осезаемото присъствие на 
държавата в икономиката чрез големия размер на държавните разходи – над 1/3 от 
БВП, недостатъчно привлекателната среда за чуждестранни инвестиции, недобре 
защитените права на собственост и широко разпространената корупция. Най-важните 
стъпки, които страната трябва да предприеме, са свързани с независимостта и 
безпристрастността на съдебната власт, надеждността на полицията и правата на 
собственост. 

По индекса на икономическата свобода Румъния (65.5) изостава само на две десети 
от България (65.7) и се нарежда веднага след нея в класацията, докато според 
годишния доклад „Икономическата свобода в света 2013” тя (индекс 7.32 и 45 място) 
я изпреварва (индекс 7.26 и 49 място) с няколко позиции сред 151 държави. 
Независимо от разминаването в информацията трябва да се посочи, че като цяло 
Румъния бързо напредва в премахването на репресивните си политики и 
повишаването на регулаторната ефективност. Подобно на България, тя се представя 
добре по отношение на фискалната и търговската свобода. Освен актуалния към 
момента 16% плосък данък върху доходите от средата на 2014 г. се предвиждат 
сериозни данъчни реформи, част от които са свързани с премахване на данъка върху 
реинвестираната в страната печалба. Това допълнително ще стимулира 
инвестиционната среда в Румъния, постигнала според изследването на фондация 
„Херитидж” индекс 80, което означава „свободна” от ограничения за чуждестранните 
инвестиции.  

Повишава се и ефективността на финансовия сектор в Румъния, добри постижения се 
отчитат по отношение защитата на правата на собственост, въпреки че в общото 
класиране страната остава под средното равнище. Наред с това в нея са създават 
подходящи условия за започване на предприемаческа дейност и търговия, провеждат 
се процедури по приватизация на губещи държавни предприятия от тежката 
промишленост. На фона на тези положителни характеристики уязвимите места на 
румънската икономика са правната система и ограниченията в политиката на пазара 
на труда и законовата му база. 

На сегашния етап основните предизвикателства и пред двете страни са свързани с 
усъвършенстване работата и повишаване независимостта на съдебната система, както 
и с ограничаване на установените корупционни практики. Въпреки съществуващите 
проблеми, може да се твърди, че България и Румъния сравнително бързо преодоляват 
ограниченията пред свободното развитие на икономиките си и „отварят пътя“ за 
тяхната модернизация и растеж.  
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Образование и човешки ресурси 

Определящ фактор за развитието на икономиката по пътя на знанието е 
образованието. Чрез него се осъществява подготовка на хората за активна 
професионална дейност и за ефективното им включване в производствените и 
социалните мрежи. Основната задача на образованието е да предава натрупаните 
знания и опит, да прилага наложилите се иновативни практики, да подпомага бързата 
адаптация към динамично променящата се среда на производство и обществени 
отношения.  

Напредъкът на страните, свързан с образованието, се идентифицира чрез 
индикаторите среден брой години в образованието и брутно записване в средното и 
във висшето образование.  

И в тази област България и Румъния имат близки стойности на основните 
индикатори. По отношение броя години, прекарани в образователната система, и 
двете страни отчитат средно 14 години за периода 2008-2012 г. 
Индивидуализираните оценки обаче показват известно изоставане на Румъния. 
Макар че в началото на периода тя има по-добри позиции в сравнение с България, 
след това престоят в училище намалява и достига 14.1 години за 2011 г. В същото 
време България бележи непрекъснато повишаване на стойностите по този показател 
и в края на периода регистрира 14.4 години на учениците в системата на 
образованието (вж. фиг. 2). 

Фигура 2 
Брой години в образователната система 

 
* За 2012 г. липсват данни за Румъния. 
Източник: http://data.uis.unesco.org 

 

По принцип количествените измерители не са най-прецизни и не дават достатъчно 
ясна представа за обема и качеството на придобитите знания и най-вече за тяхната 
приложимост, дълготрайност и ефективност. Въпреки това наблюдаваният през 
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няколко последователни години низходящ тренд на престоя в образователната 
система е обезпокоителен за Румъния. Той се обяснява главно с разразилата се 
световна финансова и икономическа криза, която увеличава числеността на 
преждевременно напускащите училище. Проявленията на кризата се усилват от 
социално-политическото напрежение в страната, отстъплението от реалните 
реформи, споразуменията с МВФ и наложените строги бюджетни мерки, оказали 
силно негативно влияние върху разходите за образование.9 През 2011-2012 г. 
Румъния заделя едва 3% от БВП за образование, което я нарежда на последно място в 
ЕС-27, при средно 5.3% за страните-членки.10  

Кризата и нейните последици засягат не по-малко и България, но по мнението на 
експерти от Световната банка страната е „имала късмет”, защото стартиралите от 
2007 г. образователни реформи (децентрализация, промяна във финансирането и др.) 
са изпреварили кризата и така са омекотили проявлението й върху българското 
образование.11 Вследствие на това страната успява да запази и дори да подобри 
количествените си показатели относно обхвата на образованието независимо от 
тежките си демографски проблеми и слабата активност на бедните домакинства, 
повечето от които са от малцинствен произход.  

