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ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ОТ АВСТРИЙСКИ КЪМ 
БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ  (ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ) 

 
Целта на изследването е да се установят съвременните тенденции и 
измерения на технологичния трансфер от развитите страни в 
България на примера на осъществяването му от австрийски към 
български фирми. При дефинирането на средата, в която се 
осъществява този процес, са използвани принципи от теориите за 
иновационните системи и тяхната динамика. Обект на изследването 
са формите на технологичния трансфер, неговият характер и 
географска ориентация, както и икономическите и 
институционалните фактори. Резултатите потвърждават 
хипотезата, че Австрия е страна иноватор, а България приемател на 
модерни технологии. Австрийските компании използват основно 
възможностите на националната им иновационна система – програми, 
финансови източници и др., въпреки че оценяват на абсорбционния 
потенциал за нови технологии в България, свързан главно с научния 
потенциал, образователното равнище, секторното технологичното 
равнище и материалната база. В България съществуват предпоставки 
за интензифициране на технологичния трансфер, но с оглед 
развитието му и конкурентното включване в международния 
технологичен обмен се налага преструктуриране на националната й 
иновационна система.  
Jel: O3, F02, L1. 

 

Постановка на изследването 

Изследването на тенденциите на съвременния международен 
технологичен трансфер (ТТ) на микроравнище предполага да се отчита 
обстоятелството, че той протича в условията на бързо разгръщаща се 
икономическа глобализация, на силно и взаимно обвързване на отделните 
национални икономики и създаване на големи транснационални корпорации. 
Тези процеси са обусловени от настъпването на третата глобална 
технологична промяна, в основата на която се оказва бурното развитие на 
информационните и комуникационните технологии, компютърната индустрия, 
телекомуникациите, транспорта и др. Тази промяна довежда до съществени 
трансформации във функционирането на икономиките, стопанските 
организации и до голяма степен и на съответните правителства2. Сред 
причините най-често се изтъкват предлаганите от новите технологии широки 

                                                           
1 Лиляна Матеева е докторант в Икономически институт на БАН, изказва благодарност за 
помощта, оказана й при  настоящето изследване, на научния си ръководител ст.н.с. д-р 
Росица Чобанова, както и на Института за висши изследвания – Виена, e-mail: 
mateeva@hotmail.com. 
2 Neef, D. (ed.). The economic impact of knowledge. Boston, Butterworth-Heinemann, 1998. 
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възможности за свързване на икономическите агенти чрез намаляване на 
дистанциите и разходите за комуникация, което довежда до създаване на 
среда от връзки без граници за осъществяване на икономически дейности. 
Ефектите при това се оказват свързани с нарастването дела на бързо 
развиващите се икономики, определяни като основани на знание, т.е. с 
високотехнологична индустрия, както и с развит сектор на услугите.  

В новите виждания за движещите сили за икономическото развитие и 
на национално, и на международно равнище, централно място започват да 
заемат иновациите. При това, тяхното съдържание се изразява във 
въвеждането както на нови технологии и предлагането на нови услуги, така и 
в съответно разкриване и експлоатацията на нови пазари. На свой ред, 
ключова роля за конкурентоспособността на националните стопанства и на 
икономическите субекти, както и за икономическия растеж придобиват 
човешкият потенциал и знанията, необходими за създаването и усвояването 
на нови технологии и ноу-хау.  

Изследването на икономиките, основани на знание, предполага 
отчитането на съответното развитие на индустриите и услугите, т.е. 
създаването им върху основата на знание и квалифициран труд, 
превръщащи се в основен икономически актив.  

Важна тенденция е, че този процес, наблюдаван предимно в развитите 
икономики, е придружен от изнасянето на трудоемките производства, 
основани на нискоквалифициран труд, в страни и зони с ниско равнище на 
производствените разходи. Джефри Сакс обобщава тенденциите от този род 
като формиране на ново, основано на технологичното предимство, 
разделение на световната икономика3. Според него, страните в света се 
разделят на три групи: 

• страни, технологични новатори; 
• страни, усвояващи технологиите - приематели; 
• технологично изключени страни.  
Във връзка с тази класификация са въведени следните формални 

критерии: 
• минимум десет патента на милион души от населението;  
• минимум 2% дял на високо технологичния износ от БВП.  
Пак според нея САЩ, Западна Европа, Япония и Австралия са 

определени като технологични новатори, докато източноевропейските 
страни, малка част от държавите от Азия, Южна Америка, както и ЮАР са 
технологични приематели. Същевременно големи части от света са 
изключени на основата на тези критерии за технологично предимство.  

Върху основата на очертаните съвременните тенденции и процеси 
може да бъде построена аналитичната схема за изследването на 
икономичеките отношения между страните иноватори и страните, усвояващи 
развити чуждестранни технологии, а също за очертаването на последиците 
за тяхното икономическо развитие. В случая, изграждането на аналитичната 
схема е съобразено с целите на това изследване, насочено към изучаването 
на ТТ между компании от Австрия и България. В частност, Австрия 
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представлява страна иноватор, а България е определена като приемаща 
създадените в развитите страни технологии. 

Изследването има за цел да разкрие вида на ТТ между стопански 
субекти от Австрия и България, както и икономическите и институционалните 
фактори, които оказват влияние върху неговото осъществяване, също да 
спомогне за анализирането на последиците за бъдещото развитие на 
България вследствие на този трансфер.  

Във връзка с това могат да бъдат очертани различни сценарии на 
характера на технологичното сътрудничество между България и Австрия , а в 
частност - и за ТТ. Така, един от сценариите може да бъде основан върху 
хипотезата за разгръщане на икономическите процеси и отношения между 
Австрия и България, при което се формира една устойчиво доминираща ТТ 
структура, състояща се съответно от един технологично развит "център" и 
слабо развита "периферия". Този сценарий е напълно реален и възможен в 
случая, като може да бъде свързан, вкл. с ясно изразени тенденции към 
задълбочаване на различията, увеличаване на разрива, затихване на МТТ и 
т. н.  

Необходимо е да се има предвид обаче комплексният характер на МТТ. 
Усвоените технологии в страната "приемател" внасят със себе си не само 
обновяване на мощности, но и нова материална култура, създават 
необходимост от развитие на инфраструктурата и институционалната супер 
структура, от повишаване на квалификацията, развиване на управленски 
умения и т. н. В резултат на МТТ могат да възникнат на свой ред условия и да 
започнат да действат стимули за осъществяване на последващи иновации, 
основани включително на неизползвани преди това собствени постижения, за 
интензифициране на научноизследователската и развойната дейност, за 
развитие в други, на пръв поглед дори твърде отдалечени области.  

По принцип, ТТ би трябвало да се разглежда като процес, водещ до 
технологично икономическо развитие в страната приемател. Следователно 
може да има и друг, по-динамичен сценарий, при който картината би се 
отличавала съществено. Той би довел до свиване на технологичния 
разрив между страната иноватор и страната приемател на новите 
технологии, очертавайки тенденция към задълбочаване на технологичното 
сътрудничество и съответно развитие на тази основа на икономическите 
отношения.  

