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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА 
БАЛКАНИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНИТЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И 

ИНОВАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ2 
 
Развитието на научно-образователното пространство на Балканите е едно 
от условията за подобряване на социално-икономическото развитие, вкл. за 
повишаване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на 
региона. Това предполага необходимостта от неговото изследване с оглед 
възможностите за преодоляване на слабото представяне на балканските 
държави, чрез обединяване на усилията и задълбочаване на регионалното 
сътрудничество в сферите на висшето образование, науката и иновациите. На 
база на анализа на политико-икономическите предпоставки и на сравнителния 
анализ е изследвано позиционирането на държавите от региона в света и 
Европа по развитието на конкурентоспособността, иновационните процеси, 
човешкия капитал, ИКТ и други избрани индикатори. Посочени са и ползите от 
регионалното сътрудничество. Изследването е фокусирано върху сферите на 
висшето образование и науката като основни, макар и не единствени 
елементи за формиране на иновационния капацитет, ресурси и съзнание, 
необходими за изграждане на научно-образователното пространство на 
Балканите с оглед пълноценното му вграждане в Европейското 
научноизследователско пространство.  
JEL: O11; O3; O31; O57 

 

В условията на глобализация и изграждане на икономика на знанието, висшето 
образование и науката – сектори, пряко свързани с процеса на създаване на ново 
знание и иновации, формиране на иновационна култура на населението и тяхната 
реализция в практиката, придобиват решаващо значение както за социално-
икономическото развитие и постигането на интелигентен растеж, така и за 
повишаването на конкурентоспособността на икономиките на отделните страни и 
региони. В този контекст развитието на образователното и научноизследователското 
                                                            
1 Алла Кирова е доцент д-р в Института за икономически изследвания при БАН, секция 
„Макроикономика“, e-mail: a.kirova@iki.bas.bg. 
2 В студията са представени част от резултатите от текущия колективен 
научноизследователски проект от програмата на Института за икономически изследвания при 
БАН на тема „България в образователното и изследователското пространство на Югоизточна 
Европа“. 
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пространство  на Балканите чрез засилване на регионалното сътрудничество в тези 
сфери е една от възможностите за повишаване на иновационния потенциал на 
Балканите, както и за осигуряване на достойно място в Европа чрез позитивни 
изменения в геоикономическата позиция на региона.  

Поради посочените практически във всички доклади, представящи анализираните по-
нататък индекси, промени в броя на включените държави, различия в годините на 
предоставените от отделните държави данни, както и някои методологични промени, 
което не позволява извършването на сравнения с предишните им издания, анализът в 
рамките на това изследване се осъществява на базата на последната налична 
информация във всяка област на проучване. Обект на анализа са само агрегираните 
стойности на съответните индекси, както и избрани в съответствие с целите и 
задачите на изследването отделни формиращи ги подиндекси и индикатори. 

 

Политическата ситуация на Балканите 

Политическата ситуация в региона се характеризира с наличието на разнопосочни 
интереси и въздействия, причините за което частично се крият в миналото, но и в 
променящите се реалности в Европа в края на ХХ – началото на ХХІ век. 
Етническото, респ. езиковото многообразие и съжителството на няколко 
вероизповедания на Балканите пораждат многобройни етнически и религиозни 
конфликти, продължаващи и в наши дни в ерата на обединена Европа. Те са в 
основата на определянето на Балканите като зона на политическа нестабилност, 
което връща в употреба използваните в началото на миналия век негативни 
геополитически понятия „балканизация“ и „балкански манталитет“, свързани с 
дезинтеграционните процеси, характерни за етносите и държавите в региона и 
съответното недоверие и притеснение на Европа за неговото демократично развитие. 
За подобно отношение допринасят и сложните, често недоброжелателни и 
политически предубедени взаимоотношения между балканските държави, което се 
отразява крайно негативно върху възможностите за равностойно и ползотворно 
регионално сътрудничество и води до понижена степен на взаимно доверие между 
тях. В този контекст приемаме за напълно меродавно експертното мнение, че 
„Балканите не са изграден в политико-икономическо отношение регион в 
международните отношения и затова не е голям шансът останалите да го възприемат 
като относително значимо цяло и фактор в новия свят“ (Стоянов, 2015, с. 89).  

Въпреки това, както и поради приключване на въоръжените конфликти през 90-те 
години на миналия век, новото хилядолетие донесе напълно променено отношение на 
Европа към Балканите. През 1999 г. е конституиран Пактът за стабилност за 
Югоизточна Европа (ЮИЕ). От 2000 г. е задействан Процесът за сътрудничество в 
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ЮИЕ3 и е приета Хартата за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и 
сътрудничество в ЮИЕ. Създаден е Съветът за регионално сътрудничество, 
стартирал през 2008 г. като наследник на Пакта за стабилност за ЮИЕ и като 
оперативна група на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ. Неговите цели са насочени 
към насърчаване на транснационалното сътрудничество в региона, както и на 
европейската и евроатлантическата интеграция на ЮИЕ. Трябва да се отбележи, че 
понятието Балкански регион не случайно е заместено с географското понятие 
Югоизточна Европа – с това се цели преодоляване на все още съществуващия 
негативен контекст, свързан с името Балкани, от една страна, и акцентирането върху 
интеграцията на региона в ЕС и европейското му бъдеще, от друга страна. 

През същата година започва и инициативата на ЕС за Западните Балкани4 – понятие, 
обхващащо Албания и бившите югославски републики (тогава без Словения като 
най-развита държава на Балканите, а сега и без Хърватия, получила през 2013 г. 
статут на държава-членка на ЕС, но с включване на Косово) и очертаващо рамките на 
зоната на нестабилност в Европа. По този начин Словения, България и Румъния са 
освободени от стигмата на нестабилни държави и са включени в преговорния процес 
за членство в ЕС, приключил с тяхното приемане в него съответно през 2004 и 2007 
г., с което балканските държави-членки на ЕС стават пет, наред с „първенеца“ 
Гърция (членка от 1981 г.) и посочената Хърватия.  

В началото на 2003 г. председателят на Европейската комисия прави официално 
изявление, че бъдещето на балканските народи е в Европейския съюз, който поема 
ролята на техния обединител и вдъхва надежда за мир, сигурност, стабилност, 
разбирателство и реално добросъседско сътрудничество в региона. Според една 
сполучлива констатация, „едва ли има друга компактна група страни на Стария 
континент, която да изпитва такъв пиетет кам обединена Европа, където 
евроинтеграцията да се ползва с такава безрезервна подкрепа и да свързва всичките 
си надежди с общото европейско семейство. Балканските народи са твърдо убедени, 
че сложно преплетените религиозни, езикови, етнически, културни, икономически и 
политически проблеми на полуострова могат да бъдат разрешени не чрез 
прекрояване на границите, а с тяхното отваряне“ (Аврейски, 2008). В резултат на 
взаимните усилия и нагласи към сегашния момент пет държави от региона са с 
официален статут на страни-кандидатки за влизане в ЕС – Турция и Македония от 
2005 г., Сърбия, Черна гора и Албания от 2014 г., а Босна и Херцеговина и Косово са 

                                                            
3 През май 2014 г. председателите на парламентите на държавите-участнички в Процеса за 
сътрудничество в ЮИЕ учредяват Парламентарна асамблея на Процеса на сътрудничество в 
ЮИЕ, като България поема ротационното й председателство за периода 01.07.2015 г. – 
30.06.2016 г. За отбелязване е, че през 2016 г. се отбелязва 20-годишнината от създаването с 
декларацията от София на политическия формат за регионален диалог, на който България е 
един от учредителите през юни 1996 г., с който се полага началото на процеса за 
сътрудничество в ЮИЕ. 
4 Понятието Западни Балкани навлиза в европейската политическа терминология след 
приемането на документа на Европейския съвет, озаглавен „The Thessaloniki Agenda for the 
Western Balkans: moving towards European integration”. http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-
03-3_en.htm. 
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със статут на потенциални кандидати. Трябва да се отбележи, че самият ЕС също 
така осъзнава взаимната изгода от включването на Балканите в процеса на 
разширяване и от участието им в евроатлантическите структури, като възприема 
тезата, че „в геополитически смисъл ЕС не може да претендира да изпълнява ролята 
на глобален играч, докато се примирява със съществуването на разхвърлян 
европейски заден двор“ (Kyuchukov, 2015, p. 9). 

През първото десетелетие на ХХІ век с техническата, финансовата и консултативната 
подкрепа на ЕС започват да се изграждат основите на бъдещо конструктивно 
транснационално сътрудничество, като се постигат редица споразумения между 
балканските държави, въз основа на които се формират регионални центрове и се 
предприемат инициативи, съдействащи за:  

а) разбирателството в политическата сфера – например, основаване през 2001 г. в 
София на Балканския политически клуб;  

б) насърчаването на твърде скромните икономически отношения чрез осъществяване 
на многостранни инициативи в областта на търговията, инфраструктурните и 
енергийните проекти, земеделието;  

в) засилването на сигурността и стабилността в региона – борба с трансграничната 
престъпност и корупцията, контрол върху оръжията, регулиране на миграционните 
процеси, участие в Европейските сили за бързо реагиране, полицейско 
сътрудничество;  

г) възстановяването на прекъснатото през 90-те г. на миналия век вследствие на 
военните конфликти академично сътрудничество – Среща на ректорите на 
университетите от всички балкански страни във възстановения Интеруниверситетски 
център в Дубровник през август 2002 г.; развитие на подкрепящите академичното 
сътрудничество европейски мрежи, например: Инициатива за образователната 
реформа в ЮИЕ (ERISEE); Мрежа за координиране на научноизследователските 
политики със страните от Западните Балкани (WBC-INCO-NET); Мрежов проект за 
научноизследователското сътрудничество в ЮИЕ (SEE-ERA.NET); Мрежа за 
сътрудничеството в областта на образованието в ЮИЕ (SEE ECN); 
Научноизследователска и образователна мрежа в ЮИЕ (SEEREN);  Мрежов проект 
„Научноизследователско пространство в ЮИЕ за електронни инфраструктури“ 
(SEERA-EI) и други; възобновяване на двустранното академично сътрудничество 
между държавите от региона.5  