Намаляването на българското население, в т.ч. и на децата в училищна възраст, и 
ниските доходи на домакинствата не се отразяват негативно на записването в 
средната образователна степен. За периода 2008-2012 г. брутният коефициент на 
записване е нараснал от 90.6 на 93.1% и е на равнището на страните от Централна и 
Източна Европа (фиг. 3). Тревожен обаче е въпросът за качеството на българското 
средно образование. За съжаление през последните години то е незадоволително, 
както свидетелства информацията от международните класации.12 Например според 
последните данни на PISA (2012)13, където акцентът е върху математическите знания, 
голям дял от българските ученици (40%) са функционално неграмотни. 
Преобладаващата част (56%) притежават само основни знания и умения, без да могат 
да приложат абстрактното математическо знание в конкретни практически ситуации. 
На тази база се определя изоставането на България с една учебна година спрямо 
средното ниво на ОИСР. Това не се дължи само на недостатъчните разходи за 
образование, защото Румъния, която изразходва по-малко ресурси за образователни 
цели, в класацията на PISA има 445 точки и заема 45 място, докато нашата страна 
получава 439 точки и 47 място. Като други важни причини за това състояние могат 
да се посочат семейната среда и икономическият статус на родителите, 
неефективността на много от осъществените реформи, забавянето на Закона за 
училищното образование и т.н.  

                                                            
9 Румъния. Продължаващи реформи и разработвани политики …, 2012, част 1. 
10 http://epp.eurostat.ec.europa.eu; www.uis.unesco.org 
11 Реформите в образованието ще дадат резултат след 8 години. Изказване на Алберто 
Родригес, мениджър на сектор "Образование" в регион Европа и Централна Азия на 
Световната банка (www.shum.bg). 
12 Вж. по-подробно PISA, PIRLS, TIMSS. 
13 PISA 2012. България (http://www.worldbank.org). 
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Фигура 3 
Брутно записване в средното образование 

 
Източник: http://data.uis.unesco.org 

 

От разглежданите в тази група индикатори средното образование е сферата, където 
Румъния има по-високи постижения от България. Действащият от 2011 г. Закон за 
народната просвета задава нови стандарти в образованието, които румънското 
Министерство на образованието, изследванията, младежта и спорта разработва като 
мерки, насочени към превенция на ранното напускане на образователната система, 
насърчаване връщането в училище на преждевременно напусналите, ориентация към 
изграждане на компетенции, развитие на професионалното образование и т.н. Тези и 
множество други инициативи на румънското правителство резултират в увеличаване 
на брутния коефициент на записване в средното образование с 5 пункта – от 90.3% за 
2008 г. на 95% за 2012 г. (вж. фиг. 3). По принцип повишаването на образованието е 
средство за преодоляване на последиците от кризата и подобряване на персоналната 
адаптивност на хората към потребностите на жизнената и трудовата им среда. 
Посочените причини до голяма степен определят и промените във висшето 
образование.  

Разгледаните положителни резултати на Румъния в областта на средното образование 
не намират продължение в следващата образователна степен. След интензивния 
процес на увеличаване на студентите през периода 1990-2008 г., когато техният брой 
нараства петкратно и достига над 1 млн., през последните няколко години се 
наблюдава спад в търсенето на университетски образователни услуги. За времето от 
2008 г. до 2011 г. брутният коефициент на записване във висшето образование 
намалява от 59.6 на 51.6% (вж. фиг. 4). Това означава, че само половината от 
румънците със завършено средно образование (независимо от възрастта) 
продължават в по-висока образователна степен, при това тенденцията е към 
понижаване на този дял. Главната причина отново трябва да се търси в строгите 
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финансови рестрикции, наложени от кризисното състояние на икономиката. Според 
румънски изследователи (Vlasceanu, 2013) образованието, особено във висшата му 
степен, е първото, което се жертва финансово в подобни условия. Негативният ефект 
се усилва от резкия демографски срив, както и от понижаването на престижа и 
значението на образованието за професионалното развитие на индивида. Това от своя 
страна насочва проблема към качеството на предлаганите услуги.  

Либерализацията на системата на висшето образование в Румъния довежда до 
значително увеличаване броя на университетите (общо 89 акредитирани14), което при 
недостатъчно търсене поради отрицателния естествен прираст (-2.7‰)15 и високата 
миграция провокира нови подходи и средства за привличане на студенти. Много 
често обаче тази креативност на висшите училища рефлектира негативно върху 
критериите за прием и изискванията по време на обучителния процес. Наред с това се 
влошава и основното съотношение брой студенти на един преподавател – в 
сравнение с 2000 г. то нараства двойно и достига 29.3 за 2011 г., като тенденцията е 
по-силно изразена в частните университети.16 В допълнение се увеличава 
дисбалансът между потребностите на икономиката и професионалните направления, 
в които се създават кадрите. Вместо нужните на румънската икономика специалисти 
в областта на техническите науки се произвеждат кадри в конюнктурните социални и 
хуманитарни специалности.  