В такъв смисъл, съществено значение имат институционалните 
фактори, оказващи влияние върху реализирането на иновационните процеси 
и в частност на ТТ.4 В съвременните условия, комплексният характер на тези 
процеси започва да се проявява много по-ярко и в много по-голяма 
дълбочина както за страната иноватор, така и за страната приемател. 
Налага се ново по характера си взаимодействие между наука, технологии, 
придобиване на знание, производство, политика и потребление. Във 
формиращата се нова икономическа среда компаниите не могат да действат 
самостоятелно, затворени в собствените си рамки, в ограничени сфери на 
                                                           
4 Adams, J. International Economic Relations, in: The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary 
Economics, Hodgson, G. ed., Edward Elgar, UK, V1, 1994, pp. 424-425; Hodgson G., Institutionalism, 
“Old” and “New”. The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, Hodgson, G. (ed.), 
Edward Elgar, U.K., 1994, pp. 397-402. 
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взаимодействия. Налага се те да осъществяват иновации в условия на 
технологичен обмен и взаимодействия с много организации с оглед 
придобиване на ресурси, развитие на човешкия капитал, управление на 
знанията, обмен на информация и поддържане на комуникационните мрежи, 
а също и в редица други аспекти на икономическите и социалните отношения. 
Върху основата на взаимодействията между различни институционални 
субекти, участващи в иновационния процес, се изгражда контекстът на 
съвременната иновационна система.5

Проучването на австрийски компании, осъществили ТТ в България има 
за цел да разкрие съществуването на емпирично основание за 
потвърждаването на представените хипотетични сценарии, както и да 
послужи за основа на разработването на стратегии и политики за включване 
на българските компании в международния технологичен обмен с оглед 
придобиване на технологично предимство и икономически растеж.  

Трябва да се има предвид обаче, че това емпирично изследване е 
проведено през 2000г., т. е. възможно e междувременно да са настъпили 
известни изменения.  

Сред основанията, обуславящи целесъобразността на изследването на 
австрийски компании за случая, могат да се посочат следните по-съществени 
предпоставки: 

• между България и Австрия съществуват традиционни, 
дългогодишни близки икономически връзки, вкл. и в областта на 
ТТ; 

• Австрия притежава технологични предимства, поставящи я в 
статут на една от страните, които според определението на 
Джефри Сакс могат да се квалифицират като технологичен 
иноватор, за която България би се оказала подходящ приемател; 

• разширяването на ЕС и усилията за интегрирането на България в 
неговите икономически структури, заедно с необходимостта от 
хармонизиране на българските технологични стандарти с 
европейските и международните, предполагат активизиране и 
развитие преди всичко на съществуващите икономически 
отношения, което на свой ред би трябвало да се изрази и в 
интензифициране на ТТ; 

• съобразно статута си на страна, усвояваща технологии, България  
е изправена пред необходимостта да полага усилия  за 
преодоляване на технологичничния си разрив с развитите западни 
икономики; 

• трансформацията на българската институционална 
инфраструктура в условията на социалната и икономическата 
промяна на страната се налага по необходимост да се съобразява 
с изискванията и условията за ефективен ТТ. 

Може да се очаква, че изследването на австрийските компании ще 
позволи да се очертаят съществени тенденции във връзка с ТТ към 
българската икономика. По отношение на своя обхват, то се ограничава до 

                                                           
5 Edquist,Ch. (ed.), Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organisations. London, A 
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австрийските компании, осъществили технологичен трансфер в България, 
главно в сферата на производството. Тези компании са активният участник в 
ТТ и мотивират това свое решение от позицията на стопанската си дейност, 
осъществявана върху основата на високоразвити технологии и във 
високоразвита икономическа и иновационна среда. Тяхната оценка за 
условията и предпоставките при осъществяване на технологичен трансфер в 
България, излизаща от позицията на бизнеса в страна-иноватор, каквато е 
Австрия, е по-показателна в случая, отколкото тази на българските им 
партньори.  

Целта на изследването е да се разкрият характеристиките и формите 
на ТТ на австрийски компании в България. Това предполага да се определи 
техния вид, както и влиянието на някои основни икономически и 
институционални фактори, имащи значение за осъществяването на този 
процес.  

В рамките на изследването се търси отговор следните основни 
въпроси: 

• Какви форми на ТТ осъществяват австрийските компании в 
България? 

• Какъв тип компании, осъществяват  ТТ в България - определени по 
вида на икономическа дейност, правен статут, иновационна 
дейност, възраст? 

• Кои са основните фактори, стимулиращи или възпрепятстващи 
осъществяването на ТТ на австрийските компании в България? 

• На какви пазари се реализират продуктите, произведени с 
трансферираните технологии? 

Във връзка с изследването са издигнати следните основните 
хипотези: 

• Австрийските компании осъществяват ТТ, следвайки модела 
"иноватор – приемател"; 

• ТТ, който тези компании осъществяват в България, протича в 
рамките на иновационен процес, развиващ се в австрийската 
национална иновационна система. Компаниите кооперират 
интензивно с институционалната система на Австрия, която е по-
развита и подпомага в по-значителна степен ТТ, от създаващата и 
трансформиращата се институционална и иновационна система в 
България. При това се използват също програмите, услугите и 
източниците за финансиране на европейско и на международно 
равнище; 

• Австрийските компании кооперират с други организации на 
национално и международно равнище при осъществяването на ТТ 
в България; 

• У нас съществуват предпоставки и абсорбционен потенциал 
(absorption capacity) за усвояване на трансферираните технологии 
от Австрия, както и за развитие на тази основа на иновационни 
дейности. В този смисъл, технологичното сътрудничество между 
България и Австрия може да бъде интерпретирано като 
взаимодействие, основано на обмена и усвояване на ново знание, 
умения и технологии, предполагащо развитие на иновационни 
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дейности и преодоляване на разрива, а не като задълбочаване на 
отношенията "център - периферия";  

• Продуктите, свързани с трансферираните от австрийските 
компании технологии в България, се реализират на 
международния пазар.  

Аналитичната схема на изследването е построена върху основата на 
оперативното дефиниране на специфичните фактори, оказващи влияние 
върху осъществяването на ТТ, основните му форми, както и на 
институционалните и икономическите характеристики на компаниите, като 
участници в този процес. Аналитичната схема е съобразена с оглед 
осъществяването на ТТ от австрийски компании в България.  

