Почему США побеждают с помощью глобальных инноваций?
 “Мы осознаем, что та нация, которая продвигает свой путь
посредством инноваций сегодня, будет управлять всемирной
экономикой завтра”. Президент Барак Обама, 28 января 2014г.
 “В XXI веке бизнес будет основываться на американской науке и
технике, научных исследованиях и разработках. Я хочу, чтобы
американцы победили в этой гонке, делая открытия, которые позволят
создать новые рабочие места”. Президент Барак Обама, 20 января
2015г.
 “Фундаментальные исследования, по своей сути, иногда могут
привести к безвыходным положениям, но они могут также указать на
неизвестное нам, что в дальнейшем поможет определить новые пути. И
когда проделанная работа оправдает сделанный вклад, создадутся
экономические возможности такого уровня, которые невозможно было
бы представить раньше”. Президент Барак Обама, 30 января 2015г.
 “Являемся ли мы нацией, которая в наших университетах обучает
наилучших и выдающихся представителей в мире только с той целью,
чтобы они вернулись к себе домой и создали бизнес в странах, которые
конкурируют с нами. Или же мы та нация, которая побуждает их
остаться и создавать рабочие места, бизнесы и промышленности здесь
- в Америке”. Президент Барак Обама, 20 ноября 2014г.
 “Нашей целью является не увеличение численности STEM (наука,
технология, инженерия, математика) студентов. Нашей целью является
обеспечить разнообразие STEM программ, а также увериться, что все –
независимо от этнической принадлежности и предпосылок, вовлечены
в данный процесс. Наука предназначена для всех нас, и наша цель
состоит в том, чтобы наши аудитории и лаборатории, рабочие места и
средства массовой информации отражали данную идею”. Президент
Барак Обама, 23 марта 2015г.
 “Прогрессивная
работа
основывается
на
прогрессивной
инфраструктуре. Предприниматели не выберут разрушающиеся дороги
или мосты, препятствующие эффективной работе персонала. Они хотят
выйти на такой рынок, который сможет обеспечить высокоскоростные











железные дороги и быструю передачу информации, технологически
высокооборудованные
школы,
системы
самовозобновляемой
электроэнергетики, новые порты и тоннели”. Президент Барак Обама,
14 мая 2014г.
“Мы не можем быть уверены какие именно отрасли промышленности в
будущем создадут рабочие места. Мы можем лишь быть уверены, что
они должны быть созданы здесь - в Америке. Вот почему треть
экономики среднего класса направлена на создание наиболее
конкурентоспособной экономики”. Президент Барак Обама, 20 января
2015г.
“В настоящий момент своевременно выдвижение идей на крупномасштабную арену посредством технологического прогресса. Но мы
должны быть уверены, что являемся абсолютным лидером в данной
области, а это возможно с использованием всех тех ресурсов и
талантов, которые Америка может предложить”. Президент Барак
Обама, 4 августа 2015г.
“Мы неизменно поддерживали инновации и проведение исследований
и изучений, которые затем коммерциализируются, чтобы каждый мог
извлечь из них выгоду. В дальнейшем мы начинаем экспортировать и
продавать товары по всему миру, создавая высококачественные
рабочие места. Таким образом, создается цепь, в которой каждый
только выигрывает, и никакая из сторон не пренебрегается”.
Президент Барак Обама, 15 января 2014г.
“Мы должны не только приветствовать проведение инноваций, но и
инвестировать в них. Нам нужно создать для них благоприятные
условия. Нам необходимо по возможности эффективнее поддержать их
деятельность”. Президент Барак Обама, 30 января 2015г.
“Мы обязаны наилучшим образом служить будущим поколениям. Те,
кто верят, что правительство может и должно служить добру, что
совместными усилиями мы сможем защитить нашу страну и
обеспечить национальную безопасность, кто верят как в
индивидуальную инициативу, так и в общее благо, должны работать
усердней и преданней, с целью обеспечить правильную деятельность
правительства”. Президент Барак Обама, 9 декабря 2014г.