Фигура 4 
Брутно записване във висшето образование 

 
* За 2012 г. липсват данни за Румъния. 
Източник: http://data.uis.unesco.org 

 

                                                            
14 Study in Romania (http://www.studyinginromania.com). 
15 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
16 http://data.uis.unesco.org 
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Тези и редица подобни проблеми се характерни и за българското висше образование. 
Разликата с Румъния отново е само количествена. Брутният коефициент на записване 
във висшето образование в България за изследвания период нараства значително и от 
51.4 достига 62.7% през 2012 г. (фиг. 4) Това налага спешна реорганизация на 
системата, за да може нарастващите количествени параметри да прераснат в 
увеличаващи се качествени характеристики на висшето образование (Кирев, Лилова, 
Шишманова, Радулова, 2014).  

 

Иновационна система 

Иновационната система е следващият основен елемент в икономиката на знанието.17 
Тя определя възможностите за придобиване и използване на ново знание в 
икономическите и социалните процеси. Дейностите по създаване, съхраняване и 
разпространяване на нови знания и технологии, както и продуктите, базирани на 
нови, нестандартни решения, определят степента на иновативност на една страна, 
респ. готовността й да посрещне предизвикателствата на съвременната 
технологизация и глобализация.  

Тук като основни индикатори на входа на иновационната система се разглеждат 
разходите за НИРД и персонала, зает в тази област, а на изхода – научните и 
техническите статии, както и заявените патенти. 

Иновационното развитие на България и Румъния е сред най-слабите в ЕС. Заедно с 
Латвия те са в най-ниската група – тази на „скромните иноватори”, чиито резултати 
са много (повече от 50%) под средното европейско равнище. Това означава, че 
иновационният потенциал на двете изследвани страни не създава достатъчно 
предпоставки за интензивен икономически растеж и за модернизация на 
икономиките на основите на знанието. 

Според иновационния индекс на Innovation Union Scoreboard (IUS) за периода 2006-
2013 г. Румъния показва колеблива тенденция на изменение на иновационните си 
възможности, но демонстрира определено по-висок капацитет в сравнение с 
България (фиг. 5). До 2010 г България отчита стабилен иновационен растеж, след 
което обаче спецификата на икономическото развитие, подсилена от проявите на 
кризата, осезаемо намаляват този темп и неутрализират позитивния ефект, като го 
превръщат в спад и отреждат на страната последното място в Европа. Независимо от 
това по отделни показатели България прави определени подобрения и постига 
относителни предимства спрямо Румъния. 

                                                            
17 Под иновационна система в случая се приема схващането на В. Lundvall, който я разглежда 
като съвкупност от елементи и връзките между тях. Тези елементи си взаимодействат при 
производството, разпространението и използването на икономически полезни знания (вж. 
Lundvall, 1992). Подобно е схващането и на руския икономист Н. Иванова (вж. Иванова, 2002, 
с. 13-14). За целите на изследването се възприема и функционалният подход, използван от 
проф. Р. Чобанова (вж. Чобанова, 2012, с. 175-224). 
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Фигура 5 
Иновационен индекс 

 
Източник: Innovation Union Scoreboard 2014. 

 

Такава е ситуацията по отношение на разходите за НИРД. За времето от 2008 до 
2012 г. в България се наблюдава нарастване на интензивността на НИРД, определена 
като дял на разходите от БВП – от 0.47 на 0.64%. За Румъния изменението е по-скоро 
в негативна посока – в рамките на изследвания период средствата, които страната 
отделя за научноизследователска работа, намаляват и през 2012 г. все още не могат 
да достигнат предкризисното равнище. От 2010 г. се наблюдава известно 
стабилизиране, дори се отчита слабо забележим положителен тренд, но стойностите 
остават много ниски – в рамките на 0.46 – 0.49% от БВП (фиг. 6а). 

Фигура 6 
Разходи за НИРД 

а) Разходи за НИРД като дял от БВП б) Структура на разходите за НИРД по 
източници 

 
Източник: Science, technology and innovation in Europe, 2013 edition, Eurostat Pocketbooks, 2013; 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu; http://data.uis.unesco.org. 
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Както беше посочено, последиците от кризата се усещат по-силно именно в Румъния, 
а свързаните с това сериозни бюджетни рестрикции засягат всички области на 
икономиката, вкл. и иновационната сфера. Наложените ограничения в държавните 
разходи за НИРД при над 40% дял на сектора в общото финансиране оказват 
съществено негативно влияние върху общия им размер. В това отношение България 
по-успешно се справя с кризисните смущения. Тук основен източник на разходите 
(повече от половината) е бизнес-секторът, който също търпи отрицателното 
въздействие на кризата, но и търси начини чрез повишаване на иновационната 
активност да се адаптира към новите условия и да запази пазарните си позиции (фиг. 
6б).  

Независимо от основанията на фона на средното ниво на ЕС-28 (около 2% от БВП) 
стойностите на общите разходи за НИРД и в двете страни са твърде ниски. По този 
начин те поставят под съмнение достигането на заложената в Стратегията „Европа 
2020” цел за 3% растеж на тези разходи, дори и в редуцирания й вариант – за 
България (1.5%) и за Румъния (2%).18 Елементарните изчисления показват, че при 
запазване на средногодишния темп на нарастване на разходите за НИРД в размер на 
5-6% (какъвто двете страни отбелязват за периода 2005-2011 г.19), за наваксване на 
изоставането и реализация на набелязаната цел, на България ще са необходими поне 
15 години, а на Румъния – и повече. 