Теоретична обосновка и дефиниране на понятията 

В случая TT се разглежда в рамките на модерния системно 
интеграционен модел на иновационния процес. В този смисъл, TT 
представлява процес, включващ взаимодействия между различни актьори от 
иновационната система и осъществяващ се чрез обмен на информация, 
знание и ресурси.6

Иновационната система включва системните взаимодействията между 
следните институции при осъществяването на иновационния процес7: 

• научни и академични институции; 
• технологични посредници и консултантски организации; 
• стопански организации; 
• обществени институции и управление; 
• финансова инфраструктура; 
• пазарно търсене.  
Рамковите условия за осъществяване на иновационния процес 

включват склонност към иновационна дейност, наличие на определено 
образователно равнище, благоприятна финансова среда, размер на 
данъците и съществуването на данъчни преференции, доверие между 
партньорите, мобилност на материални и човешки ресурси и капитал.  

Предвид системно интеграционния характер на иновационните 
процеси, конкретно осъществяваното технологично сътрудничество между 
компаниите на национално и международно равнище е опосредствано от 
взаимодействията на актьорите – институционални партньори, в рамките на 
иновационната система. Идентифицирането на специфичните икономически 
и институционални фактори, оказващи влияние върху фирмения ТТ, се 
осъществява съответно на тази основа. 

При дефинирането на средата за иновационни дейности и 
технологично сътрудничество са използвани принципи от теоретичните 
концепции, отнасящи се до иновационните системи и тяхната динамика.  

                                                           
6 Lundvall, B. National systems of innovation. Towards a theory of innovation and interactive learning. 
London, Pinter Publishers, 1992;  Nelson, R. ed. National Innovation Systems. A comparative analysis, 
Oxford University press, 1993. 
7 Freeman, C. The national system of innovation. In historical perspective. Cambridge journal of 
Economics, 19 (1), 1995 
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Технологичният трансфер се разглежда като осъществяващ се в 
Мултинационална Иновационна Система, представляваща среда за 
взаимодействията на компаниите, извършващи международна икономическа 
дейност, вкл. иновации и технологично сътрудничество.8

Последното между австрийските и българските компании се разглежда 
съответно като осъществяване на по-широки взаимодействия между 
компаниите от двете страни, институционалните актьори от техните 
иновационни системи, както и институции на европейско и международно 
равнище. Интерпретирането на възникващите взаимоотношения в резултат 
на тези взаимодействия позволява да се определят факторите, оказващи 
влияние върху ТТ. При определението на факторите от фирмената среда при 
осъществяване на ТТ се излиза от принципите на стратегическия маркетинг 
мениджмънт. В рамките на тази концепция изследването и анализът на 
факторите от фирмената среда заемат съществено място. Те са от важно 
значение за предприемане на бизнес дейности на международните пазари, за 
формулиране на стратегии за навлизане на чуждестранни пазари, за 
формиране на политики и програми за развитие на бизнес на тези пазари.9  

Фактори, оказващи влияние върху ТТ 

При построяването на аналитичната схема на изследването са 
определени две основни групи фактори, оказващи влияние върху ТТ – 
икономически и институционални. Индикаторите за основните групи фактори 
са, както следва: 

 
Фактори на микро равнище 

За тези фактори са определени следните индикатори: 
a) Институционални: 
• предмет на дейност; 
• юридически статут; 
• възраст на компаниите; 
• размер на компаниите; 
б) Микроикономически: 
• иновационна дейност, в т.ч. дял на разходите за 

научноизследователска и развойна дейност в общия фирмен 
оборот и осъществяване на иновации – нови машини и 
съоръжения, нови процесори технологии, нови продукти и услуги, 
нововъведения в организацията и управлението, нови 
информационни и комуникационни технологии; 

• пазари за реализация на фирмените продукти – Австрия, 
България, други източноевропейски страни, други страни; 

 
Фактори на макро равнище 

За тях са определени следните индикатори: 
                                                           
8 McKelvey, M. How do national systems of innovation differ?: A critical analysis of Porter, Freeman, 
Lundvall and Nelson, in Hodgson & Screpanti (еd.), o.c., 1991. 
9 Боева, Б., Международен маркетинг. София, изд. Стопанство, 1996. 
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a) Институционални: 
• взаимодействие на компаниите с институции от иновационната 

система на национално, европейско и международно ниво; 
• използване от страна на компаниите на програми, насърчаващи ТТ 

на национално и международно равнище; 
• използване от страна на компаниите на институционални 

източници за финансиране на ТТ на национално, европейско и 
международно ниво; 

• законодателство по отношение на чуждестранните инвеститори в 
България; 

• защита на интелектуалната собственост в България; 
• образователно равнище в България; 
• научен потенциал в България; 
• технологично развитие в сектора на стопанска дейност на 

съответната компания; 
• равнище на развитие на инфраструктурата в България; 
б) Макроикономически: 
• равнище на икономическите реформи в България; 
• възможности за участие в приватизационния процес; 
• размер на пазара; 
• наличие на свободни производствени мощности; 
• равнище на разходите за труд; 
• възможности за продължаване на жизнения цикъл на австрийските 

технологиите; 
• традиционни икономически отношения между България и страните 

от Централна и Източна Европа; 
• равнище на митата, данъците и таксите; 
• равнище на развитието на капиталовия пазар; 
• съществуване на природни ресурси за производствена дейност. 

 
Характеристики на процеса на ТТ 

За целта са използвани следните индикатори:  
• форми на ТТ; 
• период на реализация на ТТ; 
• географски направления; 
• пазари за реализация на продуктите, приведени чрез 

трансферираните технологии. 
 
Аналитична схема  

Връзките между основните институционални актьори в международния 
ТТ, очертаващи предмета на това изследване, са представени в схематичен 
вид на фиг. 1. 
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Институционалните актьори в международния ТТ са институции от 
иновационна система в национален и международен план, т.е. институции от 
националната иновационна система на Австрия, на България, организации, 
фондове и програми на ЕС, както и международни организации, фондове и 
програми (вж. фиг. 1). 

Методи на изследването 

Събирането на информацията е извършено чрез провеждане на анкета 
с австрийски компании, осъществили ТТ в България. Аналитична единица на 
изследването е австрийската компания, извършила трансфер в България в 
периода от 1990г. до момента на изследването. Анкетирани са определени от 
компаниите техни служители, отговарящи за международните връзки с 
групата източноевропейски страни, а в отделни случаи и конкретно за 
България.  

На базата на официално предоставен за нуждите на това изследване 
списък от 120 австрийски компании, осъществяващи стопанска 
инвестиционна дейност в България, са избрани 50 предприятия, като 
критерий в случая е географската ориентация на тяхната стопанска дейност, 
насочена към страната. Избраните компании са от областите информационни 
технологии, електротехнически уреди, производствено оборудване, 
химически технологии, медицинско оборудване, климатична техника. За 
избраните австрийски компании може да се предполага, че имат ясно 
изразено технологично съдържание на икономическите си дейности, като в 
този смисъл могат да бъдат репрезентативни за основните тенденции на ТТ 
от Австрия към България. 