С тези инициативи се цели преди всичко, наред с постигането на разностранни 
изгоди за самия регион, преодоляването на натрупаното през годините недоверие на 
Европа към Балканите, на негативните асоциации, възникващи при употреба на 
понятието „балканизация“, както и закъснялото разбиране, че „Европа ще се довери 
                                                            
5 Като добър пример може да се посочи подписването на програма за сътрудничество през 
периода 2014-2016 г. между БАН и Македонската академия на науките и изкуствата и 
договарянето на над 40 съвместни проекта. Един от тях е интердисциплинарен проект, целящ 
определянето на приоритети за научно и иновационно сътрудничество за постигане на целите 
на развитието на България и Македония (вж. по-подробно Чобанова, 2015). 
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на южния си регион само когато балканизацията стане синоним на балканска 
глобализация“.6 

Обективността при оценката на политическите инициативи в ЮИЕ обаче изисква 
споменаване на проявите на известен скептицизъм в специализираната литература 
относно тяхната реална ефективност поради разминаването между договорените 
цели и постигнатите практически резултати (Кехайова, Димитров, Борисов, Шивачев 
и Кръстева, 2015, с. 26-40). Като аргументи се посочват пожелателният декларативен 
характер на лансираните идеи; институционализацията на механизмите за 
сътрудничество главно под формата на политически срещи и мероприятия; липсата 
на бюджет за финансиране на утвърдените проекти; инициирането „отвън“ на 
инструментите за регионално сътрудничество; проявите на недоверие, неприязън и 
противопоставяне на балканските политически елити, водещи до слаби „вътрешни“ 
двигатели за постигането на диалог и взаимно изгодни действия. В този контекст 
цитираните автори отдават приоритетно значение не на политическите, а на така 
наречените от тях „функционални“ („проектни“) инициативи за сътрудничество 
между отделните държави в региона в конкретни, в значителна степен 
„деполитизирани“ социални и културни области на дейност като образование, наука, 
информационни и комуникационни технологии, медицина, туризъм и култура. 
Изхождайки от реалните тенденции в политико-икономическия живот на Балканите, 
реализацията на лансираната идея изглежда напълно приемлива, логична, приложима 
и резултатна с оглед на подобряването на разбирателство и сътрудничество в 
региона, както и на ползите за икономическото му развитие.  

 

Регионални икономически специфики 

От гледна точка на икономическото развитие, балканските държави остават 
сравнително слабо развити, с ограничен потенциал на регионалната икономика и 
ниска степен на транснационално сътрудничество.  

С изключение на Турция, следвана от Румъния, като площ и най-вече като население 
страните от Балканите са относително или много малки, което се отразява върху 
мащабите на вътрешните им пазари – освен Гърция, повечето от тях са с население 
под 7.5 млн. души (табл. 1).  

Характерна черта на региона през последните две десетилетия са проявите на 
депопулация, предизвикани както от неблагоприятните икономически условия, така и 
от военните стълкновения и етническите конфликти, водещи до нестабилност и 
несигурност – обективни причини за възникването на нагласи за напускане на 
региона от страна на неговото население. Със спирането главно на военните 
конфликти през последните години се наблюдава известно подобряване на 
ситуацията – в четири страни от региона годишният прираст на населението 

                                                            
6 Глобализация и балканизация. http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_ 
komentari/2001/01/27/206836_globalizaciia_i_balkanizaciia/. 
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отбелязва положителни стойности (най-високи в Турция), докато в останалите 
стойностите са отрицателни, но незначителни по своя размер – между 0.6 и 0.1%. 
Най-видимото забавяне на негативната тенденция се наблюдава в Сърбия (0.3%), 
аналогична по своята стойност тенденция, но с обратен знак е характерна за Гърция 
като следствие от тежката икономическа ситуация там през същия период. 

Таблица 1 
Население на Балканите 

Държава 
Население към 
01.01.2015 г. 

(хил.) 

Годишен 
прираст* (%) 

Нетна 
миграция – 
2014 (хил.)

Население в риск от бедност 
и социално изключване – 
2013 (% от общия брой) 2011 2014 

ЕС-28 
България 
Гърция 
Хърватска 
Румъния 
Словения 
Черна гора 
Македония 
Албания 
Сърбия 
Турция 
Босна и Херцеговина 
Косово 

508191.1   
   7202.2 
 10812.5 
   4225.3 
 19861.4 
   2062.9 
     622.1 
   2069.2 
   2839.0 
   7112.0 
 77695.9 
   3825.3 
   1804.9 

- 
- 0.6 
- 0.3 

- 
- 0.5 
  0.2 
  0.1 
  0.2 
- 0.3 
- 0.8 
   1.2 
- 0.1 

- 

- 
- 0.6 
- 0.6 
- 0.4 
- 0.4 
   0.1 
   0.1 
   0.1 
- 0.1 
- 0.5 
  1.2 
- 0.2 

- 

951.9 
  - 2.1 
- 69.4 
- 10.2 
- 16.4 
  - 0.5 
  - 0.9 
  - 0.5 
- 18.0 

- 
  80.7 

- 
- 39.6 

24.5 
48.0 
35.7 
29.9 
40.4 
20.4 

- 
48.1 

- 
42.0 

- 
- 
- 

* data.worldbank.org 
Източник: Key figures on Europe – 2015 edition. Eurostat. 
 

Посочените данни се допълват от информацията за нетна миграция в страните от 
региона – по последни налични данни за 2014 г. най-много граждани напускат 
Гърция и Косово, следвани, макар и с пъти по-ниски стойности, от Албания, Румъния 
и Хърватска. „Здравословна“ отрицателна миграция е характерна за Словения, 
Македония и Черна гора (под хиляда души), относително ниска е тя и в България 
(2100). Единствената държава с положителна миграция е Турция, в която се завръщат 
близо 81 000 души. 

Неблагоприятната икономическа среда намира израз във високия относителен дял 
на населението, живеещо в риск от бедност и социално изключване, което е 
сериозен фактор и за негативните миграционни нагласи: неговият дял е под средното 
равнище от 24.5% в ЕС-28 само в Словения и незначително го надвишава в 
Хърватска, докато най-висок е делът му в България и Македония, следвани от 
Сърбия, Гърция и Румъния. По този показател три от балканските държави-членки на 
ЕС се нареждат на най-ниското стъпало в него. 

Макроикономическата ситуация в региона в най-общ план може да бъде оценена чрез 
анализ на информацията за брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от 
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населението (табл. 2). За отбелязване е, че наличните данни, обхващащи практически 
всички включени в изследването страни, са за 2013 г. и са в PPS.7  

Таблица 2 
Избрани макроикономически показатели 

Държава 

БВП на глава от населението Инфлация – 2014 
(потребителски цени 

– предходната 
година = 100)* 

Икономика в 
сянка – 2013 

(% от 
БВП)** 

2013 
(PPS, ЕС-
28=100) 

2014 
(евро, ЕС-
28=100) 

ЕС-28 
България 
Гърция 
Хърватска 
Румъния 
Словения 
Черна гора 
Македония 
Албания 
Сърбия 
Турция 
Босна и Херцеговина 
Косово 

100 
45 
73 
61 
55 
82 
40 
36 
28 
37 
53 
29 
- 

100 
21.2 
59.7 
37.4 
27.5 
66.3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 1.5 
- 1.4 
- 1.3 
- 0.2 
   1.1 
   0.2 
- 0.7 
- 0.1 
   1.6 
   1.7 
   8.9 
- 0.9 
 0.4 

18.4 (ЕС-27) 
31.2 
23.6 
28.4 
28.4 
23.1 

- 
- 
- 
- 

26.5 
- 
- 

* The World Factbook. Cental Intelligence Agency, USA (CIA). www.cia.gov. 
** The Shadow Economy in Europe, 2013, p. 23. www.atkearney.com. 
Източник: Key figures on Europe – 2015 edition. Eurostat. 
 

В условията на постепенно излизане от последната глобална икономическа криза, 
освен в Гърция, както и при незначителна с изключение на Турция (и дори 
отрицателна в половината от анализираните страни) инфлация, БВП на глава от 
населението е най-нисък в България, като съставлява 45% от средния му размер в ЕС-
28 и индикира най-лошия резултат, както в целия ЕС, така и сред балканските 
страни-членки (още по-стряскащи са данните за България в евро – 21.2%). На първо 
място е Словения с 82%, следвана от Гърция, Хърватска и Румъния. Въпреки добрите 
темпове на икономическия растеж в Турция през последните години, по този 
показател тя все още значително изостава от средното му равнище в ЕС, като едва 
надхвърля една втора от него (53%). Всички други страни от Западните Балкани са с 
БВП на глава от населението, по-ниски от този в България, като най-зле се 
представят Албания и Босна и Херцеговина с под 30% от средноевропейското 
равнище. 