За решаването на тази трудна задача двете страни трябва да предприемат действия в 
две основни посоки. Първата е да насърчават активността на бизнес-сектора като 
основен носител на иновационния заряд и най-бързия проводник на продуктите на 
научните изследвания до производството и пазара. Както беше посочено, в това 
отношение България има относително предимство, което трябва да се затвърждава и 
увеличава с активната подкрепа на държавата. В контекста на пазарната икономика 
Румъния трябва да засили вниманието си към този сектор, като го стимулира чрез 
ефективни механизми да увеличава инвестициите си в наука и научни изследвания.  

Втората насока е свързана с прякото държавно финансиране на НИРД. На този етап 
то има решаващо значение за иновативното развитие на двете трансформиращи се 
икономики. В условията на продължаващото структурно преустройство и при 
нестабилната бизнес-среда бюджетните средства са стълбът, на който се крепи 
развитието на научноизследователската, а оттук и на иновационната дейност. В този 
смисъл са необходими решителни действия, свързани не само с подобряване на 
текущото състояние и запазване на положителния тренд на разходите в кратък срок, а 
насочени към дългосрочни програми и стратегии, осигуряващи стабилна финансова 
основа за иновационния растеж на икономиките.  

Ресурсното осигуряване на иновационната система включва и персонала, зает с 
НИРД. В количествено отношение Румъния има почти двойно по-голям брой кадри, 
ангажирани с научноизследователска дейност, но като дял на този персонал от 
икономически активното население средно за периода 2008-2012 г. България (0.5%) 

                                                            
18 http://ec.europa.eu 
19 Eurostat Pocketbooks, 2013, р. 31. 
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се позиционира по-добре от Румъния (0.3%) при средноевропейско ниво от 1%.20 И за 
двете страни е характерна тенденция към намаляване числеността на персонала до 
2010 г., след което работещите в областта на иновациите в Румъния нарастват с близо 
14%, а в България – едва с 2.5% (вж. фиг. 7). Въпреки това страните все още не могат 
да достигнат стойностите от началото на периода. Ниският относителен дял и 
бавният темп на растеж (главно в България) на този специфичен и 
висококвалифициран човешки ресурс буди основателна тревога на фона на 
интензивното развитие на глобалната икономика. Незадоволителното заплащане, 
пониженият обществен статус, остарялата инфраструктура, трудовата емиграция и 
др. са само част от причините, довели до това състояние. Негативният им ефект се 
усилва от факта, че те понижават интереса на младите хора и ги отдалечават от тази 
професия. 

Фигура 7 
Персонал, зает с НИРД (бр.) 

 
Източник: http://data.uis.unesco.org 

 

В качествен аспект прави впечатление неефективното използване на тези кадри. 
Според наличните данни България се представя по-лошо от Румъния. При отчетената 
неособено висока активност на българския държавен сектор относно разходите за 
НИРД (36%) той рекрутира 54% от персонала, зает с такава дейност.21 Това на 
практика означава непълноценно използване на трудовия ресурс, което може да 
доведе до демотивация и до още по-голям отлив на кадри от системата, а в по-
продължителен период – до деквалификация и загуба на човешки капитал, 
акумулирал в себе си голям обем национални инвестиции и имащ ключово значение 

                                                            
20 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
21 Eurostat Pocketbooks, 2013, р. 30, 44. 
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за икономиката на знанието. За сравнение в Румъния не се наблюдават подобни 
фрапиращи диспропорции – на 40.8% от разходите за НИРД съответстват 35.9% от 
персонала. Разбира се, това съотношение не гарантира ефективност на приложението 
на знанията и уменията на кадрите, но е важно условие за нейното съществуване.  

Резултатността в развитието на иновационната система се оценява основно по 
създадения научен и технологичен продукт. Един от индикаторите в това отношение 
е броят на научните и техническите статии, създадени в различни области на 
познанието. Основните информационни източници свидетелстват, че 
публикационната активност не е сред силните страни на България и Румъния. По 
данни на IUS и тук двете държави съществено изостават от средното европейско 
ниво. Те достигат едва 50-60% от европейските постижения в областта на 
международните съвместни публикации, а по брой на публично-частните съвместни 
научни публикации и цитируемост са около или под една трета от равнището на ЕС.  

Сравнителната характеристика на България и Румъния разкрива разменено 
предимство на двете страни относно темповете на растеж при отделните елементи на 
научния продукт. В преобладаващата част от тях Румъния показва по-добри 
резултати, които разкриват по-активна публикационна дейност и по-широко 
признание на нейните научни постижения в сравнение с тези от нашата страна (вж. 
таблицата). 

 Таблица 
Публикационна активност (%) 

 
България Румъния 

Дял от средното 
ниво на ЕС 

Темп на 
растеж 

Дял от средното 
ниво на ЕС 

Темп на 
растеж 

Международни съвместни 
публикации 62 2.7 52 10.9 

Публично-частни съвместни 
научни публикации 28 5.3 40 4.2 

Най-цитирани публикации 29 0.2 32 3.3 

Източник: Innovation Union Scoreboard 2014. 
 

