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Иновации.бг 2009
Представя иновационен индекс на българските
предприятия.

Анализира състоянието и възможностите за развитие
на националната иновационна система на базата на
пет групи показатели:

• съвкупен иновационен продукт
• предприемачество и иновационни мрежи
• инвестиции и финансиране на иновациите
• човешки капитал за иновации
• информационни и комуникационни технологии



Иновационен индекс на българските
предприятия

• За периода 2006 – 2008 г. общият брой на предприятията, 
които осъществяват иновации в България, се е увеличил с
между 3 и 9 процентни пункта.

• Оформя се слой от около една трета от фирмите (29-34%), 
които иновират всяка година, като 90 % от тях имат
ненамаляващ бюджет за иновации, а половината са го
увеличили през 2008 г. спрямо 2007 г.

• Около 7 до 10 % от предприятията осъществяват иновационна
дейност спорадично.

• Най-често срещаните иновации са организационните и
продуктовите. 70 % от иновативните компании извършват
едновременно повече от един тип иновация, a 18 % извършват
продуктови, процесни, организационни и маркетингови
иновации. 



Иновационен индекс на българските предприятия и водещи
иновации в България



Степен на иновативност на предприятията по големина
(брой заети)



Влияние на пазара и международните стандарти върху
иновационната активност на българските предприятия



Иновационен продукт
• Делът на иновативните фирми в България е 20 % от всички

предприятия в индустрията и услугите. По този критерий страната е на
едно от последните места в ЕС-27. За сравнение делът на иновативните
предприятия в ЕС-27 е 39 %

• Най-иновативни са дейностите “Компютърни технологии” (80 % от
европейското равнище) и “Добивна промишленост” (87,5 %). 
Предприятията от сектора на услугите продължават значително да
изостават от средноевропейските равнища.

• През 2008 г. клиентите и потребителите са основен източник на
информация за 36 % от тях. Фирмите, осъществяващи иновационна
дейност, изразяват разбиране за ролята на крайните потребители за
пазарния успех на внедрените нови или усъвършенствани продукти.

• Най-висок дял от иновативните български фирми (73 %) отчитат като
основна иновационна дейност придобиването на машини, оборудване и
софтуер; 29 % регистрират като такава обучението на персонала, а за 22 
% това е въвеждането на нови продукти и услуги на пазара.



Предприятия, ангажирани с научноизследователска и
развойна дейност (относителен дял от иновативните
предприятия)



Технологичен продукт

• Наблюдава се относително стабилна заявителска активност по
отношение на изобретенията от страна на българските заявители за
целия период 2000 – 2008 г. 

• Българските заявители по-често получават отказ за издаването на
защитен документ в сравнение с чуждестранните, което несъмнено
поставя въпроса за качеството на създаваните у нас технологични
продукти.

• От българските притежатели на патент за изобретение физическите
лица са с най-голям дял (68 %). Често технологичните продукти, 
защитени от физически лица, се създават с ресурси на организациите, в
които те работят, но поради една или друга причина организациите
нямат интерес от закрила на създаденото ново знание. Фирмените
патенти съответно са 24 %, а патентите на научноизследователските
институции – 5 %.



Технологичен продукт

• Българските заявители търсят закрила на своите технологични продукти
повече чрез полезни модели, защото критерият за изобретателска стъпка
се определя на по-ниско ниво в сравнение с изобретенията.

• От чуждестранните лица най-голям интерес към българския пазар
проявяват физически и предимно юридически лица от САЩ (23 %); 
Германия (20 %); Франция (8 %); Великобритания (5 %) и Белгия (5 %). 

• Българските физически и юридически лица често създават технологични
продукти без ясна политика по пазарната им реализация. Рядко се
правят изследвания за определяне на технологичното равнище в
конкретна област, за да се създават продукти с високо качество и
уникални параметри. 

• Съпоставянето на броя на прекратените през съответната година
защитни документи с броя на общо валидните за годината показва, че е
налице загуба на стопански интерес към 15 % (2006 г.), съответно 11 % 
(2007 г.) от защитените технологични продукти.



Издадени патенти за изобретения за периода 2000 –
2008 г. по националност на притежателя



Разпределние на патентите на БАН по година на
подаване на заявлението за регистрация (с натрупване)

Източник: Българско патентно ведомство, 2008, Cambridge IP, 2009



Научен продукт
• Продължава тенденцията на нарастване на публикационната активност.