По-важните причини за слабото икономическо представяне на повечето балкански 
държави и на целия регион могат да бъдат изведени от следните характерни за тях 
процеси и явления: 

                                                            
7 PPS (purchasing power standard) – стандарт на покупателната сила на населението: приета в 
международната статистика мерна единица, позволяваща по-обективното извършване на 
международни сравнителни анализи. 
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• сходен непоследователен характер на трудния преход към пазарна икономика в 
страните от бившия източен блок; 

• висока цена на „доминиращата фрагментация и конфликти на балканския регион, 
както и съществуващите етнически размирици и регионалната нестабилност, ... 
които значително забавят растежа, структурната промяна, икономическия 
прогрес, трансформацията и развитието“8; 

• ниска ресурсна и технологична осигуреност, недостатъчно развитие на 
високотехнологични и наукоемки производствени сектори, респ. ниска 
конкурентоспособност в международен и европейски план; 

• силна зависимост от чуждестранни инвестиции; 

• изостанала инфраструктура и слабости при финансиране на нейното изграждане9; 

• ограничени мащаби на вътрешните пазари; 

• висока корупция и значителен дял на икономиката в сянка: представените в 
таблица 2 данни констатират наличието на съществен неин дял в БВП на всички 
балкански страни-членки на ЕС и на Турция, вариращ в диапазон между близо 
25% и 30% и сериозно надвишаващ средноевропейското му равнище; 

• ниска степен на трансгранично икономическо сътрудничество, включително слаб 
интерес към регионални външнотърговски отношения вследствие установената 
практика на „междусъседско“ недоверие10;  

• сложна международна икономическа ситуация през второто десетилетие на ХХІ 
век, характеризираща се с бавното възстановяване след последната глобална 

                                                            
8 Петракос, 2001, с. 5. Напълно споделяме тезата на цитирания автор, че посочените фактори 
влияят негативно върху икономиката на целия регион, включително върху държавите, които 
не са пряко въвлечени в конфликти, но са принудени да се развиват в условията на 
нестабилност, несигурност на пазарите  и депресираност. 
9 Въпреки подписване през първото десетилетие на ХХІ век на редица вдъхващи надежда и 
дългоотлагани междуправителствени споразумения, свързани с развитието на транспортна и 
енергийна инфраструктура с регионално и трансевропейско значение, практическите резултати 
са твърде неудовлетворителни – с изключение на „успешната“ 2013 г., отбелязана с пускането 
в експлоатация на моста „Нова Европа“ (Дунав мост 2) и на всички участъци на 
автомагистрала „Тракия“ като част от Паневропейския транспортен коридор 8, повечето от 
свръхзначимите за развитието на ЮИЕ инфраструктурни проекти поради финансови, 
политически и други причини са прекратени, замразени, отложени или останали в сферата на 
добри пожелания (например, нефтопроводи Бургас-Скопие-Вльора и Бургас-Александруполис; 
газопроводи Южен поток и Турски поток; магистрала София-Ниш, железопътна връзка 
България-Македония, цялостно изграждане на транспортния коридор 8 и други). 
10 Като опит за преодоляване на посочените негативи, засега не много успешен с оглед 
засилването на междурегионалната търговия, трябва да се спомене постигнатото със 
съдействието  на Пакта за стабилност Централноевропейско споразумение за свободна 
търговия – ЦЕФТА във формата му ЦЕФТА 2006, известно като ЦЕФТА 2,  включващо 
подготвящите се тогава за членство в ЕС балкански държави Албания, Босна и Херцеговина, 
Македония, Сърбия, Хърватска, Черна гора и Косово. 



Алла Кирова – Научно-образователното пространство на балканите като фактор за … 

69 

финансова и икономическа криза на външнотърговската конюнктура в държавите 
от ЕС, който е и основен партньор на ЮИЕ в тази област; 

• сериозни политически и икономически проблеми през последните години в най-
развитите държави на Балканите – в Гърция, която, наред с друго, се явява един от 
значимите инвеститори в региона, както и в Турция, която, въпреки 
разполагаемия съществен потенциал за икономическото развитие, започна пътя на 
отстъпление от принципите на Ататюрк за светския характер на държавата с 
всички негативни последствия за европейското й бъдеще и усложнени 
политически и икономически отношения със съседни страни и Европа. 

Въпреки посочените негативни тенденции и дадености, последният Периодичен 
доклад на Световната банка за икономиката на страните от ЮИЕ – 2015 отчита 
възобновяване на икономическия растеж във всички страни от Западните Балкани – 
Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия.11 
Подчертава се, че въпреки обусловеното от рязкото намаляване на икономическата 
активност в еврозоната по-нататъшно свиване на икономиката на тези страни след 
рецесията през 2009 г., както и след безпрецедентни наводнения в региона през май 
2014 г., там се наблюдава икономическо оживление и се очаква по-нататъшно 
ускоряване на растежа от 0.3% през 2014 г., 1.8% през 2015 г. до средно 2.6% през 
2016-2017 г. За отбелязване е, че като най-динамично развиващите се страни в ЮИЕ 
в доклада се посочват Албания, Косово, Македония и Черна гора, където се очаква 
икономическият растеж да достигне над 3% през 2015-2016 г. 

Докладът на Световната банка определя като основен структурен проблем в ЮИЕ 
високата безработица, съставляваща 20% средно в региона и достигаща 45% сред 
младежите като следствие от влошения следкризисен инвестиционен и делови 
климат, както и неефективно държавно управление в сферата на трудовия пазар.12 

Представените в табл. 3 данни показват най-високо равнище на безработица в 
„отличничките“ Босна и Херцеговина, Косово и Македония, следвани от Гърция. 
Близо, но под средното равнище в региона са Хърватска, Албания, Черна гора и 
Сърбия. Най-динамично се развиват трудовите пазари в Румъния, Словения и 
Турция, в които безработица е под средното за ЕС-28 равнище. В България също така 
се наблюдава положително развитие, като коефициентът на безработица надвишава 
средноевропейския едва с 1.2 пункта. В региона определено се отчита раздвижването 
на пазара на труда, което позволява да се констатира известно икономическо 
оживление. 

                                                            
11 http://www.worldbank.org/ru/news/feature/2015/09/28/from-recovery-to-reinvigorated-growth-in-
south-east-europe. 
12 Според резултатите от проучването на Съвета за регионално сътрудничество „Балкански 
барометър 2015“, обхващащо 7 страни от Западните Балкани, 64% от респондентите посочват 
безработицата като най-големия проблем в своите държави, като на второ място се поставят 
икономическите проблеми (от 58% от анкетираните лица). Balkan Barometer 2015. Public 
Opinion Survey, Analitical Report. Sarajevo: Regional Cooperation Council Secretariat (RCC), 2015. 
Получените резултати за младежката безработица стигат до над 50% в някои от страните от 
Западните Балкани. 
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Таблица 3 
Заетост и безработица в балканските държави (%) 

Държава Коефициент на заетост - 2014 Коефициент на безработица - 2014 
ЕС-28 
България 
Гърция 
Хърватска 
Румъния 
Словения 
Македония 
Турция 
Албания 
Босна и Херцеговина 
Косово 
Сърбия 
Черна гора 

69.2 
65.1 
53.3 
59.2 
65.7 
67.8 
51.3 
53.2 

- 
- 
- 
- 
- 

10.2 
11.4 
26.5 
17.3 
  6.8 
  9.7 

  28.5* 
  9.9 

   18.0* 
   43.6* 

             30.9*(2013) 
  19.7* 
  18.5* 

* The World Factbook. Cental Intelligence Agency, USA (CIA). www.cia.gov 
Източник: Евростат (http://ec.europa.eu/eurostat). 
 

За балканските държавите е характерно наличието на още един сериозен проблем в 
сферата на пазара на труда, а именно т. нар. изтичане на мозъци – явление, по-
известно в анализирания аспект като „загуба на мозъци“, което води до засилващия 
се дефицит на квалифицирани специалисти и пряко влияе върху количествените и 
качествените характеристики на регионалния научно-образователен и иновационен 
капацитет. Въпреки че това явление е характерно за всички източноевропейски 
икономики в периода на трансформация, ситуацията на Балканите е усложнена от две 
обстоятелства – от една страна, от военните конфликти в региона през 90-те години 
на миналия век, а от друга страна, от факта, че повечето страни на Балканите се 
характеризират с ниска степен на икономическото развитие, респ. с ниски доходи, 
което е основен фактор за емиграционните нагласи.13 В доклада на ЮНЕСКО „Наука, 
технология и икономическо развитие в Югоизточна Европа“ (Uvalic, 2005, p. 31-35) 
се отбелязва, че „изтичането на мозъци“ пряко засяга научноизследователския сектор 
независимо, дали този процес е „външен“ – заминаване в чужбина на най-добрите 
експерти, учени, изследователи, преподаватели и студенти в търсене на 
професионална реализация и достойни доходи, или „вътрешен“ – напускане на 
професията и преминаване към по-високоплатена работа в частния или неформалния 
сектор. Въпреки констатираната липса на достоверна информация, в цитирания 
доклад се посочва, че по експертни оценки в началото на 90-те години в много 
страни от региона секторът научни изследвания и развойна дейност (НИРД) се 
лишава от близо 70% от изследвателите, особено от по-младото поколение. В 
Албания например Университетът в Тирана губи около 40% от академичния състав, 

                                                            
13 Резултатите от цитираното проучване „Балкански барометър 2015“ показват, че 77% от 
респондентите от изследваните страни от Западните Балкани са изцяло и повече недоволни от 
състоянието на националните икономики, а 45% изявяват готовност да заминат да живеят и 
работят в чужбина. 
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като 90% от тях са на възраст под 40 години. В Босна и Херцеговина 79% от 
инженерите в изследователския сектор, 81% от магистрите и 75% от докторите в 
различни области на науката напускат страната през този период. В Босна и 
Херцеговина се наблюдава абсолютен дефицит на изследователите от средното 
поколение. В Хърватска към 1999 г. заетите в научноизследователския сектор 
намаляват с близо 58% спрямо 1990 г. В Македония за периода 1995-2000 г. е 
регистриран 30% спад в анализираната заетост.  