От 50-те определени компании, на посочените адреси не са намерени 
7; отказали и не попълнили прецизно анкетата са 30 компании - по 
съображения, че стопанската им дейност в България не е свързана с 
извършването на ТТ. Надлежно попълнени анкети са получени от 13 от 
анкетираните компании. 

При това положение, събраните данни могат да бъдат разглеждани 
като експертна информация и оценка от страна на австрийските компании 
относно основните тенденции при ТТ към България. Изследването е 
проведено от март до септември 2000г. 

Възприетият аналитичен подход предполага използване на 
класификацията като метод за систематизация на емпиричните данни и за 
извличане на ново познание. За целта, при обработката на данните се 
използва постъпателно прилагане на процедурата на клъстер анализ, при 
което се осъществява последователно обвързване на интерпретациите на 
получените класификации на съответно избраните индикатори. Като основа 
за интерпретацията на класификациите се използват дескриптивни 
статистики и хистограми. Обработката на данните е извършена с програмата 
Statistica. При прилагането на процедурата клъстер анализ се използва 
методът "joining (tree clustering)", при алгоритъм "ward’s method" и метрика 
"percent disagreement". Това означава, че за разграничаването на отделните 
клъстери (групи, вериги) от индикатори, основно значение имат разликите на 
техните стойности. Това предполага възможност за евентуално по-добро 
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отчитане на комплексния характер на процеса на ТТ, а съответно и за по-
точно определяне влиянието на факторите. 

По-конкретно, чрез прилагането на процедурата клъстер анализ могат 
да се постигнат класификации, които са изведени от данните за съответните 
променливи съобразно заложените формални принципи. Тези класификации 
могат да послужат като съответно специфично потвърждение във връзка с 
определени теоретични предположения, както и да подпомогнат тяхното 
формулиране и преформулиране (например, ако отсъстват достатъчно 
основания или се търси евристично решение на проблема). Формулирането 
на теоретичното съдържание на променливите, върху които се прилага 
процедурата клъстер анализ, се основава на принципите, заложени в 
аналитичната рамка на изследването. В случая тя позволява, върху основата 
на съответните формални класификации, да се извеждат и последователно 
да се обобщават формулировките на латентните тенденции, скрити зад 
използваните индикатори. Този подход в случая позволява да се получи ново 
знание за ТТ от Австрия към България, свързано със спецификата на 
иновационния процес в съвременните условия и в частност на социално-
икономическия преход на България.  

Постановката на изследването и заложените хипотези излизат от 
съвременните разбирания за основните насоки и тенденции на развитие на 
трансфера на високи технологии. Комплексният характер на развитието на 
този процес, както и на иновационната дейност изобщо, при съответно 
нарастващата динамика на средата, в която протичат, налагат 
необходимостта от определяне на специфичните фактори при дадени 
конкретни обстоятелства. Към това се прибавя и обстоятелството, че 
социално-икономическата трансформацията на България, а съответно и 
развитието на иновационните процеси и на ТТ, не отговарят на 
съществуващите модели, което предполага необходимост от формирането 
съответен на нов модел. 

В този смисъл, избраният аналитичен подход съответства на 
поставените пред изследването цели. Насочвайки се към разкриването на 
латентните тенденции, очертаващи влиянието на специфичните фактори, се 
подготвят възможности и за теоретичното им агрегиране в съответен нов 
модел на ТТ.  

Анализ на резултатите от изследването 

Институционални и икономически характеристики 

Предмет на дейност на австрийските компании 
Предметът на дейност на интервюираните 13 австрийски компании е 

свързан с разработването, производството и пазарната реализация на 
модерни технологии - телекомуникации, измервателни уреди, електронни 
елементи, транспортни средства, технологии за изграждането и 
оборудването на заводи.  

 
Правен статут на австрийските компании 
По-голямата част от интервюираните австрийски компании и техните 

филиали в България (близо две трети) имат правен статут "акционерни 
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дружества". Останалите (една трета) са "дружества с ограничена 
отговорност". Този статут предполага по принцип комплексна и ресурсоемка 
стопанска дейност, включваща също инвестиции с рисков характер (venture 
capital).  

 
Размер на австрийските компании (брой на заетите) 
Според европейските стандарти, основният индикатор за размера на 

предприятията е броят на заетите. В случая повечето от интервюираните 
компании са с между 100 и 500 заети, т.е. това са средни до големи  
предприятия. В два случая става въпрос и за много големи компании – с 
повече от 1000 заети. Съществуват обачедве компании, при които заетите са 
от 2 до 20. 

Тук трябва да се отбележи, че австрийските компании имат 
предприятия във всички посочени в анкетата региони – Австрия, България, 
други източноевропейски страни, други държави. Същевременно, 
респондентите са посочили, че компаниите им в Австрия имат най-голям 
размер, респ. компаниите в България, другите източноевропейски страни, 
както и в други държави, са малки и средни предприятия (МСП). 

Тази структура съответства на водещите тенденции в развитието на 
компаниите на напредналите страни и в частност, на развитието на 
икономическото и технологичното сътрудничество чрез създаването на 
иновативни МСП в изграждащите се източноевропейски пазарни икономики. 
Тя съответства така и на тенденциите в развитието на частния сектор у нас. 

За илюстрация табл. 1 представя сравнителни оценки за размера на 
компаниите в различните страни според възприетата скала за броя на 
заетите. 

Таблица 1 
Сравнителни оценки за размера на компаниите в различните страни 

* (1) - до 20 души, (2) - от 21 до 50 души, (3) - от 51 до 100 души, (4) - от 101 до 500 души, (5) - от 
501 до 1000 души, (6) - над 1000 

Националност на компаниите Средна стойност според възприетата скала * 
Австрия 3.6 
България 1.6 
Други източноевропейски страни 2.6 
Други страни 2.3 

 
Интернационализация на дейностите по ТТ, осъществени от 

австрийските компании 
Почти всички от интервюираните компании извършват ТТ във всички 

отбелязани в анкетата региони – в България, в други източноевропейски 
страни, както и в други дърави. Респондентите посочват също, че 
произвежданата на базата на трансферираните технологии в България 
продукция се реализира на световния пазар.  

Предмет на дейност и правен статут на българските компании, 
приемащи трансфери раните от австрийските компании технологии 

Около две трети от българските компании – партньори в ТТ на 
австрийските са "дружества с ограничена отговорност". "Акционерни 
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дружества" са по-малко от една трета от компаниите (някои от тях не са дали 
съответната информация).  

Почти половината от австрийските компании имат мажоритарен дял 
или стопроцентово участие в тези в България. Това означава, че ТТ се 
осъществява в условия на права за упражняване на стриктен контрол върху 
стопанската дейност на българските предприятия.  

Тези обстоятелства говорят за наличието на благоприятни условия за 
ТТ на австрийските компании, както и за възможности за комплексно 
прилагане и трансфериране на високи технологии.  