Обезпокоително е влошаването на научно-публикационната дейност на България. По 
данни на Световната банка за периода 2008-2011 г. броят на публикуваните статии от 
български учени намалява с 25%.22 Според експертното мнение причините за 
незадоволителното представяне трябва да се търсят на първо място в 
съществуващата система за кариерно израстване, която не стимулира „непременно 
висока публикационна активност”.23 Към това твърдение може да се добави и фактът, 
че нормативната уредба за развитието на академичния състав у нас не насърчава 
адекватно публикациите в международно признати научни издания. Критериите са 
количествени, без особени изисквания за публикуване в реферирани списания или 

                                                            
22 http://data.worldbank.org. 
23 Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2008-2018). Проект, с. 27. 
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такива с импакт фактор, което оставя на заден план въпроса за качеството на 
разработките. В същото време достъпът до подобни издания невинаги е лесен, 
свързан е с определени разходи, а продължителността на издателския период може да 
обезсмисли съдържанието на разработката поради обективното остаряване на 
представената информация или публикувана вече сходна научна разработка от друг 
автор. 

Разглежданата информация на Световната банка потвърждава направената 
констатация (вж. таблицата), че за разлика от България румънските учени и 
изследователи бързо повишават активността си и отчитат нарастване на научните и 
техническите статии и доклади с 16%.24 Но не само това. Увеличаването на 
публикациите, представящи достигнатите научни резултати, протича на фона на 
намаляващи разходи и персонал, зает с за НИРД, което означава оптимизиране на 
дейността по създаване на научния продукт и повишаване на ефективността на 
румънската иновационна система. Тази положителна тенденция трябва да бъде 
продължена с подкрепата на всички институции, а усилията да се съсредоточат най-
вече към ускоряване темповете за достигане на средноевропейското равнище. 

Целта на създаването на научните продукти е те да достигнат до производството и да 
се превърнат в реални иновативни блага. Основни измерители на тази 
трансформация са заявените и издадените патенти.  

Според информацията на основни патентни организации като Европейския патентен 
офис (ЕПО)25 и Офиса по патенти и търговски марки на САЩ (USPTO)26 не може 
категорично да се определи иновационен лидер сред двете разглеждани страни. 

За периода 2008-2011 г. патентната активност на България е сред най-ниските в ЕС. 
Тенденцията е низходяща, като през 2011 г. по брой на подадените заявки пред ЕПО 
страната е на предпоследно място в ЕС-28 с 11 заявени патента, изпреварвайки само 
Литва (7 заявки). Тук Румъния демонстрира по-висока иновационна активност и по-
големи възможности за технологично развитие. За изследвания период тя регистрира 
над два пъти повече заявки (129) от България (58) и докато за българската страна те 
непрекъснато намаляват, в Румъния броят им се запазва почти неизменен.27  

По-различна е картината по отношение на патентната активност пред американското 
патентно ведомство. Като цяло и двете страни проявяват по-голям интерес към 
американските патенти – за времето от 2008 до 2012 г. България е направила общо 
430 заявки, а Румъния – 375. Въпреки по-сериозното българско присъствие страната 
отбелязва колебливи промени в броя на заявените патенти, с подчертана низходяща 
тенденция. За сравнение Румъния бележи стабилен възход и макар че тръгва от по-
ниско равнище, след 2010 г. изпреварва България и успява двукратно да увеличи 
заявките си (фиг. 8). 

                                                            
24 http://data.worldbank.org. 
25 http://www.epo.org. 
26 http://www.uspto.gov. 
27 http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 
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Фигура 8 
Патентна активност 

 
Източник: Офис по патенти и търговски марки на САЩ, www.uspto.gov. 

 

Сумарно България показва по-изявена пазарна ориентация на научно-
изследователската си дейност, отколкото Румъния. Предвид три пъти по-малката 
численост на българското население, по-големият общ брой заявени патенти показва, 
че страната притежава добри възможности за генериране на иновативни идеи и 
тяхната практическа реализация чрез конкретен технологичен продукт.  

За да се оцени ефективността на този процес, се изследва делът на одобрените 
патенти. Данните на американския патентен офис за анализирания период разкриват, 
че България е получила общо 177 патента, което представлява 41% от направените 
заявки, а Румъния – 114 патента, т.е. 30.4%. Така по дял на одобрените патенти за 
същия период България е на равнището на европейските „отличници” в иновациите 
като Германия (41%), Франция (41%), Обединеното кралство (36%), докато Румъния 
засега изостава.28  

На тази основа може да се направи изводът, че българските научноизследователски 
кадри са креативни и предприемчиви, а създаденият от тях технологичен продукт не 
отстъпва по качество на европейските лидери. Положителният факт обаче до 
известна степен се неутрализира от непостоянството в разгледаните тенденции и 
съществените амплитуди на измененията.  

По-ниският дял одобрени заявки на Румъния се компенсира от устойчив възходящ 
тренд на патентната активност, който, ако се запази, ще формира условия за значимо 
иновативно израстване на страната и ще допринесе за преминаването й в по-висока 
група на иновационната класация.  

                                                            
28 http://www.uspto.gov. 
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И България, и Румъния имат неизползван капацитет за изследователска и 
внедрителска дейност, което освен недостатък е и предпоставка за повишаване на 
технологичното им равнище и ускорен икономически растеж чрез иновации.  