Наблюдаваните тенденции безусловно влияят върху националния и регионален 
иновационен потенциал, включително върху качеството на човешкия капитал. 
„Изтичането на мозъци“ или „загуба на таланти“ е макар не единствен, но важен 
фактор за тяхното развитие. В този контекст като косвен индикатор за щетите от това 
явление може да се приемат данните за класацията на държавите от региона по 
измервания от 2013 г. Глобален индекс на човешкия капитал (Нuman capital 
index). Във второто му издание от 2015 г. с обхват 124 държави от целия свят 
балканските страни се класират относително неблагоприятно.14 С изключение на 
Словения (15-то място), страните-членки на ЕС Хърватия, Румъния, Гърция и 
България се нареждат далеч зад повечето европейски държави съответно на 36, 39, 40 
и 42-ро място. Включените в проучването балкански държави извън ЕС – Сърбия, 
Македония, Албания и Турция се представят още по-негативно, като са съответно на 
50, 55, 66 и 68-мо място по общата стойност на индекса на човешкия капитал.  

Още по-показателни са представените в Доклада индикатори, характеризиращи 
използването на висококвалифицирания човешки капитал. Въпреки общото за всички 
балкански страни слабо представяне по показателя „привличане на таланти“ (със 
стойност под 3 по скалата от 1 до 7), най-зле (под 2) са Сърбия, България и Хърватска 
(табл. 4).  

Таблица 4 
Използване на висококвалифицирания човешки капитал в балканските държави 

(скала от 1 до 7) 

Държава Привличане 
на таланти 

Задържане 
на таланти 

Намиране на служители 
с необходима 
квалификация 

Относителен дял на 
висококвалифицирани 
служители сред заетите 

на възраст 25-54 г 
стойност позиция % позиция 

Албания 2.94 3.08    3.65                    80       16.7                79 
България 1.81 1.81    3.13                  109       31.4                42 
Хърватска 1.81 2.11    3.70                    77       35.5                32 
Гърция 2.35 3.03    4.45                    32       32.9                38 
Македония 2.17 2.48    3.33                  105       28.3                47 
Румъния 2.62 2.47    4.20                    43       21.6                62 
Сърбия 1.60 1.82    3.59                    84       28.4                46 
Словения 2.51 2.88    3.80                    67       43.0                20 
Турция 2.91 3.18    3.55                    88       19.5                68 

Източник: The Human Capital Report 2015. Geneva: WEF, 2015. 
                                                            
14 The Human Capital Report 2015. Geneva: WEF, 2015. 
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Посочените значителни загуби на човешки капитал в академичната сфера в Албания 
явно довеждат до последващото предприемане на активни действия за подобряване 
на ситуацията в тази страна, което намира израз в най-доброто й представяне по 
показателя „привличане на таланти“ и второ място след Турция по показателя 
„задържане на таланти“.15 Всъщност само тези страни, следвани от Гърция, са със 
стойности на последния над 3. Всички останали, включително винаги „първата“ 
Словения, не успяват да преодолеят проблема със задържането на таланти, като най-
слабо тук се представят отново България и Сърбия. 

Трябва да се отбележи, че в последното издание на Доклада за глобалната 
конкурентоспособност на Световния икономически форум16 също така се отрежда 
важно място на показателите за възможностите на една страна да привлича и 
задържа талантливи хора, включени в групата индикатори за ефективността на 
трудовия пазар и по-конкретно в сумарния индикатор „ефективно използване на 
таланти“, който се третира като съществен фактор за развитието на науката, 
образованието и иновациите. В съответствие с представените в Доклада данни, 
аналогично на гореизложените, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватска и България 
се класират най-негативно сред 140-те световни държави, както и сред страните от 
ЮИЕ и по двата показателя – задържане на таланти (съответно на 140, 136, 134 и 
133-то място) и привличане на таланти (139, 137, 135 и 132-ро място). Във възходящ 
ред ги следват Румъния, Македония, Гърция и Албания, но отново с позиции под 100. 
Най-„високи“ позиции заемат Турция (съответно по двата показателя 84 и 105-то 
място), Черна гора (92 и 103-то място), и Словения (98 и 118-то място). Тези 
резултати позволяват отново да се констатира твърде ниския регионален потенциал 
за ефективно използване, респ. задържане на талантливи хора. 

Това оказва влияние върху неблагоприятната структура на заетост в балканските 
страни (табл. 4) – относителният дял на висококвалифицираните служители сред 
заетите на възраст 25-54 г. в повечето страни от региона е под 30% и дори под 20% 
(Албания и Турция, които са съответно на 79 и 68 място в света по този индикатор). 
Единствено в Словения той е над 40% (20-то място), а в Хърватска, Гърция и 
България е над 30% (съответно 32, 38 и 42-ро място). Още по-показателни (макар и 
условни) за оценка на нивото на развитие както на регионалната икономика и 
трудовия пазар като цяло, така и на условията за иновации и изграждане на 
икономиката на знанието са данните за възможностите за намиране на пазара на 
труда на служители с необходима квалификация – по този показател под всякаква 

                                                            
15 Правителството на Албания с помощта на ПРООН още през 1997 г. прилага програма за 
„привличане на мозъци“, която се оценява като успешен модел, който може да бъде приложен 
в цяла ЮИЕ. Съответните мерки са насочени към стимулирането на персонала в академичните 
институции чрез насърчаване на тяхното сътрудничество с частния сектор, вследствие на което 
те имат право да задържат 90% от доходите от съвместни изследвания, като 60% от тях могат 
да бъдат използвани пряко за допълнителното възнаграждение на академичните служители. 
Подобни практики са прилагани в изследователските институции и в други страни от 
Западните Балкани, засегнати сериозно от проблема „изтичане на мозъци“, например в 
Хърватска и Черна гора. 
16 The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: WEF, 2015. 
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критика е представянето на България (109-то място в света) и Македония (105-то 
място); следват Турция, Сърбия, Албания, Хърватска и дори Словения (съответно 88, 
84, 80, 77 и 67-мо място). Единствено Гърция (32-ро място) и Румъния (43-то място) 
се оказват в горната половина на световната класация. 

 

Конкурентоспособност и иновационен потенциал на балканските държави 

Оценката на конкурентоспособността и иновационния потенциал на балканския 
регион в национален и регионален аспект в по-широк (от гледна точка на процеса на 
изграждане на икономиката на знанието) и по-тесен (с оглед на конкретните 
индикатори) смисъл е извършена на основата на анализ на мястото на балканските 
държави в света и Европа чрез представянето им в редица съответни глобални и 
европейски класации с фокус върху индикаторите, характеризиращи сферите на 
висшето образование и НИРД, като значими фактори за тяхното развитие и 
подобряване. 

Преди всичко насочваме вниманието към Индекса за глобалната 
конкурентоспособност (Global Competitiveness Index), измерван в цитирания Доклад 
за глобалната конкурентоспособност въз основа на агрегирането на три групи 
индикатори за базисните предпоставки, ефективността на икономиката и нейната 
иновативност.  Според методологията на Доклада, 140-те страни в света се 
подреждат по три стадия на икономическото развитие – факторно развитие, 
ефективна икономика и иновативна икономика.17 В този контекст седем държави от 
балканския регион – Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Черна 
гора и Сърбия се намират на втория стадий (ефективна икономика), Хърватска, 
Румъния и Турция са в период на преход от втория към третия стадий, като само две 
държави – Гърция и Словения са на третия стадий (иновативна икономика).  

В табл. 5 са представени резултатите за класирането на анализираните държави по 
общия индекс на конкурентоспособността и по два избрани формиращи го 
подиндекса, съответстващи на целите на настоящото изследване. 

По общия индекс на конкурентоспособността налице е слабото представяне на 
региона – всички страни са на позициите под 50-та и са далеч от представянето на 
други европейски държави: Турция, Румъния, България, Словения и Македония са в 
диапазон от 51 до 60-то място, Черна гора, Хърватска, Гърция, Албания и Сърбия – 
от 70 до 94-то място, а Босна и Херцеговина е на 111-то място. В сравнение с 
предишното издание на този доклад се наблюдава твърде скромен напредък: само 4 
държави – Румъния, Словения, Македония и Албания подобряват своите позиции, 
България, Хърватска, Гърция и Сърбия запазват класацията си, а Турция и Черна гора 
са с влошена спрямо предходния период ситуация. Като цяло резултатите от Доклада 
регистрират съществено „полюсно“ разминаване в представянето на 

                                                            
17 Индикаторите, характеризиращи трите стадия на икономическото развитие са представени в 
цит. публикация: The Global Competitiveness Report 2015-2016, р. 6. 
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висококонкурентните икономики от Северна Европа, 6 от които се класират по този 
индикатор сред топ 10 в света,  и слабите в това отношение икономики на Балканите. 

Таблица 5 
Индекс на глобалната конкурентоспособност на Балканите – 2014 г. (скала от 1 до 7) 

Държава 
Позиция 

 (сред 140 
държави) 

Стойност 
 

Позиция 
през 2014-

2015 г.  
(сред 144 
държави) 

Подиндекс 
Иновации 

Подиндекс Висше 
образование и 
квалификация 

Позиция Стойност Позиция Стойност 

Турция 51 4.37 45 60 3.35 55 4.58 
Румъния 53 4.32 59 75 3.24 59 4.55 
България 54 4.32 54 94 3.11 64 4.48 
Словения 59 4.28 70 33 3.83 22 5.41 
Македония 60 4.28 63 58 3.38 46 4.79 
Черна гора 70 4.20 67 69 3.28 54 4.58 
Хърватска 77 4.07 77 92 3.13 51 4.62 
Гърция 81 4.02 81 77 3.23 43 4.84 
Албания 93 3.93 97 118 2.76 47 4.74 
Сърбия 94 3.89 94 113 2.90 71 4.27 
Босна и 
Херцеговина 111 3.71 - 115 2.79 97 3.77 

Източник: The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: WEF, 2015. 
 

По фактора иновации резултатите за региона, с изключение на Словения (33-то 
място), са още по-негативни: всички държави се класират след 58-мо място 
(Македония) до 118-то място (Албания). Трябва да се отбележи доста ниската 
позиция на България по този индикатор – 94-то място, която е изпреварена в 
низходящ ред от Словения, Македония, Турция, Черна гора, Румъния, Гърция и 
Хърватска. Едва три държави – Сърбия, Босна и Херцеговина и Албания са на по-
ниското стъпало от нас със съответните 113, 115 и 118-та позиции.  