 
Възраст на австрийските компании  
Оказва се, че ТТ от Австрия в България се осъществява както от млади 

австрийски компании, така и от такива със значителен опит - средната им 
възраст е около 40 години, като сред тях има компании със 120-годишна 
история. От своя страна, българските компании, приемащи трансферираните 
технологии са млади – средната им възраст е около 10 години, като 
значителна част са създадени след започването на социално-икономическите 
реформи в страната. Това означава, че ТТ от страна на австрийските 
компании се осъществява върху основата на значителен производствен и 
управленски опит, т. е. те са действително иноваторите в разработването, 
реализацията и дифузията на технологии. Приемателите на ТТ в България 
са компании, които се изграждат или преустройват на основата главно на 
този опит. Това показва също, че на практика се отчита комплексният 
характер на иновационния процес, както и на ТТ с неговото съвременно 
значение. Това е твърде съществено, тъй като този тип икономически 
отношения и технологично сътрудничество – в случая, между австрийски и 
български компании – имат важно значение за социално-икономическа 
трансформация и задълбочаващите се процеси на интеграцията на България 
в ЕС.  

 
Иновационната дейност на австрийските компании 

Дял на разходите за НИРД от общия оборот 
Повечето от отговорилите респонденти посочват, че делът на 

разходите за НИРД от общия оборот на техните компании е над 4,5% (фиг. 2).  
Иновационната дейност на австрийските фирми в рамките на това 

изследване е оценена според дела на разходите за НИРД в общия фирмен 
оборот.10

Тази висока стойност на посочения показател предполага по принцип, 
че стопанската дейност на компаниите е свързана с разработването и 
внедряването на високи технологии.  

 
 

                                                           
10 Този показател се използва в настоящото изследване съгласно прилагана в Икономическия 
институт на Българската Академия на Науките метология, съответстваща на препоръките на 
Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (ОИСР) 
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Фигура 2 
Дял на разходите за НИРД от общия оборот 

 
Брой  
отговорили 
  Histogram 

R_D

R_D

N
o 

of
 o

bs

0

1

2

3

(-2;0]
(0;2]

(2;4]
(4;6]

(6;8]
(8;10]

(10;12]
(12;14]

(14;16]
(16;18]

(18;20]
(20;22]

(22;24]
(24;26]

> 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Дял на разходите за НИРД в общия фирмен оборот (%) 
 

 
Осъществени иновации от австрийските компании  
Интервюираните компании осъществяват разгърната иновационна 

дейност (табл. 2). Спектърът от различни по вид иновации, както и 
регионалното им разпределение, говорят за комплектност на иновационния 
процес, като същевременно това се отнася за голямата част от компаниите.  

Показателна е очертаващата се в случая структура на иновационната 
дейност на австрийските компании. Тя е по-разгърната в австрийските 
предприятия, но същевременно е твърде значителна и в останалите случаи - 
в България, източноевропейските страни, другите региони.  

 

Таблица 2 
Иновации на австрийските компании (според тип на иновациите и региона)* 

Страна 
Тип на иновациите 

Австрия България други страни от 
Източна Европа 

други 
страни 

Общо 

Нови продукти 10 6 6 8 30 
Нови технологични 
процеси  

7 3 3 5 18 

Нови комуникационни 
технологии 

7 5 6 5 23 

Нови машини 6 5 2 3 16 
Нови услуги 6 5 6 5 22 
Нови управленски 
технологии 

5 2 5 4 16 

Общо 41 26 28 30  
* Не е отговорил 1 респондент, а 1 е посочил, че неговата компания не осъществява 
иновационни дейности 
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Необходимо е да се отбележи, че в това отношение иновационната 
дейност в българските предприятия, не се различава съществено от 
посоченото за другите случаи, вкл. и за Австрия. Водещи са иновациите във 
връзка със създаването на нови продукти, но останалите позиции също са 
застъпени в твърде значителна степен. Онова, което може би трябва 
специално да се отбележи е, че най-малко австрийски компании внедряват 
нови управленски технологии в българските. Сравнително малко са също 
компаниите, които осъществяват у нас, а също и в източноевропейските 
страни, по-сложни иновационни дейности като внедряване на нови 
технологични процеси, създаващи по принцип по-съществени предпоставки 
за развитие. Въпреки очертаните тенденции, в случая вероятно няма 
основания да се смята, че са налице предпоставки за съществен разрив, 
който би възпрепятствал осъществяването на ТТ от австрийските компании 
към България. 

 
Институционални фактори, оказващи влияние върху МТТ 

Програми, използвани при осъществяване на ТТ 
Повече от половината от респондентите посочват, че техните компании 

осъществят ТТ в рамките на собствените си фирмени програми (вж. табл. 3). 
Същевременно, показателно за стратегията на тези компания е, че това се 
отнася в най-голяма степен за ТТ в направление България. Особено като се 
има предвид положението с източноевропейски страни, може да се 
предполага, че в случая става въпрос за специален интерес към страната. 

Таблица 3 
Програми, използвани от австрийските компании във връзка с ТТ 

страна 
програми 

Австрия България други страни от 
Източна Европа 

други 
страни 

Общо 

Собствени програми на 
австрийските компании 

7 10 6 8 31 

Програми на ЕС 1 3 3 1 8 
Австрийски между фирмени 
програми 

2 1 1 1 5 

Други международни програми  2 1  3 
Български държавни програми  2 1  3 
Български между фирмени 
програми 

 2   2 

Австрийски браншови програми 1 1   2 
Български браншови програми  1   1 
Други програми 1 1 1 1 4 
Общо 12 23 13 11  

 
Важно значение при осъществяването на този трансфер имат и 

институционалните програми с национален, европейски и международен 
характер. Такъв тип взаимодействия на австрийските компании имат много 
важно значение за проявата на комплексния характер на ТТ, а също и на 
иновационните процеси.  

Сравнително най-голямо значение в случая имат програмите на 
Европейския съюз. То се проявява във връзка с ТТ както в България, така и в 
същата степен в групата на останалите източноевропейските страни. Тези 
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програми имат по-голямо значение от програмите на различните 
международни институции. Те обаче не представляват особено съществен 
стимул за интервюираните австрийски компании за осъществяването на ТТ. 
Показателно е, че държавните програми изглежда имат в случая малко 
значение. Важно е обаче, че австрийските компании използват 
възможностите на различни програми на отделните равнища. Това показва, 
че те оценяват възможностите им, както и значението на съответните 
институционални условия. 

Очертава се наличието на формираща се комплексна институционална 
връзка в областта на технологичното сътрудничество между австрийските и 
българските икономически актьори. Това сътрудничество се инициира главно 
от австрийските компании, като се дължи преди всичко на собствения им 
икономически интерес като иноватори, виждащи в случая някакви специални 
предимства в излизането си на българския пазар, както и в готовността на 
българските им партньори като приематели в ТТ.  