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 «Մենք գիտակցում ենք, որ այն ազգը, որն իր ուղին հարթում է
նորարարության միջոցով այսօր, կառավարելու է համաշխարհային
տնտեսությունը վաղը»: Նախագահ Բարաք Օբամա, հունվարի 28,
2014
 «Քսանմեկերորդ դարում բիզնեսը հիմնվելու է ամերիկյան
գիտության
և
տեխնոլոգիաների,
հետազոտությունների
և
զարգացման վրա: Ես ցանկանում եմ, որ ամերիկացիները հաղթեն
այս մրցավազքում՝ անելով հայտնագործություններ, որոնք
ստեղծելու են նոր աշխատատեղեր»: Նախագահ Բարաք Օբամա,
հունվարի 20, 2015
 «Հիմնական հետազոտությունը, ըստ էության, կարող է երբեմն
անելանելի իրավիճակներ ստեղծել, բայց այն նաև ցույց կտա, թե ինչ
է մեզ անհայտ, ինչն այնուհետև կօգնի մեզ նոր ուղիներ
բացահայտել: Եվ երբ կատարած աշխատանքն արդարացվի,
կստեղծվեն այնպիսի տնտեսական հնարավորություններ, որոնք
հնարավոր չէր պատկերացնել»: Նախագահ Բարաք Օբամա,
հունվարի 30, 2015
 «Արդյո՞ք մենք մի ազգ ենք, որը մեր համալսարաններում կրթում է
աշխարհի լավագույն և ամենակարկառուն ներկայացուցիչներին
միայն այն նպատակով, որ հետագայում նրանք վերադառնան տուն և
ստեղծեն բիզնեսներ այն երկրներում, որոնք մրցակցում են մեզ հետ:
Թե արդյո՞ք մենք մի ազգ ենք, որը խրախուսում է նրանց մնալ և
ստեղծել աշխատատեղեր, բիզնեսներ և արդյունաբերություններ
հենց այստեղ՝ Ամերիկայում»: Նախագահ Բարաք Օբամա, նոյեմբերի
20, 2014
 «Մենք չենք ցանկանում պարզապես ավելացնել ԳՏԻՄ (գիտություն,
տեխնոլոգիա, ինժեներիա, մաթեմատիկա) ուսանողների քանակը:
Մեր նպատակն է ապահովել ԳՏԻՄ ծրագրերի բազմազանությունը,
ինչպես նաև համոզվել, որ բոլորը ներգրավված են՝ անկախ ազգային
պատկանելությունից կամ նախադրյալներից: Գիտությունը մեզ
բոլորիս համար է, և մեր նպատակն է, որ մեր լսարանները և
լաբորատորիաները, աշխատավայրերը և ԶԼՄ-ները արտացոլեն այդ
գաղափարը»: Նախագահ Բարաք Օբամա, մարտի 23, 2015
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 «Առաջնակարգ ենթակառուցվածքը ստեղծում է առաջնակարգ
աշխատանք: Գործարարները չեն ընտրում փլուզվող ճանապարհներ
կամ կամուրջներ, քանի որ դա կարող է խոչընդոտել
աշխատակազմի արդյունավետ աշխատանքին: Նրանք ցանկանում
են մուտք գործել մի շուկա, որը կարող է ապահովել բարձր
արագությամբ երկաթուղի և տեղեկատվության արագ փոխանցում,
տեխնոլոգիապես զինված դպրոցները, ինքնավերականգնվող
էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր, նոր նավահանգիստներ և
թունելներ»: Նախագահ Բարաք Օբամա, մայիսի 14, 2014
 «Մենք չենք կարող համոզված լինել, թե արդյունաբերության որ
ճյուղերը կստեղծեն ապագայի աշխատատեղերը: Բայց մենք
համոզված ենք, որ դրանք պետք է այստեղ՝ Ամերիկայում լինեն: Ահա
թե ինչու միջին դասի տնտեսության մեկ երրորդ մասը նվիրված է
առավել մրցունակ տնտեսություն կառուցելուն»: Նախագահ Բարաք
Օբամա, հունվարի 20, 2015
 «Այժմ յուրաժամ է տեխնոլոգիական առաջընթացի միջոցով
գաղափարները վերհանել լայնածավալ ասպարեզ: Սակայն պետք է
համոզվել, որ մենք բացարձակ առաջատար ենք այս ոլորտում, ինչը
հնարավոր կլինի օգտագործելով բոլոր այն ռեսուրսները և
տաղանդները, որոնք Ամերիկան կարող է առաջարկել»: Նախագահ
Բարաք Օբամա, օգոստոսի 4, 2015
 «Մենք
մշտապես
աջակցել
ենք
նորարարություններին
(ինովացիաների)
և
հետազոտությունների
ու
ուսումնասիրությունների
անցկացմանը,
որոնք
այնուհետև
առևտրայնացվել (կոմերցիալիզացվել) են, որպեսզի յուրաքանչյուրը
կարողանա օգուտ քաղել դրանից: Հետագայում մենք սկսում ենք
վաճառել և արտահանել ապրանքներն ամբողջ աշխարհում,
ստեղծում որակյալ աշխատատեղեր: Այսպիսով ստանում ենք մի
շղթա, որտեղ յուրաքանչյուրը միայն շահում է, և ոչ ոք չի
անտեսվում:» Նախագահ Բարաք Օբամա, հունվարի 15, 2014
 «Մենք չպետք է միայն ողջունենք նորարարությունները: Մենք պետք
է ներդրումներ կատարենք նորարարություններում: Մենք պետք է
դրանց համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծենք: Մենք պետք է
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առավել
արդյունավետ
կերպով
աջակցենք
դրանց
գործունեությանը»:Նախագահ Բարաք Օբամա, հունվարի 30, 2015
 «Մենք պետք է լավագույնը ծառայեցնենք ապագա սերունդներին:
Նրանք, ովքեր հավատում են, որ կառավարությունը կարող է և պետք
է լինի բարուն ծառայող ուժ, որ միասին մենք կարող ենք մեր երկիրն
անվտանգ պահպանել և երաշխավորել ազգային անվտանգությունը,
նրանք,
ովքեր
հավատում
են
ինչպես
անհատական
նախաձեռնությանը, այնպես էլ համընդհանուր բարօրությանը,
պետք է առավել ջանասիրաբար և նվիրված աշխատեն՝ ապահովելու
համար կառավարության ճիշտ աշխատանքը»: Նախագահ Բարաք
Օբամա, դեկտեմբերի 9, 2014
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