Относително по-благоприятна е ситуацията в региона в групата индикатори, 
характеризиращи ефективността на икономиката, и по-специално по показателя 
висше образование и квалификация. Най-добре тук се представя Словения (22-ро 
място), следвана в низходящ ред от Гърция, Македония, доста добре представилата 
се Албания (47-мо място), Черна гора, Хърватска, Турция, Румъния, България (64-то 
място), Сърбия и на последно 97-мо място Босна и Херцеговина. 

По-детайлна представа за конкурентоспособността на анализираните икономики се 
придобива при анализ на избрани показатели, отнасящи се към групата индикатори 
за развитието на сферата на НИРД в страните от Балканите (табл. 6). 
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Таблица 6 
Показатели за качеството на НИРД сфера в балканския регион – 2014 г. (скала от 1 до 7) 

Държава 

Качество на 
образователната 

система 

Качество на 
научно-

изследователските 
институции 

Фирми, развиващи 
НИРД 

Сътрудничество 
между бизнеса и 
университетите в 
областта на НИРД 

Наличие на учени и 
инженери 

Заявки за патенти 
на млн. население 

Стойност Позиция Стойност Позиция Стойност Позиция Стойност Позиция Стойност Позиция Стойност Позиция
Албания 4.5 29 2.3 129 2.9 106 2.3 134 3.2 118 0.2 93 
Босна и 
Херц. 2.4 136 3.1 106 2.5 124 4.3 35 3.1 125 2.4 55 

България 3.3 93 3.7 72 3.1 78 3.0 112 3.7 90 6.9 45 
Хърватска 3.1 103 4.0 52 3.1 85 3.4 81 3.9 78 10.3 37 
Гърция 2.9 114 3.8 66 2.8 113 3.1 110 5.3 6 9.2 38 
Македония 3.8 61 3.9 59 3.3 62 3.7 60 3.8 86 0.6 79 
Черна 
Гора 3.9 58 3.8 65 3.1 77 3.9 46 4.0 65 0.8 71 

Румъния 3.3 90 37 70 2.9 94 3.6 71 4.1 57 2.7 54 
Сърбия 3.1 110 3.8 67 2.4 129 3.2 95 3.8 82 3.0 53 
Словения 4.1 50 4.8 31 3.7 39 4.0 44 4.1 62 62.3* 23 
Турция 3.3 92 3.6 82 3.1 79 3.7 61 4.2 50 7.5* 42 

* При стойностите на индексите от 1 до 7 има изключения, когато данните за тяхното 
измерване не са от изследването към цитирания доклад, поради което те могат да надвишават 
горната им граница от 7. 
Източник: The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: WEF, 2015. 
 

Държавите от региона се характеризират с много ниско качество на 
образователната система (според приложената в Доклада методология тук са 
включени гимназиално и висше образование) – 4 от страните се класират на позиция, 
по-ниска от 100-на, Румъния, България и Турция – под 90, Словения, Черна гора и 
Македония – между 50-то и 61-во място, единствено Албания показва много добър 
резултат – 29-то място в света.  

Относително по-позитивни са средните резултати за качеството на 
научноизследователската сфера: Словения е на 31-во място, останалите страни, с 
изключение на Босна и Херцеговина и Албания (съответно 106 и 129-то място), се 
класират на позиции под сто, като най-добрите резултати са за Хърватска и 
Македония (съответно 52-ро и 59-то място). България се позиционира едва на 72-ро 
място, като е изпреварена от Черна гора, Гърция, Сърбия и Румъния. Много слабо е 
представянето на Турция по качеството на двете сфери – 92-ро място на 
образователната и 82-ро място на научноизследователската. 

Друг показател за регионалния иновационен капацитет е сътрудничеството между 
бизнеса и университетите в сферата на изследванията и иновациите. То трябва да се 
характеризира като изключително неудовлетворително в 5 страни от региона – в 
Албания, България, Гърция (въпреки 6-то й място в света по наличие на учени и 
инженери), Сърбия и Хърватска (съответно 134, 112, 110, 95 и 81-во място). По-
добро, но пак недостатъчно силно е представянето на Румъния, Турция и Македония 
(71, 61 и 60-то място). Значително по-позитивни са резултатите за Босна и 
Херцеговина, нареждаща се на първо място в региона с 35-та си позиция, следвана от 
Словения и Черна гора (44 и 46-то място).  
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Не става ясно обаче какви са целите на подобно сътрудничество, след като налице е 
съществено разминаване при повечето държави по анализирания показател с този за 
фирмите, развиващи изследователско-иновационни дейности – само в Словения, 
България и Албания класацията е по-висока в тази насока в сравнение с показателя за 
сътрудничеството между бизнеса и академичната сфера, докато във всички други 
държави тя е значително по-ниска. Двупосочното разминаване между стойностите на 
двата показателя („сътрудничеството“ и „фирмите“) има едно обяснение – неразвит 
иновационен капацитет, включително представеното в таблица 6 недостатъчно 
наличие на учени и инженери във всички страни от региона (без Гърция), както и 
ниска ефективност на съответните действия и инициативи, рефлектираща в 
ограничената конкурентоспособност на Балканите. От съществено значение тук е и 
твърде ниският относителен дял на разходите за наука и развойна дейност в БВП на 
държавите в региона (респективно и абсолютната им стойност при отчитане на 
данните за размера на БВП в региона) – при средната му стойност от 2.01% за ЕС-28 
през 2013 г., той варира между 0.38% в Черна гора и 0.95% в Турция (0.65% в 
България), като единствено в Словения надвишава средноевропейското равнище, 
достигайки 2.59%.18 

Единствено в сферата на изобретателската дейност се наблюдават относително по-
добри резултати почти в целия регион – по използвания в Доклада показател брой 
заявки за патенти ранжирането на балканските държави е значително по-добро: 
Словения, Хърватска, Гърция, Турция и България са съответно на 23, 37, 38, 42 и 45-
та позиция в света, Сърбия, Румъния и Босна и Херцеговина поделят 53, 54 и 55-то 
място. Това показва наличието на потенциал за продуктивно използване на знанията 
и за трансформирането им в евентуална икономическа изгода. 

В упоменатия контекст е целесъобразно да се спомене изчислявания от Световната 
банка Индекс на икономиката на знанието (Knowledge Economy Index) – агрегиран 
индекс, представящ нивото на развитие на световните държави по пътя на 
изграждане на икономиката на знанието чрез оценка на способността на всяка 
държава да прилага съществуващите и нови знания за ефективно икономическо 
развитие. Индексът се изчислява въз основа на разработената през 90-те години на 
миналия век методология за оценка на знанието (Knowledge Assessment Мethodology 
– KAM) на базата на усреднена стойност на 4 подиндекса, които включват над 80 
индикатора, представящи четирите стълба на икономиката на знанието – 
икономическа инициатива и институционална среда; иновации и технологично 
развитие; образование и професионално обучение; информационно-комуникационни 
технологии (ИКТ). Особено значение се придава на ефективността на иновационната 
система, характеризираща се с индикатори за възнагражденията и плащанията за 
предоставени права на собственост, научни и технически статии, регистрирани 
патенти. Системата включва фирми, изследователски центрове, университети и други 
организации, съдействащи за адаптирането на глобалното знание към местни 
условия, както и за създаването на нови технологични решения, за което е 
необходимо наличието на високообразовано и квалифицирано население, както и на 

                                                            
18 Key figures on Europe – 2015 edition. Eurostat, р. 136. 
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достъпна модерна ИКТ инфраструктура, улесняваща достъпа до разпространение и 
асимилиране на информационните потоци и осигуряваща съвременни 
комуникационни възможности. Използването на класациите по този индекс за 
страните от Балканите позволява да се оцени степента на развитие в тях на 
базираната на знанията икономика, както и на постигнатия напредък в регионален и 
национален аспект.  

 Таблица 7 
Индекс на икономиката на знанието – 2012 г. (скала от 0 до 10) 

Държава Класация (сред 146 страни) Стойност Изменение в класацията спрямо 2000 
Словения 28 8.01   0 
Гърция 36 7.51 - 5 
Хърватска 39 7.29  4 
Румъния 44 6.82  9 
България 45 6.80  6 
Сърбия 49 6.02 95 
Македония 57 5.65 16 
Турция 69 5.16 - 7 
Босна и 
Херцеговина 70 5.12 73 

Албания 82 4.53 14 

Източник: KAM 2012 (www.worldbank.org/kam). 
  

Като се отчете стойността на този индекс от 9.43 пункта на световния лидер Швеция, 
позициите на балканските държави трябва да се определят като обнадеждаващи 
(табл. 7) – водещото сред тях 28-мо място в света принадлежи на Словения; Гърция и 
Хърватска са в топ 40; Румъния, България и Сърбия са в топ 50 страни. С изключение 
на Албания, всички държави в региона са със стойност на индекса, надвишаваща 
средното му възможно равнище, а три от тях доближават горната му граница. Още 
по-важно е наблюдаваното движение в посока изграждане и развитие на икономиката 
на знанието през дванадесетгодишния период – Словения запазва лидерското си 
място, Сърбия и Босна и Херцеговина отбелязват чувствителен скок, Македония, 
Албания и Румъния напредват значително, България и Хърватска също, но с по-
умерен темп. Единствено Турция и Гърция отстъпват своите позиции, въпреки това 
последната остава на второ място сред балканските държави и на 36-о място в света. 

Предвид значението на 4-я опорен стълб на икономиката на знанието – развитието на 
ИКТ, тук е уместно да се анализират резултатите от шестото издание на 
специализирания доклад на Международния телекомуникационен съюз, публикуващ 
разработения през 2008 г. глобален Индекс на развитието на ИКТ (ICT 
Development Index).19 Индексът се основава на 11 индикатори, като ранжира страните 
с оглед на развитието на ИКТ инфраструктура и услуги, тяхното използване в 
обществото, включително в държавен и образователен сектори, и необходимите за 
това умения. Стойностите на индекса за балканските държави са представени в     
табл. 8. 

