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За да осъществи целта си да се превърне в най-динамичната и конкурентоспособна икономика 

в света, Европейският съюз реши да изгради икономика, основана на знаниетоi. Опорните 

точки, на които лежи една икономика, основана на знанието, са: добре обучен човешки 

капитал и развити научно- изследователска дейност и иновации.ii Казано иначе, според ЕС, най-

мощните инструменти, гарантиращи икономически растеж, са образованието и науката. 

 

Разходи за образование по света и у нас 

Средните разходи, които се отделят за образование в ЕС, са 4,96 % от БВПiii. В Съединените 

щати този процент е 5,29 %, в България 4,13 %. Това, което представлява интерес да бъде 

изследвано, разбира се, са качествените резултати, които стоят зад тези количествени 

измервания или с други думи задължително ли е, ако една държава заплаща по-висока цена за 

образование, да осигури правопропорционалната зависимост между заплатената цена и 

качеството.  

За да изследваме взаимовръзката цена – качество ще използваме два показателя, измерени в 

13 държави: разходите, които отделят за средно образование, представени като % от БВП и 

резултатите им от Програмата за международно оценяване на учениците (PISA)1. 

 Разходи за средно образованиеiv Резултати от PISA четене/ 
математика/ природни наукиv 

Дания  2.8 495/ 503/ 499 

Белгия 2.58 506/ 515/ 507 

Финландия 2.52 536/ 541/ 554 

Великобритания 2.45 494/ 492/514 

Германия 2.25 497/ 513/ 520 

САЩ 1.95 500/ 487/ 502 

България 1.84 429/ 428/ 439 

Испания  1.66 481/ 483/ 488 

Румъния 1.52 424/ 427/ 428 

Люксембург 1.46 472/ 489/ 484 

Япония 1.3 520/ 529/ 539 

Словения 1.16 483/ 501/ 512 

Лихтенщайн 0.92 499/ 539/ 520 

 

Зависимостите, които можем да забележим в таблицата, са повече от интересни и са обобщени 

в едно изречение от Анхел Гурия, генерален секретар на ОИСР (Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие): "Образът на света, разделен на богати и високо 

образовани и бедни и ниско образовани, вече не е актуален". Ако досегашната логика, която 

възприемахме, беше, че колкото повече пари отделяме, толкова по-високо качество на 

образование ще постигнем, то настоящият преглед на ситуацията ни насочва към една 

различна посока на мислене. Тя е че факторите, които определят качеството на образованието, 

                                                           
1
 PISA е едно от най авторитетните международни изследвания, което оценява и сравнява знанията и 

уменията на 15-годишните ученици в областите литература (четивна грамотност), математика и 
природни науки.  
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се простират далеч отвъд финансовия аспект, който както сочат резултатите от  проучването, 

далеч не е най-решаващият.  

Разбира се, не можем да твърдим, че без материалния ресурс можем да постигнем качествено 

образование, но по-решаващият фактор е доколко рационално и целенасочено ще бъдат 

използвани ограничените средства, с които държавата разполага. Ако погледнем отново 

таблицата, ще забележим, че България попада в „златната среда” по отношение на средствата, 

които отделя, но споделя последното място по резултати от PISA, заедно с Румъния. 

В подкрепа на тази теза можем да приложим проучване, правено в Съединените щати, на тема 

„Подобрява ли академичните постижения допълнителното инвестиране в образованието?”vi, 

което показва, че от 1970 до 2005 година, разходите за един ученик в Щатите са се увеличили 

повече от двойно (от $4,060 през 1970, до $9,266 през 2005), а четивната грамотност на 

учениците остава относително постоянна.vii  

 

За висшето образование 

Една от целите на стратегията Европа 2020, която се явява продължение на Лисабонската 

стратегия, е до 2020 година 40 % от младите възрастни в ЕС (30 – 34 г.) да са завършили висше 

образование или негов еквивалент. 

Според данни на НСИ през 2009/2010 година, 37 %viii от хората между 19 и 23 години са 

записани в колежи или университети и специализирани висши училища. Ако погледнем 

статистиката ще видим, че от 2001/2002 година насам този процент постоянно нараства ( от 

25,2% през 2001/2002 г. до 37% през 2009/2010 г.). Разбира се, трябва да отчетем, че не всички 

от тези записани студенти ще завършат образованието си, но ако темповете на прираст останат 

сравнително постоянни, временната цел на България 36 % от хората в страната между 30 – 34 г. 

през 2020 година да бъдат  с висше образование, изглежда постижима.     

Това, което би могло да бъде повод за притеснение, е фокусирането на вниманието основно 

върху количествените характеристики, защото към момента качествените сякаш са останали на 

заден план. Въпросът, на който трябва да си отговорим, е съществува ли противоречие между 

„производството” на много (в случая целевите 40 %) и производството на добре обучени 

специалисти. Вероятно има начин количеството да не е за сметка на качеството, стига да бъдат 

използвани правилните механизми за финансиране и контрол. 