 

Информационна и комуникационна инфраструктура 

Изграждането на икономиката на знанието се базира върху развитието на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Те бързо и безвъзвратно 
променят живота на хората, като създават качествено нова структура и организация 
на стопанството, усъвършенстват бита, формират нов начин на мислене и поведение 
на икономическите агенти, увеличавайки възможностите и периметъра им на 
действие. Чрез съвременните ИКТ се преодоляват пространствените и времевите 
ограничения пред хората и бизнеса и се създават условия за достъп, обработка и 
управление на огромни масиви от информация.  

Степента на проникване на ИКТ в личния, професионалния и обществения живот на 
хората може да се представи чрез наличните фиксирани телефонни линии и мобилни 
абонати, достъпа до компютри и интернет-свързаността на различните 
потребители. 

Подобно на напредъка по отношение на икономическата свобода, и в областта на 
ИКТ България и Румъния са сред най-динамично променящите се страни в ЕС. 
Въпреки това те отново заемат последните места в европейските класации, особено 
по показателите, отнасящи се до приложението на съвременни електронни 
телекомуникационни средства (смартфони, таблети, компютри) и достъпа до 
глобалната мрежа. Това се обяснява главно с трудното навлизане на тези продукти и 
услуги в двете страни, в началото поради съществуващата технологична 
изостаналост, а впоследствие поради относително високите им цени и ниските 
доходи на населението.  

Точно тези причини обаче се превръщат в катализатор на напредъка, когато дадена 
технология и съответните технически средства се утвърдят на пазара и цената им 
стане по-достъпна за масовия потребител. Така те бързо навлизат в ежедневието на 
хората и радикално променят живота им. 

Допреди две десетилетия основният начин за телекомуникация е фиксираната 
телефонна мрежа, макар че в двете разглеждани страни тя не е била достатъчно 
развита. Днес нейното значение намалява поради по-голямото удобство на 
мобилните връзки, предлагащи гъвкавост и широк избор на потребителите, а в 
България и Румъния – и поради по-доброто качество и конкурентните цени на 
мобилните спрямо фиксираните услуги. Интензивният процес на преструктуриране 
на телефонните комуникации в двете страни бързо изтласква на заден план 
фиксираната мрежа и нейните абонати сега са 5 пъти по-малко от тези на мобилната. 
За сравнение в развитите европейски държави телефонните услуги от фиксираната 
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мрежа и до днес намират широко приложение и представляват около и над 40% от 
мобилните абонаменти.29 

Тези сходни за разглежданите две страни процеси протичат с различна скорост и 
променливи тенденции във всяка от тях. Най-общо за периода 2008-2012 г. България 
има по-добри показатели от Румъния в областта на телефонните комуникации. 
Измерен на 100 човека от населението, броят на фиксираните телефонни линии в 
Румъния е около 21, а у нас те са близо 30. При потреблението на мобилни услуги на 
100 румънски граждани се падат между 105 и 114 абонамента, а нашата страна 
отчита 138-148 (вж. фиг. 9). 

Фигура 9 
Фиксирани и мобилни телефонни абонаменти (на 100 човека от населението) 

 
Източник: Международен телекомуникационен съюз, http://www.itu.int. 

 

По отношение на фиксираните телефони за разглеждания период общият им брой в 
България намалява с 2.6%, като тенденцията е подчертано зигзагообразна. Това 
непостоянство е резултат от създадените конкурентни условия и непрекъснатите 
опити на компаниите, предлагащи такива услуги, да се адаптират към пазарната 
среда. В стремежа си да привлекат повече клиенти те актуализират и разширяват 
продуктовото си портфолио, оптимизират цените и подобряват сервизното 
обслужване, включват допълнителни услуги и бонуси и т.н. Подобни промени се 
наблюдават и в Румъния, където намаляването на общия брой фиксирани телефонни 
абонати протича с малко по-бавен темп (2.2%), но при по-изявена низходяща 
тенденция.30 

                                                            
29 Например в Холандия и Дания те са 36%, в Белгия – 38%, в Обединеното кралство – 39%, 
Швейцария – 44%, Исландия – 51%, Германия – 54%, Франция – 64% (по данни на 
Международния телекомуникационен съюз, http://www.itu.int). 
30 http://www.itu.int. 
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Интересен факт е, че освен фиксираните в Румъния намалява и броят на 
абонаментите за мобилни телефонни услуги. Трудните кризисни години за страната и 
бавното й възстановяване след това определят посочените тенденции. По-слабата 
наситеност със стационарни телефонни постове и свиването на потреблението на 
мобилни телефонни услуги в Румъния разкриват силна зависимост на този сегмент от 
макроикономическата среда и нейните особености. Непоследователните фискални 
реформи, заемите от МВФ и налаганите бюджетни рестрикции, опитите да се 
стимулира активността на икономическите агенти с различни непопулярни мерки 
придават нестабилност и трудна предвидимост на конюнктурата и определят по-
слабото представяне на страната в тази сфера. 

Независимо че мобилните телефонни комуникации имат по-стабилни позиции на 
българския пазар, те също не са индиферентни на влиянието на външната среда. За 
времето от 2008 до 2012 г. тяхното потребление следва хода на икономическите 
промени у нас, които оказват разнопосочно въздействие не само върху 
потребителското поведение, но и върху пазарната реакция на фирмите, предлагащи 
телефонни услуги.  