                                                            
19 Measuring the Information Society Report 2014. Geneva: ITU, 2014. 
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Таблица 8 
Индекс на развитието на ИКТ – 2013 г. (скала от 0 до 10) 

Държава Класация (сред 166 страни) Стойност Класация в Европа 
Словения 31 7.13 21 
Хърватска 37 6.90 24 
Гърция 39 6.85 25 
България 49 6.31 32 
Сърбия 50 6.24 33 
Румъния 58 5.83 35 
Македония 60 5.77 36 
Черна гора 63 5.67 37 
Турция 68 5.29 38 
Босна и Херцеговина 69 5.23 39 
Албания 84 4.72 40 

Източник: Measuring the Information Society Report 2014. Geneva: ITU, 2014. 
  

Всички страни от региона, с изключение на Албания, надвишават средната в 
световен мащаб стойност на индекса от 4.77 пункта. Средното му равнище за 
развитите европейски държави е 7.14. Словения е практически със същата стойност; 
Хърватска и Гърция значително го доближават, въпреки регистрирания при тях 
известен спад в развитието на ИКТ спрямо 2012 г. съответно с (-) 4 и (-) 3 места;  
България и Сърбия са с добри стойности над 6 пункта. Плътно зад тях се нареждат 
останалите страни от региона. За отбелязване е обаче, че според данните в цитирания 
доклад Босна и Херцеговина и Албания са сред 27-те най-динамично напредващи в 
сферата на ИКТ държави в света, като представянето им се повишава спрямо 
оценките за 2012 г. с 5 места в класирането по общия индекс на ИКТ за Босна и 
Херцеговина и с 4 места в класирането по подиндекса достъп до ИКТ за Албания. 
Тези резултати дават надежди за по-нататъшно постепенно развитие на регионалния 
ИКТ потенциал с оглед изграждане на икономиката на занието и формиране на 
модерното информационно общество. 

Възможността за установяване на по-видимото позициониране на балканския регион 
по конкурентоспособност в Европа предоставят резултатите от провежданото през 
две години проучване на Световния икономически форум от серията, анализираща 
изпълнението на целите, заложени в Лисабонската стратегия за страните-членки на 
ЕС. В последното (преди влизането в сила на Стратегията „Европа 2020“) издание на 
тематичния доклад за конкурентоспособността от 2010 г. са публикувани данните за 
измервания от 2002 г. така наречен агрегиран Индекс на Лисабонския доклад 
(Lisbon Review Index), позволяващ извършването на оценка на европейската 
конкурентоспособност.20 За целите на настоящото изследване от формиращите този 
индекс осем (в съответствие с насоките на Лисабонската стратегия) измерения за 
анализ са избрани два подиндекса (табл. 9). 

                                                            
20 The Lisbon Review 2010: Towards a More Competitive Europe? Geneva: WEF, 2010. 



Алла Кирова – Научно-образователното пространство на балканите като фактор за … 

79 

Таблица 9 
Индекс на Лисабонския доклад (ИЛД) – 2010 г. (скала от 1 до 7) 

 
 

ИЛД 
Подиндекс 

Информационно 
общество 

Подиндекс Иновации и 
НИРД 

Стойност Позиция Стойност Позиция Стойност Позиция 
Балкански държави-членки на ЕС 

ЕС-27 4.81 - 4.73 - 4.23 - 
Словения 4.79 14 4.84 12 4.28 11 
Гърция 4.18 23 3.55 25 3.81 17 
Румъния 3.96 26 3.48 27 3.37 26 
България 3.77 27 3.63 24 3.12 27 

Балкански държави извън ЕС 
Черна гора 4.19 1 3.95 2 3.32 3 
Хърватска 4.18 2 4.04 1 3.36 2 
Турция 3.85 4 3.61 5 3.24 5 
Македония 3.79 5 3.86 3 2.93 7 
Сърбия 3.51 8 3.29 7 2.95 6 
Албания 3.47 10 3.13 8 2.52 11 
Босна и 
Херцеговина 3.07 11 2.86 10 2.54 10 

Източник: The Lisbon Review 2010: Towards a More Competitive Europe? Geneva: WEF, 2010. 
 

По общия индекс страните от Балканите за пореден път доближават дъното на 
европейската класация – с изключение на Словения (14-то място), чиято стойност на 
индекса е близо до средната за ЕС, останалите държави са в третата десетка по 
представянето си, като най-слабо е то за Румъния и България (съответно 26 и 27-мо 
място) сред страните-членки на ЕС и за Албания и Македония (съответно 10 и 11-то 
място сред 11 включени в проучването държави от Източна и ЮИЕ извън ЕС). 
Въпреки това се наблюдава сериозен напредък от страна на поелите курса за 
присъединяване към ЕС балкански държави – стойността на индекса на Черна гора 
надвишава тази на „старата“ членка Гърция, на Хърватска (тогавашната кандидатка 
за членство) е равна на него, а индексите на Турция и Македония надвишават 
стойността му за „новата“ членка България. 

Разпределението на държавите по изграждане на информационно общество се 
различават несъществено от това по общия индекс. Единствено Словения надхвърля 
средната за ЕС стойност на този подиндекс, а България се изкачва в класацията до 
24-то място, като изпреварва Гърция и Румъния, но техните индекси остават 
значително под нивото на средноевропейските. Добри показатели отново 
регистрират Хърватска и Черна гора, които заемат 2 и 3-то място след Словения сред 
11-те представени в проучването балкански държави. Македония се нарежда пред 
България, непосредствено след нея са Турция и Гърция, следвани от Румъния, 
Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина – най-зле представила се страна сред всички 
европейски държави. 
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Значително под средноевропейските стандарти остава равнището на иновации в 
балканските страни, което е един от факторите за неблагоприятното им представяне 
по общия индекс. Все пак се наблюдава покачване на класациите на Словения и 
Гърция по този подиндекс в ЕС (съответно на 11 и 17-то място). Но Румъния и 
България отново са последни сред страните-членки на ЕС, като стойността на 
иновационния подиндекс на България е по-ниска и от тази на Хърватска, Черна гора 
и Турция. Регистрираната в Доклада ниска степен на иновативност на икономиката 
на повечето балкански държави (с особено ниски стойности в Македония, Сърбия, 
Албания и Босна и Херцеговина) се определя като един от водещите фактори за 
слабата им конкурентоспособност, както и на региона като цяло. 

По-задълбочени оценки на степента на иновационното развитие в региона могат да 
бъдат изведени при анализа на неговото представяне в Глобалния иновационен 
индекс (Global Innovation Index), обхващащ 141 държави в изданието му от 2015 г.21 
Индексът е изчислен въз основа на 79 индикатори, като наред с общата му стойност, 
тук се анализират главно тези, които представляват нови допълнителни показатели 
спрямо вече представените класации, и освен това са пряко свързани с акцента на 
изследването – образованието, науката и развойната дейност (втория композиращ 
стълб от индикатори). Те характеризират тези сфери като иновационни ресурси на 
една държава или регион и позволяват извършване на оценка на качеството на 
разходите за иновациите. 

 Таблица 10 
Глобален иновационен индекс – 2014 г. (скала от 0 до 100) 

Държава Стойност Позиция Коефициент на ефективността на иновациите 
Стойност Позиция 

Словения 48.49 28 0.82 22 
България 42.16 39 0.83 21 
Хърватска 41.70 40 0.75 50 
Черна гора 41.23 41 0.79 29 
Гърция 40.28 45 0.65 98 
Румъния 38.20 54 0.74 58 
Македония 38.03 56 0.73 64 
Турция 37.81 58 0.81 23 
Сърбия 36.47 63 0.75 55 
Босна и Херцеговина 32.31 79 0.39 135 
Албания 30.74 87 0.49 129 

Източник: The Global Innovation Index 201 (www.globalinnovationindex.org). 
  

Данните в табл. 10 показват относително по-успешно представяне на региона по 
общия иновационен индекс в сравнение с индекса на конкурентоспособността – 
всички балкански страни-членки на ЕС без Румъния са сред топ 50 държави. По-
конкретно Словения, България и Хърватска са в топ 40 държави по този индикатор; 
близо до тях се позиционират Хърватска, Черна гора и Гърция; Румъния, Македония 
и Турция са в топ 60 държави; с по-ниски позиции са Сърбия, Босна и Херцеговина и 

                                                            
21 The Global Innovation Index 2015. www.globalinnovationindex.org 
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Албания. Трябва да се отбележи обаче, че спрямо предишното издание на този 
индекс изоставащите страни регистрират известен напредък, като позициите им се 
покачват с 4 места за Македония и Сърбия, с 2 места за Босна и Херцеговина и дори 
със 7 места за Албания.  

Въпреки позитивните тенденции, по-реална представа за нивото на иновационното 
развитие в условията на силна конкуренция със световните лидери в тази област дава 
показателят коефициент на ефективност на иновациите, изчисляван като 
отношение между приходите от иновационната продукция във всичките й 
проявления и направените за създаването и производството й разходи (стойността на 
коефициента варира около 1). Тук четири страни от региона показват много добри 
резултати – България, Словения, Турция и Черна гора са съответно на 21, 22, 23 и 29-
то място в света, което е видим индикатор за техния иновационен потенциал. При 
положение, че само три световни държави са със стойностите на този показател над 
единица, представянето със стойностите над 0.8 и 0.7 на 8 страни от региона може да 
се окачестви като успешно с оглед малките мащаби на повечето от техните 
икономики. Съществено изоставане е характерно само за Гърция (98-мо място), 
Албания (129-то място) и Босна и Херцеговина (135-то място). Тези резултати водят 
до очевидния извод, че обединяването на усилията в тази област е ползотворно за 
региона, като сътрудничеството и споделянето на опита и добрите практики между 
балканските страните в областта на образованието, научните изследвания и 
иновациите може да стане реален фактор както за повишаване на регионалния и 
национален иновационен потенциал, така и на  конкурентоспособността им в 
световен мащаб и в Европа. 