България отделя около 0,7 % от БВП за финансиране на висшето образованиеix. Този показател 

е под средния за ЕС. От друга страна изчисленията на разходите като дял от БВП на човек от 

населението, ни издигат в първата третина на класациятаx. През последните години делът на 

публичните разходи за висше образование непрекъснато расте, с увеличаването на броя на 

студентите в страната.   

Ако приемем, че действително е налице нужда от увеличаване обхвата на висшето 

образование и държавата ще гони целта от 36 %, вероятно трябва да  вземе мерки, за да 

облекчи бюджета, като заработят механизми за увеличаване дела на частното финансиране. 
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Към момента целта на университетите е да приемат колкото се може повече студенти, за да 

осигурят финансовата си стабилност. Ролята на държавата е да им даде нови стимули, за 

увеличаване дела на частното финансиране, защото за разлика от средното образование, във 

висшето могат и трябва да съществуват много повече механизми за самофинансиране.  

Освен увеличаване на дела на частното финансиране, държавата трябва да промени 

принципите на публичното финансиране, за да осигури подобряване на качеството на 

образованието.  

Една от посоките, в които трябва да се извършат промени, ни показва изследване на 

Българската стопанска камара (БСК)xi, което сочи, че има „свръхпроизводство” на кадри в едни 

области и недостиг в други. Не е оправдано държавата да плаща за подготовката на кадри, от 

които пазарът няма нужда и които няма да могат да намерят своята професионална 

реализация след дипломирането си.  

Към момента субсидията, която държавата отпуска на студент, не се влияе от качеството на 

обучение в съответния ВУЗ. Ако за да получат по-голяма субсидия, университетите трябва да 

доказват качеството на обучението, което предлагат, както и ако бъде вземан под внимание 

коефициентът на реализация на студентите след завършването им,  те ще имат необходимия 

стимул да подобряват работата си.  

Университетите трябва да започнат да развиват консултантска дейност, научно-

изследователска дейност, да предлагат различен тип обучения и услуги, което да им осигурява 

допълнителни приходи.  

В текста на Приоритет 2 на Националната стратегическа референтна рамка за периода 2003-

2012 г. е записано, че „незадоволителното качество на образованието и професионалното 

обучение могат да бъдат пречка за разгръщането на пълния потенциал на страната и 

поддържане на високи темпове на растеж и заетост”, както и че „развитието на квалифицирана 

и адаптивна работна сила ще допринесе за устойчивото повишаване на производителността на 

труда,  на доходите и качеството на живот”. Ако държавата вярва в ефекта, който може да 

постигне с поставяне на приоритет на образованието с цел развитие на квалифицирана работна 

сила (аз лично вярвам в този ефект), означава, че има смисъл да инвестира допълнителни 

средства за реформиране на системата на образование.    

 

За науката 

Когато става дума за наука, ЕС е категоричен, че инвестирането в научно-изследователска и 

развойна дейност(НИРД) е ключът към икономическия просперитет на държавите-членки. Една 

от основните цели на стратегията „Европа 2020” е до 2020 година ЕС да отделя 3 % от БВП2 за 

НИРД. Временната цел, която България си поставя, е до 2020г. да отделя 1.5 % от БВП3 за наука. 

                                                           
2
 Тази стойност е средна за всички държави-членки, а не изискване към всяка една по отделно. 

3
 Окончателните цели на държавите-членки на ЕС ще бъдат посочени в националните програми за 

реформа през април 2011г. 
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В момента държавните разходи за наука са близо 0.4 % от БВП4, чието парично изражение е 

равно на 61 566, 1 хил. лв. За сравнение бюджетът за БНТ и БНР за тази година е общо 109 165 

хил. лв.xii По данни на Евростатxiii за 2009 година, в ЕС се отделят 2.01 % от БВП за наука, в 

Съединените щати 2,77 %5, в Япония 3,44 %6.  

Едва ли е нужна експертна оценка, за да можем да заключим, че средствата, които се отделят в 

България за НИРД, са недостатъчни в контекста на философията за насърчаване на икономика, 

базирана на знанието и иновациите.   

Добрата новина е, че в дългосрочен план е залегнало въпросното увеличение на парите за 

наука до 1,5 % и макар наполовина по-малко от 3 процентната цел за ЕС, планираното е далеч 

повече от настоящите стойности. Това, което не е уточнено в „Европа 2020”, е каква част от 

финансирането трябва да дойде от публични и каква от частни инвестиции. Съотношението, 

залегнало в Лисабонската стратегия, беше 1 към 2 в полза на частното финансиране. Опитът в 

САЩ също показва, че около 2/3 от средствата за изследвания и проучвания идват от бизнеса. В 

Япония, делът на бизнеса е още по-голям. Дали обаче е реалистично да очакваме и у нас да 

имаме подобно разпределение на средствата? По данни на Евростат за 2006 г. в нашата страна 

бизнес секторът е инвестирал 27,8 % от общите разходи за наука. Средната стойност за ЕС за 

същата година е 54,6 %.    