 
Източници за финансиране 
Финансовата инфраструктура представлява много важен компонент на 

институционалната среда при осъществяването на ТТ. Степента на 
развитието й има съществено значение за неговата комплектност, а също се 
оказва необходимо условие предвид капиталово интензивния му и рисков 
характер.  

Според резултатите от изследването обаче австрийските компании 
използват за случая главно собствени средства, като останалите източници 
за финансиране определено имат много по-малко значение (вж. табл. 4). 
Тази тенденция се оказва при това най-силно изразена във връзка с ТТ 
именно в българските предприятия, което свидетелства за особения интерес 
към българския пазар, както и за спецификата на това сътрудничество. 
Използват се възможностите и на по-малко различни по характер финансови 
източници, но може да се смята, че те се използват в по-голяма степен 
едновременно. 

Таблица 4 
Източници за финансиране, използвани от австрийските компании във връзка 

с осъществяването на ТТ 
страна 

източници за финансиране 
Австрия България други страни от 

Източна Европа 
други 
страни 

Общо 

Собствени финансови средства 
на австрийските компании 

8 11 6 7 32 

Банкови кредити 2 2 1 2 7 
Финансови средства на ЕС 2 2 2  6 
Съвместно финансиране с други 
австрийските компании 

1  1 1 3 

Австрийски държавни финансови 
фондове 

1  1 1 3 

Международни финансови 
фондове 

 1 1  2 

Общо 14 16 12 11  
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Австрийските компании не използват възможностите на финансовата 
институционална среда за осъществяването на ТТ, което важи в най-
значителна степен за технологичното им сътрудничество с България. 

Използването от компаниите на различни финансови източници 
предполага специфични предпоставки като конкурентоспособност, кредитна 
надеждност, степен на участие в международния икономически обмен, опит 
при реализирането на проекти и управлението на кредитния ресурс, а от 
гледна точка на националната институционална инфраструктура от значение 
е степента на развитие на финансовия сектор, на фондовия пазар, наличие 
на фондове за рисков капитал, национални институционални посредници, 
подпомагащи получаването на кредити и грантове от ЕС и международни 
организации. И обратно – при отсъствие на развита финансова 
инфраструктура, собствените средства на компаниите се оказват най-
подходящият, а дори и единственият възможен източник. 

 
Институционални партньори на австрийските компании в рамките на 

иновационна система на национално (Австрия и България ), европейско и 
международно равнище  

Взаимодействията на австрийските компании с техните партньори в 
рамките на иновационната система на национално и международно равнище 
очертават специфичния аспект на институционалната среда, в която се 
осъществява ТТ. Както показват отговорите на респондентите, този аспект се 
оказва важен както за характера му като процес, така и за степента на 
използване възможностите на институционалната инфраструктура, а 
съответно и за нейното развитие.  

В случая, при осъществяване на ТТ в Австрия, компаниите 
взаимодействат с институционални партньори от иновационните системи 
както следва: 

• Австрийската стопанска камара – около една трета от компаниите; 
• Австрийски научни институти и университети – малко по-малко от 

една трета от компаниите; 
• Австрийски технични университети и лаборатории, консултантски 

компании, патентни консултанти, институти по стандартизация, 
индивидуални австрийски компании (партньори, клиенти, 
конкуренти, доставчици на машини и суровини, поделения и 
филиали на компаниите), а също и транснационални компании – 
по-малко от една четвърт от компаниите. 

При извършването на ТТ в други източноевропейски страни, както и в 
други държави, респондентите са посочили, че техните компании 
взаимодействат също предимно с Австрийската стопанска камара – но малко 
по-малко от една четвърт от компаниите, както и с клиенти от Австрия. 

Австрийската стопанска камара е официалната институция в страната, 
отговаряща за управлението на националните програми, участието в 
програмите на Европейския Съюз, както и в международни програми. Тя 
предоставя също обучение и консултации за частни предприемачи и 
компании. Явно, Камарата заема важно място в националната иновационна 
система, като в случая тя има определящо значение за осъществяването на 
ТТ във всички направления. 
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Показателно е обаче, че респондентите посочват в същото време като 
важен институционален партньор на компаниите и австрийските им клиенти, 
т. е. ТТ във всички направления се оказва съществено обусловен от техните 
изисквания.  

Може да се смята, че основната рамка на иновационния контекст на ТТ 
– при тези австрийски компании – се определя от подчертано централната 
роля на Австрийската стопанска камара и изискванията на клиентите. В тази 
рамка, компаниите взаимодействат с широка гама партньори, което по 
принцип отразява интерактивния и системен характер на процесите на 
създаване, имплементиране и дифузия на технологиите. При осъществяване 
на ТТ в Австрия, това са институционалните актьори от националната 
иновационна система, вкл. транснационални компании. При осъществяване 
на ТТ в България, нейното доминиращо значение се запазва, като на преден 
план вероятно излизат функциите й с оглед насърчаването на 
международното междуфирмено сътрудничество.  

В България ТТ е свързан с дейности и взаимодействия, отнасящи се до 
производството и пазарната реализация на технологии, продукти, услуги, 
създадени в Австрия върху основата на нейния иновационен и икономически 
потенциал. Това се оказва определящо за неговия характер. Респондентите 
не посочват, че компаниите взаимодействат с български научни институции, 
т. е. те не използват българския научен потенциал и не разширяват 
сътрудничеството до извършване на НИОКР в България. Реформиращата се 
и изграждаща се нова институционална инфраструктура за иновации и 
технологично сътрудничество на България, заемаща мястото на старите 
техни икономически институционални връзки на плановата икономика – се 
оказва твърде слаба и недостатъчно развита, за да може да въздейства по-
съществено.  

Това предполага не само трудности при взаимодействието между 
институционалните партньори в иновационната среда, но преди всичко 
извиква развитието на нови форми на сътрудничество, които да позволят да 
се прояви комплексният характер на ТТ и съответните иновации.  

 
Форми на ТТ 

Може да се смята, че за осъществявания ТТ от австрийските компании 
в България е присъщ сравнително широк спектър от различни форми (табл. 
5). Техният анализ дава възможност да се определи основната ориентация, 
както и степента на комплектност на неговото съдържание, а в този смисъл и 
значението му за развитието на технологичното сътрудничество. 

Таблица 5 
Форми на ТТ 

Форми на технологичен трансфер Брой на компаниите 
Доставка на машини и оборудване (LMC) 9 
Трансфер на технологични процеси (PZC) 7 
Предоставяне на ноу-хау (KHC) 7 
Изграждане на завод "до ключ" (WBC) 5 
Трансфер на продуктова технология (PRC) 5 
Трансфер на управленска технология (MGC) 5 
Предоставяне на търговска марка (TMC) 1 
Предоставяне на интелектуална собственост (ETC) 1 
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Ориентацията е в най-голяма степен към модернизация на 
производството – повече от половината от компаниите извършват доставка 
на машини и оборудване, трансфер на технологични процеси, нохау. Това 
предполага комплектност на ТТ и разширяване на сътрудничеството – в 
действителност, по-голямата част от компаниите осъществяват повече от 
една форма на ТТ. Основният акцент се оказва изграждането на завод "до 
ключ" – показателна в този смисъл е и класификацията, получена чрез 
прилагането на процедурата клъстер анализ (фиг. 3)*.  