Ефективността на иновациите е в пряка зависимост от разходите за изграждане и 
развитие на човешкия капитал и като цяло на сферата на науката и развойната 
дейност, от една страна, и от резултатите от процеса на създаване на знания, от друга 
страна. Позицията на региона по съответните подиндекси, участващи във 
формирането на общия иновационен индекс и коефициента на ефективност на 
иновациите, позволява да се получи по-детайлна представа за регионалния 
иновационен капацитет (табл. 11). 

С изключение на Албания, 6 държави от региона са сред топ 50 по първия подиндекс, 
след тях се нареждат Македония, България, Сърбия и най-зле класирала се Румъния 
(съответно на 55, 58, 64 и 73-то място). Публикуваните в Доклада за глобалния 
иновационен индекс резултати показват, че слабото им представяне е главно за 
сметка на крайно ниския дял на разходите за висше образование и наука от БВП в 
повечето държави на Балканите (без Словения), както и недостатъчната степен на 
научно сътрудничество между бизнеса и университетите, докато класирането по 
показателя човешки капитал в тези сфери е съществено по-добро. Това явно оказва 
влияние върху позициите на страните от региона по подиндекса създаване на знания 
– Словения, България и Турция са сред топ 40 държави в света, следвани от Сърбия, 
Хърватска и Гърция, намиращи се сред топ 50 държави. Трудно е да се прецени, дали 
за гордост или съжаление е налагащият се извод за позитивното класиране по 
посочения подиндекс вследствие главно на влиянието на един от формиращите го 
показатели – броя на научни и технически статии в реферирани списания. 
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Съмненията идват най-вече от отбелязаната и в Доклада невъзможност да се оцени 
реалната научна стойност на регистрираните статии. Въпреки това резултатите тук 
могат да бъдат окачествени като изненадващи – Словения е на 3-то място в света, 
Сърбия – на 8-мо, Хърватска – на 20-то, Гърция – на 22-ро. Черна гора, Румъния, 
Турция и България се разпределят на позициите между 37 и 48-ма. 

Таблица 11 
Индикатори за човешкия каптал и създаването на знания – 2014 г. (скала от 0 до 100) 

Държава 
Подиндекс Човешки 
капитал и НИРД 

Подиндекс Създаване 
на знания 

Научни и технически статии 
в реферирани списания 

Стойност Позиция Стойност Позиция Стойност Позиция 
Албания 21.8 101 2.9 126 5.3 96 
Босна и 
Херцеговина 39.9 38 5.0 105 9.1 70 

България 32.2 58 25.6 37 16.1 48 
Хърватска 36.9 47 20.7 48 35.0 20 
Гърция 45.9 28 18.2 51 34.0 22 
Черна гора 35.9 49 13.5 63 21.6 37 
Румъния 27.8 73 11.2 66 17.9 42 
Сърбия 30.1 64 21.2 47 51.6 8 
Словения 48.3 24 33.9 28 59.4 3 
Македония 32.7 55 9.6 75 12.6 62 
Турция 35.9 50 26.0 35 17.2 44 

Източник: The Global Innovation Index 2015 (www.globalinnovationindex.org). 
  
Именно с цел оценка на качеството на иновациите в различни държави от 2013 г. в 
Световния иновационен индекс са включени три нови индикатора, позволяващи да 
се извършат качествени измерения на резултатите от иновационното развитие в 
сравнителен международен аспект (табл. 12). 

Таблица 12 
Индикатори за качеството на иновациите на Балканите 

Държава 
Световен рейтинг на топ 3 
национални университета 

Заявки за патенти в 
международни офиси 

Индекс на 
цитирания 

Стойност Позиция Стойност Позиция Стойност Позиция 
Албания 0.0 76 0.0 86 40.0 127 
Босна и 
Херцеговина 0.0 73 0.1 59 49.0 117 

България 7.3 65 0.4 43 154.0 45 
Хърватска 7.9 64 0.6 34 161.0 42 
Гърция 31.4 44 0.5 39 295.0 29 
Черна гора 0.0 73 0.1 63 23.0 138 
Румъния 17.1 55 0.1 69 53.0 46 
Сърбия 4.5 70 0.1 56 86.0 83 
Словения 9.2 61 2.6 17 172.0 40 
Македония 0.0 73 0.1 57 67.0 98 
Турция 34.5 39 0.5 38 237.0 36 

Източник: The Global Innovation Index 2015 (www.globalinnovationindex.org). 
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Тук ясно проличават недостатъчните качество и резултатност на иновациите в 
страните от региона по представените идикатори. Преди всичко твърде 
незадоволителен е рейтингът на водещите университети на Балканите, включени в 
топ 700 в съответствие със световната класация на университетите – само Турция и 
Гърция са на позициите под 50-та, Румъния е на 55-та, а останалите страни са между 
60 и 76-та позиция в света. С изключение на Гърция, относително нисък е индексът 
на цитирания – Турция, Словения, Хърватска, България и Румъния са едва в топ 50, 
като това класиране съществено се разминава при повечето страни с анализираното 
по-горе по-благоприятно представяне по броя на научни статии и отново поставя 
въпроса за тяхната стойност като иновационен продукт. По-обнадеждаващи са 
резултатите, основаващи се на класирането на страните по броя заявки за патенти в 
международни офиси в рамките на Договора за патентно коопериране: Словения е на 
17-то място в света, Хърватска, Гърция и Турция са сред топ 40, а България е на 43-то 
място. Другите държави с изключение на Албания са с по-ниски резултати, но все 
пак не падат под 69-та позиция. 

Степента и темповете на растеж на иновационното развитие на балканските страни 
може да се проследи при анализа на резултатите от специализираното изследване на 
ЕС за напредъка на европейските държави в областта на иновациите. За тази цел е 
разработен Европейски сумарен иновационен индекс (Summary Innovation Index)22 
и се анализира представянето на държавите в Европа в сферата на 
научноизследователската и иновационната дейност през периода 2007-2014 г.   

В съответствие с класифициране на държавите по тяхното иновационно 
представяне те се разделят на 4 групи: 1. лидери в иновациите, 2. държави, следващи 
лидерите, 3. умерени иноватори и 4. „скромни“ иноватори. Мястото на балканските 
страни, включени в това класиране, е следното: Словения е в групата държави, 
следващи лидерите с близо до средното за ЕС равнище на сумарния иновационен 
индекс; Хърватска, Гърция и Сърбия са сред умерените иноватори; България, 
Румъния, Македония и Турция са в групата „скромни“ иноватори със значително под 
средното за ЕС равнище на този индекс (табл. 13).  

Съществените разминавания в темповете на растеж на иновациите води до 
констатация за засилващите се различия между трите групи държави в региона през 
анализирания период. 

                                                            
22 Innovation Union Scoreboard 2015. EU, 2015. Анализираното тук издание на индекса е 14-то 
поред от 2001 г. Индексът е агрегиран въз основа на 25 индикатори, разпределени в 3 групи 
подиндекси: 1) възможности за иновации – човешки ресурси (измерва наличието на 
висококвалифицирана и образована работна сила); отворена, компетентна и привлекателна 
система за научни изследвания (измерва международната конкурентоспособност на научната 
база чрез фокусиране върху съвместни държавно-частни научни публикации); финансиране и 
подкрепа (оценява възможностите за финансиране на иновационните проекти и държавната 
финансова подкрепа на тези дейности в университетите и публичните научноизследователски 
институции); 2) фирмена активност и 3) икономически приноси от иновациите. По-
нататъшният анализ е концентриран върху първата група подиндекси, както и върху някои 
избрани показатели от другите групи, съобразени с целите на настоящото изследване. 
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Таблица 13 
Сумарен иновационен индекс за балканските държави – 2014 г. (скала от 0 до 1) 

Държава Стойност Годишен темп на растеж 2007-2014 г. (%) 
ЕС-28 0.555 0.98 
България 0.229 3.14 
Гърция 0.365 0.10 
Хърватска 0.313 0.82 
Румъния 0.204 2.27 
Словения 0.534 2.61 
Турция 0.257 6.98 
Сърбия 0.385 6.31 
Македония 0.235 3.69 

Източник: Innovation Union Scoreboard 2015. EU, 2015. 
 

Стремежът на балканските страни да напредват в областта на иновациите проличава 
при анализ на средногодишните темпове на техния растеж, които са значително по-
високи от средноевропейското им равнище във всички включени в изследването 
държави от региона с изключение на Гърция и Хърватска. За отбелязване е, че 
България с присъщия й темп на растеж от 3.14% през периода значително подобрява 
своето представяне23, като се нарежда, наред с Латвия и Малта, сред лидерите по този 
показател за иновационно представяне сред страните-членки на ЕС. Икономическата 
и политическата криза в Гърция се отразява твърде негативно върху темповете на 
растеж на иновации, но тя продължава да поддържа по-висока (след Словения) 
стойност на иновационния индекс в сравнение с другите балкански държави-членки 
на ЕС. Най-слабо в ЕС е представянето на Румъния, която се характеризира с 
отрицателен темп на растеж спрямо 2013 г. (-0.05), като губи позицията на топ 
„скромен“ иноватор и се оказва последна в тази група след Латвия и България. Що се 
отнася до страните от Балканите извън ЕС, Сърбия и Турция се отличават с много 
високи темпове на растеж на иновации над 6%, което нарежда Сърбия сред 
държавите умерени иноватори и е безусловен успех за тази страна. В групата 
„скромни“ иноватори Македония и Турция изпреварват членките на ЕС България и 
Румъния по стойността на анализирания индекс. 