Колкото и да са сериозни икономическите и политическите сътресения в 
разглежданите държави, те не могат да ограничат разпространението на ИКТ, а някои 
техни направления практически не изпитват смущения в това отношение. Нещо 
повече, тези направления дори допринасят за по-бързото излизане от кризисната 
ситуация, предоставяйки информация и подпомагайки процесите на търсене на 
решения за възстановяване на икономиките и техния растеж. Става въпрос за 
използването на компютърната техника и приложението на интернет в стопанската и 
битовата дейност на хората. 

Както беше посочено, въпреки впечатляващия напредък на България и Румъния в 
областта на ИКТ те значително изостават от другите страни от ЕС-28. Двете държави 
са с най-слаби резултати по отношение достъпа на населението до компютри и 
интернет, което означава, че полаганите усилия не са достатъчни, за да се навакса 
изоставането и да се достигне средноевропейското равнище. 

Зад сходните позиции на страните на фона на европейските постижения стоят 
различни темпове на промяна и постигнати резултати.  

Както се вижда от фиг. 10, за целия период от 2008 до 2013 г.31 България изпреварва 
Румъния и по двата компонента. Това показва по-добра техническа и технологична 
осигуреност и по-голяма степен на готовност на българската икономика да използва 
предимствата на съвременните технологии за целите на растежа и изграждането на 
икономиката на знанието.  

 

                                                            
31 Всички данни по-нататък, отнасящи се до използването на компютрите и интернет, са на 
базата на информация от Евростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 
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Фигура 10 
Използване на компютър и интернет на 100 човека от населението (%) 

 
Източник: Евростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 

 

В същото време трябва да се подчертае напредъкът на Румъния, която, тръгвайки от 
по-ниски стартови позиции и въпреки сериозния удар на икономическата криза, 
успява да компенсира изоставането си и в края на периода постепенно стопява 
разликата с България по дял на индивидите, ползващи компютри и интернет. Заедно 
с Кипър, Хърватия и Португалия Румъния постига над 20 процентни пункта ръст на 
индивидуалните потребители на интернет. Регистрираният висок темп е сериозна 
заявка за достигане на европейските показатели, макар резултатите все още да са на 
равнище, което е далеч от поставената цел. 

Посочените позитивни промени обаче не кореспондират с ниските нива на 
интензивност и ефективност на използване на наличните технологии. При почти 
еднакъв дял на ползващите компютри и интернет Румъния има с около 10 пункта по-
слабо реално потребление. По данни на европейската статистика 43% от българските 
потребители използват компютър и интернет всеки ден, докато при румънците този 
дял е съответно 34 и 32%. С други думи, ИКТ все още не са станали естествен 
елемент на жизнената среда за половината от българите и за 2/3 от румънците, 
каквато е тенденцията в ЕС-28 (62%) и особено в някои страни като Исландия, 
Норвегия, Дания, Люксембург и др., където над 80% от населението се възползва 
регулярно от възможностите на модерните технологии.  

В допълнение към това трябва да се посочи и неособено високата ефективност на 
тяхното приложение. То може да се разгледа в два взаимосвързани аспекта – място и 
цел на използването. Според информацията за местата, на които хората ползват 
компютри и интернет, България и Румъния следват тенденцията на европейските 
страни. Това се осъществява главно на три места – най-масово вкъщи, по-малко на 



Пенка Шишманова – България и Румъния по пътя към икономиката на знанието 

53 

работа и най-слабо – в училище. Българите са по-активни при ползването на 
технологиите вкъщи (43-45% от потребителите) и на работното място (18-19%), а 
румънците имат водещи позиции при потреблението им в училище (7% от 
потребителите) (вж. фиг. 11). И докато използването на компютъра и услугите на 
мрежата у дома предполага повече занимания за свободното време, то приложението 
в училище е свързано с изграждането на човешкия капитал. Следователно, от тази 
гледна точка предимствата са на страната на Румъния.  

Фигура 11 
Използване на ИКТ според мястото (%) 

 
Забележка: Данните за използването на интернет са за 2013 г., а за компютрите – за 2011 г. 

Източник: Евростат, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

Детайлизираният анализ дава представа за конкретните дейности, към които е 
насочено потреблението на информационните технологии. Независимо че не носи 
особен икономически ефект, тяхното приложение и в двете страни е насочено главно 
към комуникации и забавления като участие в социалните мрежи, изпращане и 
получаване на съобщения, четене на новини, вестници и списания, намиране на 
информация за стоки и услуги и др. Българите проявяват голяма активност и по 
отношение на телефонните и видео разговори, докато румънците се насочват повече 
към търсене на здравна информация. Значително по-слабо е използването на 
глобалната мрежа в професионален план за осъществяване на бизнес-дейности като 
интернет-банкиране (което е сред най-приложимите в развитите европейски страни), 
изтегляне и изпращане на формуляри, изтегляне на софтуер, взаимодействие с 
публичните власти и т.н. Предвид интензивните промени в разпространението на 
ИКТ и улесненият достъп до тях, може да се очаква увеличение на използваемостта и 
в други направления като работа от дома, виртуално обучение, научни изследвания и 
т.н. 
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И накрая не може да не се отбележи фактът, че 40-42% съответно от българите и от 
румънците никога не са ползвали компютър и интернет. За сравнение в останалите 
европейски страни този дял е двойно по-малък дял – 19-20%. Това означава, че 
голяма част от населението на България и Румъния не може да прилага съвременните 
технологии и съществува реален риск тези хора да останат технологично, а 
впоследствие и функционално неграмотни. Това от своя страна формира 
предпоставки за бъдещата им социална и професионална изолация, а оттук и за 
икономическа зависимост. 