Следователно става въпрос за ТТ с предимно непосредствена 
производствена насоченост. Съответно, по-съществените ограничения за 
развитието на това сътрудничество ще се оказват свързани с ниското 
равнище на партньорството в областта на интелектуалната собственост и 
реализацията (някои от съответните форми изобщо не са посочени от 
респондентите).  

 
Фигура 3. Форми на ТТ

 
Индикатори (отдясно наляво): Доставка на машини и оборудване (LMC), Трансфер 

на технологични процеси (PZC), Предоставяне на ноу-хау (KHC), Изграждане на 

завод "до ключ" (WBC), Трансфер на продуктова технология (PRC), Трансфер на 

управленска технология (MGC), Предоставяне на търговска марка (TMC), 

Предоставяне на интелектуална собственост (ETC) 

Tree Diagram for 7 Variables
Ward`s method
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Фактори от макроикономическата институционална среда  

Предприемането на международна дейност и навлизането в 
чуждестранните пазари е комплексно обусловено от влиянието на бизнес-
средата. Това намира определен конкретен израз в отчитаните от компаниите 
особености на съответните условия при вземането на решенията и 

                                                           
* Както беше посочено, прилагането на процедура клъстер анализ е извършвано последователно 
по отношение на всички разглеждани групи индикатори и е намерило отражение при анализа им.  
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възприеманите от тях стратегии. При осъществяването на ТТ, особено важни 
се оказват в този смисъл специфичните фактори, свързани със съответния 
абсорбционен потенциал в приемащата страна.11

Според отговорите на респондентите се оказва, че условията на 
макроикономическата институционална среда имат силно вариращо значение 
за осъществяването на ТТ в България – за илюстрация са показани диаграми 
“box and whisker plot “ за медианата и квартилите (фиг. 4).  

Фигура 4 
Фактори от макроикономическата институционална среда, оказващи влияние 

върху решението за извършване на ТТ 
Диаграма за квартилите и медианите 
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Индикатори (отляво-надясно): социалните и икономическите реформи в България (REF), в т.ч. приватизацията 
на предприятията (PRIV); размер на пазара в България (MARK); технологичното равнище на сектора (TECHL); 
образователното равнище (EDUL); наличие на научен потенциал (RESL); свободни производствени мощности 
(PROD); състояние на инфраструктура (INFRA); наличие на природни ресурси (NATR); равнище на разходите 
за работна сила (LABC); наличие на свободни ниши за реализация на интелектуална собственост (IPN); 
възможности за продължаване на  жизнения цикъл на технологията (EXT); традиционни икономически 
отношения на България със страните от ЦИЕ (TRAD); нормативна уредба за чуждите инвестититори (REGL); 
данъци и такси (DUT); мита за внос (CUST); степен на развитие на капиталовия пазар (CAP); защита на 
интелектуалната собственост (IPP); наличие на услуги за чуждите инвеститори (SERV), в т.ч. информационни 
(INF), правни (LEG); наличие на технологичните посредници (MED); наличие на бизнес мрежи (NTWK); 
предлагани възможности от програми и фондове (PROG), в т.ч. австрийски (PROGAT); български (PROGBG); 
на ЕС (PROGEU); международни (PROGINT). 
Оценките са в 5-мерна скала - (1) - в много малка степен ... (5)  -в много голяма степен 

 

                                                           
11 Чобанова, Р. Технологичната промяна и икономиката: Модерни аспекти на взаимодействие, 
Икономически изследвания, София, 1998. 
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Така най-голямо значение, но и най-силно вариращи се оказват 
оценките относно образователното равнище, равнището на разходите за 
работна заплата, размерът на пазара в България, социалните и 
икономическите реформи, в т.ч. приватизацията на предприятията. На 
практика несъществено значение имат условия като степен на развитие на 
капиталовия пазар, защита на интелектуалната собственост, мита за внос, 
данъци и такси, наличие на услуги за чуждестранните инвеститори, 
възможностите от български програми и фондове. Някои от посочените 
условия имат много голямо значение само във връзка с определени отделни 
случаи.  

Явно влиянието на макроикономическата институционална среда има 
твърде комплексен характер. Същевременно прави впечатление, че оценките 
на респондентите за нито едно от посочените условия не са преобладаващо 
високи. Даже напротив – осреднено взето (съдейки, например, по 
стойностите на медианата в случая), те са преобладаващо много ниски. Може 
да се смята, че тя не се оказва особено съществен фактор за решенията на 
австрийските компании за осъществяване на ТТ в България. Това би могло 
да се дължи на особеностите на съдържанието му, но може да означава, че в 
случая пред тях не се изпречват някакви особени бариери. Фактически, след 
като вече е взето решение да се излезе чрез ТТ на чуждия пазар, това 
вероятно предполага само по себе си проактивна позиция и достатъчно 
силна мотивация.  

С оглед оценката на възможностите за развитието на технологичното 
сътрудничество интерес представлява да се определят специфичните 
фактори (скрити, латентни тенденции), характеризиращи в случая 
комплектността на влиянието на средата. С помощта на класификацията на 
съответните индикатори, получена чрез прилагане на процедурата клъстер 
анализ (фиг. 5). 

Индикаторите могат да бъдат определени както следва: 
• Трансформираща се икономическа среда. Този фактор има най-

голямо значение, тъй като именно динамично променящите се 
условия съобразно съвременните изисквания представляват най-
естествената среда за интензифицирането на ТТ и иновациите, 
което от своя страна представлява нейната най-основна 
тенденция, механизъм и същностна характеристика. В случая, 
индикатори за значението на този специфичен фактор са преди 
всичко реформите, приватизацията и отварящите се възможности 
на пазара в България (вж. по-конкретно най-лявата група 
индикатори в класификацията). 

• Абсорбционен потенциал. Този фактор също има много важно, но 
освен това и решаващо значение. Трансферът на съвременните 
високи технологии не би могъл да се осъществи и да прояви своя 
комплексен характер без наличието на необходимото равнище на 
технологично развитие, образование и квалификация, научен 
потенциал, съществуващи производствените мощности (вж. за 
случая по-конкретно следващата група индикатори отляво 
надясно). Освен това той е тясно свързан с предишния фактор, 
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очертавайки по същество основанията за иновационна икономика 
(вж. в случая обединяването им в общ клъстер).  