• Най-голям е броят на научните статии с българско участие в области като
химия, физика, наука за материалите, биология и биохимия и инженерни
науки – области, чиито резултати са изключително важни за появата на
иновационни продукти и процеси. 

• За периода 1996 - 2007 г. България значително увеличава
международното сътрудничество при производството на научния си
продукт - от 32,4 % през 1996 г. на 53,9 % през 2007 г.



Брой статии с български автори в списания, 
реферирани от SCI



Предприемачество и иновационни мрежи
Сътрудничество при създаването на иновационни
продукти / процеси за периода 2004 – 2006 г. (%)

Източник: Евростат, 2008, CIS 2006



Концентрация на иновационния капацитет (БВП, НИРД, 
заетост във високотехнологични сектори) по райони за
планиране



Инвестиции и финансиране на иновациите
Разходи за НИРД в България



Човешки капитал за иновации
• Снижаващо се качество на образователните услуги
• Деквалификация - За 2006 г. делът на населението във възрастовата

група 25-64 години, участвало във формално или неформално
обучение, е 1,3 % при средно равнище за ЕС-27 от 9,6 %.

• Недостатъчен брой на заетите с изследователска и развойна
дейност и неефективна структура по отношение на секторната
заетост – Ниските сравнителни стойности на България по този
показател (0,56 % от работната сила за 2006 г., следвана единствено от
Румъния) се допълват от недостатъчен темп на нарастване от едва 12 % 
при много ниско за Европа базово равнище.

• В България почти 60 % от персонала, ангажиран с осъществяването
на научна и изследователска дейност, е в държавния сектор - на
бюджетна издръжка, при спазването на предимно институционални
принципи на финансиране и централизирано определяне на приоритети
за научно и технологично развитие.



Персонал, зает с НИРД, % от работната сила



Мобилност на студенти, хил. души



Информационни и комуникационни технологии
Навлизане на компютри и интернет в предприятията
в България и ЕС през 2008 г.



Онлайн търговия през 2008 г. в ЕС - 27



Релевантност на националните ИКТ политики към
областта е-предприятие



Предизвикателства и перспективи пред
иновационната и научната политика на България

• Науката и иновациите не се припознават като национален приоритет. 
Липсват ясна стратегия и политическа воля за реформиране на
националната иновационна система.

• Липсва единен център на политически решения, който да координира
националната иновационна, технологична и научна политика.

• Националната иновационна система все още представлява хаотичен набор
от публични и частни организации, между които липсват взаимодействие
и диалог.

• Силно изразена междурегионална дивергенция по отношение на
иновационния потенциал. Концентрацията на изследователска
инфраструктура, финансов и човешки ресурс предимно в Югозападен район
за планиране поддържа ниски нивата на ефективност на националната
иновационна система като цяло.



Каква искаме да бъде българската
икономика?

• конкурентоспособна - България остава на последно място с
голямо изоставане спрямо всички останали страни - членки на
ЕС, по показателите БВП (38,5 % от средноевропейското
равнище) и производителност на труда на един зает (35,1 % от
средното за ЕС-27) за 2008 г.;

• иновативна – с 20 % дял на иновативните предприятия България
остава на последно място сред страните - членки на ЕС;

• устойчива и “зелена” – липсват индикации за разбиране за
ролята на технологиите при решаването на проблемите на
съвременните общества.

Пътят за развитие в тези посоки еднозначно минава през
иновациите. 



Ефективното развитие на потенциала на
иновационната екосистема изисква категорични
решения в три основни насоки:

• Съгласувана (интегрирана) национална политика в областта на
науката, технологиите и иновациите – подчинена на ясна оценка на
научния и иновационния потенциал на страната и консенсус по
отношение на насоките за развитие, включително в контекста на по-
нататъшната интеграция на България в Европейското изследователско и
образователно пространство.

• Създаване на силна структура в лицето на специално министерство
или агенция за наука, технологично развитие и иновации на пряко
подчинение на министър-председателя. 

• Установяване на трайно и ефективно взаимодействие между
различните субекти на националната иновационна система –
научноизследователски звена, висши училища, иновативни фирми, 
посреднически организации.



Благодаря за вниманието!
Ruslan.Stefanov@online.bg