Сравнителният анализ на представянето на страните от региона по сумарния 
иновационен индекс спрямо средното му равнище за ЕС-28 показва значителното им 
изоставане: с изключение на Словения, плътно приближила се към 
средноевропейската стойност на индекса, резултатите за другите страни са 
обезкуражаващи – Сърбия и Гърция изостават с над 30%, Хърватска с 43%, Турция, 
Македония и България с близо 60%, а Румъния с над 60% (табл. 14). Въпреки това в 
Доклада е отчетен същественият напредък (средногодишни темпове на растеж)  на 
страните от балканския регион през анализирания период по повечето от 

                                                            
23 Детайлна представа за ситуацията в България в анализирания контекст може да се придобие 
в: Chobanova, 2014;  Todeva, 2015; Todorova, Slavcheva, 2016. 
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формиращите иновационния индекс подиндекси и индикатори, като те се нареждат 
сред най-бързо развиващите се страни в Европа в тази област. 

Таблица 14 
Представяне на Балканите по сумарния иновационен индекс – 2014 г. (СИИ) и по 
избрани формиращи го показатели относително средното за ЕС равнище = 100% (в 

скоби – средногодишен темп на растеж за периода 2007-2014 г. – %) 

Държава СИИ 
Човешки 
ресурси 

 

Научно 
изследователска 

система 

Финансиране и  
подкрепа 

Интелектуални 
активи 

България 41 83 (4.4) 23 (- 0.6) 16 (- 17) 65 (22) 
Гърция 66 93 (3.8) 56 (4.4) 36 (- 18) 38 (16) 
Хърватска 57 115 (8.1) 30 (8.3) 55 (- 1.9) 35 (4.2) 
Румъния 37 79 (5.1) 21 (3) 26 (- 12) 27 (12) 
Словения 96 122 (4.1) 73 (8.8) 94 (- 0.7) 108 (11) 
Македония 42 66 (6.5) 24 (7.7) 14 (1.5) 8 (3.1) 
Сърбия 69 69 (4.6) 34 (0.5) 107 (- 1.2) 13 (- 8) 
Турция 46 18 (6.7) 32 (5.8) 72 (4.4) 25 (9.5) 

Източник: Innovation Union Scoreboard 2015. EU, 2015. 
 

Анализът на позицията на държавите от региона спрямо средноевропейските 
стойности на индикаторите, характеризиращи възможностите им за иновации, 
очертава следната ситуация. По показателя човешки ресурси Словения значително се 
доближава до лидерите в Европа, като надвишава средноевропейското равнище с 
22%, следвана от Хърватска с 15% надвишаване, която по този показател излиза 
извън рамките на групата умерени иноватори, в която е позиционирана по общата 
стойност на иновационния индекс. Гърция е близо до средноевропейското равнище, 
следвана от България (83%) и Румъния (79%). Много по-слабо се представят Сърбия 
и Македония, а Турция е в дъното на класацията с твърде неблагоприятните 18%. 
Позитивен факт е, че във всички страни от региона се регистрира повишаване на 
равнището по показателя човешки ресурси през анализирания осемгодишен период 
със съответните темпове на растеж, вариращи между 4.1% (Словения) и 8.1% 
(Хърватска). Очевидно големи усилия в тази област полага иначе изоставаща Турция, 
чийто темп на растеж за периода е на второ място сред включените в изследването 
балкански държави със стойност 6.7%. 

По показателя отворена, компетентна и привлекателна система за научни 
изследвания, индикиращ степента на отвореност на всяка държава към 
сътрудничеството с чуждестранни партньори, участието на изследователите в 
международни научни мрежи, както и качеството на научната продукция, всички 
балкански страни са със значително под средното за ЕС-28 равнище. За отбелязване 
е, че най-слабо е представянето на Македония (24%) и България (23%), като при 
относително високите темпове на растеж в научноизследователската сфера в 
повечето държави от региона през анализирания период единствено България 
регистрира пълната липса на напредък с отрицателен средногодишен темп от (-)0.6%. 
В същото време България е на второ място след Словения по показателя 
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интелектуални активи, като тези две държави значително изпреварват другите от 
региона по неговата стойност, въпреки характерните за повечето от тях високи 
темпове на растеж в тази област. 

Очевидно е, че слабото представяне на региона по иновационното развитие на 
икономиката се дължи преди всичко на ограниченото финансиране и подкрепа на 
съответните инициативи в повечето държави. Едноименният индикатор отчита 
финансовата подкрепа на НИРД от страна на държавата, както и наличието на рисков 
капитал в частния сектор за развитието на нови технологии. С изключение на Сърбия 
и Словения (съответно със 107% и 94%) останалите страни изостават значително 
спрямо средноевропейската стойност на този показател, като най-негативно отново е 
представянето на България (16%) и Македония (14%). За отбелязване е, че нито една 
от анализираните балкански държави не е подобрила равнището си за периода главно 
поради свиване на инвестициите от частния сектор вследствие на кризата, както се 
констатира в Доклада по темата. Още повече, почти във всички страни темповете на 
растеж са с отрицателни стойности, като най-голяма е кризата с финансирането, респ. 
развитието на НИРД в България и Гърция с присъщия им най-висок отрицателен 
растеж в региона през разглеждания период. Трябва да се подчертаят 
предприеманите от Турция действия за подкрепа на научноизследователската сфера, 
което довежда до покачване на равнището на този показател спрямо 
средноевропейското до 72% вследствие на постигнатия положителен темп на растеж 
от 4.4%. 

* * * 

Извършеният анализ води до заключението, че политическите и икономическите 
специфики и слабости на балканския регион, ограничените мащаби на държавното и 
на частното финансиране на научноизследователската сфера, недостатъчната степен 
на взаимодействието между науката и производствения и бизнес сектори, 
несъответствието между професионалната подготовка и нуждите на пазара за 
изграждане на иновативна среда в икономиката оказват пряко и косвено влияние и са 
в основата на ниското, респ. неконкурентното равнище на нейната иновативност 
както в национален, така и в регионален аспект. Тези факти може да се допълнят с 
извода за все още непреодоляното неразбиране на значението на регионалното 
обединяване чрез съвместни усилия и размяна на добри практики в контекста на 
необходимостта от изграждане на научно-образователното пространство на 
Балканите като фактор за повишаване на иновационния потенциал и ефективност на 
иновациите и като цяло за икономическия напредък на региона, което води до 
недостатъчната степен на развитие на транснационалното академично 
сътрудничество в ЮИЕ. Сътрудничеството в сферите на висшето образование и 
науката по презумпция е необходимо условие за повишаване капацитета на тези 
сфери в глобализирания свят, характеризиращ се с налагане на икономиката на 
знанието, новите технологии, нарастващата конкуренция, вкл. на регионално 
равнище. Във връзка с това крайно време е академичните общности на Балканите да 
осъзнаят ползите от регионалното транснационално сътрудничеството, което: 



Алла Кирова – Научно-образователното пространство на балканите като фактор за … 

87 

• допълва ефектите от участието в европейските инициативи и програми и в някои 
отношения може да допринесе повече с оглед на това, че полученият продукт 
остава в региона, както и че проектните теми се определят съобразно 
регионалните приоритети, нужди и проблеми, а не според „спуснатите“ от 
съответните европейски структури тематични насоки; 

• е много важен фактор за процеса на реформиране на сферите на висшето 
образование и науката главно в страните от Западните Балкани по пътя на 
политическа и икономическа стабилизация и асоциирането им в ЕС, но и за други 
страни от ЮИЕ, което съдейства за по-доброто позициониране на техните 
образователни и научноизследователски институции в Европейското 
научноизследователско пространство и Европейското пространство за висше 
образование, както и за подобряване на качеството и резултатността на научните 
изследвания и иновации и за повишване на конкурентоспособността на 
международния пазар на като цяло най-слаборазвития в това отношение и с 
недостатъчен иновационен потенциал регион в Европа; 

• съдейства за развитие на човешките ресурси в научно-образователната сфера 
чрез: обмен на опит за подобряване на процесите на акредитация на висшите 
учебни заведения и на контрол върху качеството на висшето образование; 
осъществяване на съвместни учебни програми и обмен на студенти, 
преподаватели и изследователи вътре в региона; прилагане на мерки за 
балансиране на възрастовия академичен състав и привличане на млади хора към 
академична кариера и за преодоляване на характерния за региона проблем 
„изтичане на мозъци“; развитие на регионалните научно-образователни мрежи и 
общности, осигуряващи свободен достъп до и разпространение на научна и 
библиографска информация, както и база данни за формиране на изследователски 
колективи. Подобни многостранни регионални програми биха допринесли за 
повишаване на равнището на компетентност и общото качество в сферите на 
висшето образование, науката и иновациите; 

• осигурява възможността за взаимното опознаване с оглед не само на съответните 
добри практики, но и грешките и проблемите в регионален аспект, като съдейства 
за тяхното съвместно преодоляване; 

• повишава възможностите за намиране на източници на финансиране на актуални 
интердисциплинарни и кростехнологични изследвания и проекти, изискващи 
както формиране на големи екипи от изследователи с опит, така и наличие на 
специализирано оборудване, които не винаги са на разположение в рамките на 
една държава;  

• води, по информация на Европейската комисия (приложима и на регионално 
равнище), до по-голям брой публикации и заявки за патенти на изследовател, 
генериране на повече знания в научноизследователските институции, участващи в 
програмите за изграждане на Европейско научноизследователско пространство, 
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както и въздействието на работили в повече от една страна изследователи е с 
близо 20% по-високо в сравнение с немобилни изследователи.24 

• чрез научните партньорства и мрежи, изградени на базата на двустранно, 
трансгранично и транснационално сътрудничество в региона, осигурява 
значителни възможности за организиране и защита на и участие в големи 
транснационални проекти по европейските програми. 
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