От изложените данни става ясно, че едва ли ще е реалистично, ако очакваме в близките 10 

години бизнесът да поеме 60 % от общите инвестиции в НИРД, но държавата може да работи в 

посока засилване на интереса на частната сфера към науката.  

 

Причини за ниските инвестиции и тяхното преодоляване 

Не е тайна, че мащабите на бизнеса са определящи за нуждите му от и възможностите за 

инвестиране в НИРД. В България делът на микропредприятията е 88,9 % от всички частни 

предприятия, на малките предприятия се падат 8,98 %, средни – 1,8 % и големи – 0,3%xiv. С 

оглед на необходимостта от капитал за инвестиране в НИРД, като основни потенциални 

инвеститори в НИРД можем да разпознаем средните и големи предприятия, а техния дял в 

България е едва 2,1 %. 

Както хората на науката, така и хората на бизнеса твърдят, че връзката между тези две ключови 

за икономиката звена е прекъсната. И това, което може да направи държавата, е да измисли 

механизми, с които да насърчи от една страна учените да насочат разработките си в посока 

икономическа изгода за бизнеса, от друга страна да осигури на бизнеса стимули за 

инвестиране в НИРД.  

Данните от проучване на „Алфа Рисърч”xv, направено в края на 2010 г., показват, че 70% от 

компаниите, които са имали сътрудничество с научни институции, са останали удовлетворени 

от съвместната им работа, 28 % са удовлетворени в известна степен и едва 2 % не са останали 

                                                           
4
 По данни на БСК 

5
 По последни данни на Евростат за 2008 г. 

6
 По последни данни на Евростат за 2007 г. 
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удовлетворени от това сътрудничество. Тези показатели свидетелстват за това, че когато има 

веднъж изградена връзка между бизнеса и науката, това сътрудничество може да бъде 

пълноценно и да доведе до взаимноизгодни резултати. 78 % от анкетираните компании 

посочват, че биха инвестирали в българската наука, ако бъдат данъчно стимулирани от 

държавата, имат ясна визия за възможното взаимодействие и/или могат да помогнат на 

перспективни млади учени. В същото време 79 % от анкетираните посочват, че не биха 

инвестирали в НИРД към момента, което е много показателно за пътя, който има за задача да 

проправи държавата между науката и бизнеса. 

Прекъснатата връзка наука-бизнес е сериозна пречка пред развиването на иновациите в 

страната, а липсата на иновации прави българските компании недостатъчно 

конкурентоспособни на външните пазари. В този смисъл мотивите на държавата за 

насърчаване на частното финансиране в наука, трябва да се простират далеч отвъд 

споделянето на финансовата тежест за инвестициите в НИРД, които трябва да се осигурят, за да 

се изпълнят задълженията към ЕС.  

Със сигурност българските учени има какво да дадат на бизнеса. Въпросът е, че бизнеса ще 

бъде готов да инвестира, когато види ползата от потенциалните инвестиции в практическо и 

числово изражение. За целта държавата трябва да осигури една по-благоприятна среда за 

взаимодействие между науката и бизнеса, да следи и насърчава това взаимодействие и да 

изисква една част от научните разработки да бъдат задължително насочени към бизнеса. 

 

Триъгълникът образование – наука – бизнес  

Дори държавата да удвои бюджета за образование и наука, това няма да доведе до 

необходимите икономически резултати и ползи за обществото, ако не бъде изградена здрава 

връзка между образованието, науката и бизнеса. Много подходяща ми се струва думата 

синергия, за да опиша ефекта, който трябва да се получи при правилното взаимодействие на 

тези три системи. Ако сборуваме ползите от тяхното функциониране по отделно, те ще дадат 

много по-малък резултат от ползите, произлизащи от тяхното функциониране като една обща 

система, в която всеки процес е неразривно свързан с останалите.    

 

В заключение 

Като извод от цялата информация, статистика и разсъждения по-горе, можем да заключим, че 

ако образованието и науката са приоритет в националната политика (а поне на документи те 

са), държавата трябва да инвестира средства в тяхното развитие. Дали в момента средствата са 

малко – възможно е. Могат ли да бъдат повече – със сигурност. Колко точно трябва да са - аз не 

бих се ангажирала да кажа, а и едва ли ще има смисъл, защото каквато и сума да посоча, тя 

няма да означава нищо, без да е подкрепена от конкретния план за най-рационалното 

използване на тези средства.  
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Тъй като ресурсите винаги ще са ограничени и едва ли някога ще са достатъчни за 

заинтересованите страни, голямата отговорност на държавата е свързана с това да има ясни 

приоритети що се отнася до публичното финансиране, да се погрижи за това парите, които е 

отпуснала, да се изразходят по възможно най-добрия начин и да стимулира частните 

инвестиции в сферите с приоритет. 

И ако се движим в една посока с ЕС, иска ми се да вярвам, че образованието и науката 

наистина ще са приоритетни сфери за нашата държава и това ще ни осигури квалифицирани 

специалисти, конкурентоспособен бизнес и развита икономика, основана на знанието. 
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