 

Заключение 

Представеният анализ на развитието на България и Румъния и техния напредък към 
икономиката на знанието дават основание за следните изводи: 

• Двете страни имат сходна траектория и близки темпове на развитие в прехода към 
икономиката, базирана на знанието. По голяма част от изследваните показатели 
България е по-добре позиционирана, макар че Румъния „се движи” плътно зад 
нея. 

• И двете страни имат сравнително добри индекси на икономическа свобода, които 
се дължат предимно на постигнатата фискална и търговска свобода, а в конкретен 
план – на относителната ценова стабилност и благоприятните условия за 
предприемаческа дейност в България и на ускорения темп на промяна и 
стимулиращата инвестиционна среда в Румъния. Тези положителни 
характеристики обаче не успяват да неутрализират негативите, свързани с 
високата степен на корупция и ниската ефективност на съдебната система и в 
двете държави. 

• Негативното влияние на световната икономическа криза и нейните последици 
съществено влошават показателите за развитието на образованието в Румъния. С 
изключение на брутното записване в средното образование в количествен аспект 
тя се представя по-слабо от България. И в двете страни основен проблем е 
качеството на образованието, който напоследък все повече се задълбочава. 

• България и Румъния са страните с най-нисък иновационен потенциал в ЕС. В най-
общ план Румъния има предимство спрямо България, основаващо се на бързите 
положителни промени и сравнително по-високата ефективност на румънската 
иновационна система. България все още не успява адекватно да реализира 
ресурсния си потенциал и да го превърне в устойчиво нарастващ обем 
иновационни продукти.  

• Големият динамизъм на промените на България и Румъния в областта на ИКТ се 
оказва недостатъчен за постигане на конкурентни резултати и добри позиции на 
двете страни в съответните европейски класации. За разглеждания период 
България изпреварва Румъния по всички изследвани индикатори на ИКТ и 
показва положителни тенденции на изменение. Румъния засега изостава, но 
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наблюдаваните динамични и съдържателни промени с акцент върху 
образованието създават предпоставки за бърз качествен напредък. 

Освен значимите положителни промени направените изводи разкриват и множество 
проблеми, чието решаване трябва да се превърне в приоритетна задача за двете 
икономики.  

В този смисъл усилията на Румъния трябва да се концентрират върху следните 
направления: 

• повишаване гъвкавостта на пазара на труда чрез облекчаване на регулаторния 
режим; 

• ускоряване реформите в правораздавателната система, насочени към засилване на 
нейната независимост и ограничаване на корупцията; 

• увеличаване на разходите за образование и преодоляване последиците от кризата, 
чиято остатъчна инерция продължава да влияе негативно върху тази ключова 
сфера на икономиката; 

• насочване на вниманието към качеството на висшето образование и създаването 
на кадри съобразно потребностите на икономиката; 

• интензифициране на иновациите чрез увеличаване на разходите за НИРД и 
стимулиране на активността на бизнес-сектора в това отношение; 

• повишаване на ефективността на иновационната дейност чрез увеличаване на 
одобрените заявки за патенти; 

• подобряване на достъпа, интензитета и ефективността по отношение използването 
на съвременните информационни и комуникационни технологии. 

България трябва да предприеме целенасочени действия в следните посоки: 

• оптимизиране на държавните разходи и разработване на инициативи за 
възвръщане на интереса на чуждестранните инвеститори към националната 
икономика; 

• повишаване ефективността на съдебната система и резултатни действия в борбата 
с корупцията; 

• спешни мерки за подобряване качеството на образованието, особено в средната и 
висшата му степен; 

• промяна в модела на финансиране на висшите училища и ограничаване на 
неравновесието между потребностите на икономиката и специализацията на 
кадрите; 

• създаване на благоприятни условия за увеличаване на числеността и мотивиране 
на специалистите, занимаващи се с НИРД; 
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• стимулиране на иновационния инпут чрез увеличаване на публикационната и 
патентната активност; 

• ускоряване на темповете на приложение на съвременните технологии в 
икономиката с цел достигане нивата на другите европейски страни. 

Тръгнали неотдавна по европейския път на развитие, България и Румъния 
продължават прогресивните си реформи. Преходът към икономиката на знанието е 
еднакво труден и за двете страни, предвид общото им минало и съществувалите 
ограничения от политическо, икономическо, технологично, техническо и друго 
естество. Разменяйки си водачеството през различните периоди и по отделните 
индикатори на икономиката на знанието, днес България и Румъния съществено 
напредват в стремежа си да достигнат средното европейско равнище. В 
преобладаващата част от разгледаните направления перспективите са добри, но 
тяхната реализация все още е сериозно предизвикателство и за двете страни, за което 
е нужна адекватна държавна политика, подкрепяна от обществото и подпомагана от 
международните структури. 
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