• Инструментални условия. Това са всички онези компоненти и 
механизми на икономическия живот, които могат да бъдат 
специфично задействани и използвани конкретно за целите на 
успешното осъществяване на иновациите и ТТ. В случая това са, 
от една страна, международните и националните програми и 
различните благоприятни условия за инвестициите, а друга, 
нормативната уредба относно икономическите дейности (вж. 
отляво надясно последователно групите във втория голям 
клъстер). 

Фигура 5 
Фактори от институционална среда на макро ниво, оказващи влияние върху 

решението за извършване на ТТ 
Клъстер анализ 

Tree Diagram for 28 Variables
Ward`s method
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Индикатори (отляво надясно): наличие на технологичните посредници (MED); защита на интелектуалната 
собственост (IPP); данъци и такси (DUT); степен на развитие на капиталовия пазар (CAP); мита за внос (CUST); 
нормативна уредба за чуждите инвестититори (REGL); традиционни икономически отношения на България със 
страните от ЦИЕ (TRAD); възможности за продължаване на  жизнения цикъл на технологията (EXT); наличие 
на услуги за чуждите инвеститори, в т.ч. информационни (INF); наличие на услуги за чуждите инвеститори 
(SERV); наличие на свободни ниши за реализация на   интелектуална собственост (IPN); наличие на бизнес 
мрежи (NTWK); наличие на природни ресурси (NATR); предлагани възможности от програми и фондове в т.ч. 
български (PROGBG); предлагани възможности от програми и фондове в т.ч. на ЕС (PROGEU); предлагани 
възможности от програми и фондове (PROG); предлагани възможности от програми и фондове в т.ч. 
международни (PROGINT); предлагани възможности от програми и фондове в т.ч. австрийски (PROGAT); 
състояние на инфраструктура (INFRA); равнище на разходите за работна сила (LABC); свободни 
производствени мощности (PROD); наличие на научен потенциал (RESL); образователното равнище (EDUL); 
технологичното равнище на сектора (TECHL); размер на пазара в България (MARK); приватизацията на 
предприятията (PRIV); социалните и икономическите реформи в България (REF). 
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Австрийските компании в случая оценяват бизнес средата в България 
през призмата на основните фактори и в този смисъл тя се оказва за тях до 
голяма степен задоволителна. Оценката им обаче не е много висока, а 
инструменталните условия очевидно са или е трябвало да бъдат, 
пренебрегнати. Ако за успеха на ТТ са допринесли основните фактори, както 
и активността на компаниите, това обстоятелство не може да предизвиква 
особен оптимизъм.  

 
Фактори, възпрепятващи осъществяването на ТТ  

Осъществяването на ТТ в друга страна, с различна, недостатъчно 
позната икономическа и социокултурна среда, представлява за компаниите 
рискова инвестиция, свързана с необходимостта от полагане на значителни 
нестандартни усилия, при което появяващите се проблеми е трудно да се 
предвидят.  

Фигура 6 
Фактори, възпрепятващи осъществяването на ТТ 

Диаграма за квартилите и за медианите 
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Забележка: В десния край на диаграмата са представени индикаторите: постигане на целите (OBJ), 
удовлетворение от резултатите (REZ) – интерпретацията следва по-долу 
Индикатори (отляво надясно): условията за участие в приватизацията (CPRIV); равнище на пазарните 
отношения (CMKRT); равнището на потреблението (COMP); равнище на развитие на финансовите институции 
(CFIN); технологичното равнище на сектора, към който се причислява предмета на дейност на фирмата 
(CTECH); амортизация на производствените мощности (CAMOR); ниво на развитие на инфраструктурата 
(CINFRA); организацията на производството (CORG); правила на конкуренция (CKK); защита на правата върху 
.интелектуалната собственост (CIP); равнището на данъците и таксите (CTAX); равнището на митата за внос 
(CCUS); нормативна уредба за чуждестранните инвестиции (CRIN); несъгласуваност на изискванията на 
държавните  институции (CDIS); чести промени на нормативната уредба (CLEG); ниво на хармонизиране на 
българските с международните стандарти (CHAR); равнище на услугите за чуждите инвеститори (CSER); 
равнище на технологичните посредници (CMED); равнището на ефективност на бизнес мрежите (CNET); 
недостатъчната информация (CIN); различията в организационната култура (CCULT); отношение към чуждите 
инвеститори (CATT). 

 
Според отговорите на респондентите, възникналите пречки, пред които 

са се изправяли техните компании при осъществяването на ТТ в България, не 
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се оказват особено големи според фиг. 6. Оценките  по съответните 
индикатори варират значително, но за преобладаващата част от компаниите, 
трудностите могат да се приемат на практика за незначителни.  

Пречките, възникващи пред компаниите, са свързани с определени 
особености на средата, които могат да се разглеждат според оценките като 
специфични, възпрепятстващи ТТ фактори (скрити, латентни характеристики 
или тенденции, определящи съпротивата на средата при неговото 
осъществяване). За случая тези фактори могат да бъдат определени, 
прилагайки съответно процедурата клъстер анализ (фиг. 7). 

Фигура 7 
Фактори, възпрепятващи осъществяването на ТТ 

Клъстер анализ 
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Индикатори (отляво надясно): равнище на услугите за чуждите инвеститори (CSER); недостатъчната 
информация (CIN); равнището на ефективност на бизнес мрежите (CNET); равнище на технологичните 
посредници (CMED); технологичното равнище на сектора, към който се причислява предмета на дейност на 
фирмата (CTECH); организацията на производството (CORG); амортизация на производствените мощности 
(CAMOR); равнище на развитие на финансовите институции (CFIN); несъгласуваност на изискванията на 
държавните  институции (CDIS); равнището на потреблението (COMP); чести промени на нормативната уредба 
(CLEG); ниво на развитие на инфраструктурата (CINFRA); равнището на данъците и таксите (CTAX); 
равнището на митата за внос (CCUS); защита на правата върху .интелектуалната собственост (CIP); правила 
на конкуренция (CKK); различията в организационната култура (CCULT); ниво на хармонизиране на 
българските с международните стандарти (CHAR); отношение към чуждите инвеститори (CATT); нормативна 
уредба за чуждестранните инвестиции (CRIN); равнище на пазарните отношения (CMKRT); условията за 
участие в приватизацията (CPRIV). 
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Факторите са следните: 
• Състоянието на пазара. Факторът може да се определи и като 

недоразвитост на пазара от гледна точка на ТТ. В този смисъл, 
той предполага съответно равнище на приватизацията, пазарните 
отношения, организационната култура, конкуренцията, 
законодателството, инфраструктурата. (отляво надясно 
индикаторите в първата голяма група в класификацията).  

• Състоянието на бизнеса. В това отношение се очертават два 
съществени относително самостойни аспекта – организационно-
производствен и бизнес-инвестиционен (двете разчленени групи 
в десния голям клъстер на класификацията). 

Естествено, от гледна точка на ТТ двата фактора се оказват тясно 
свързани, взаимно обуславящи се (и съответното "разстоянието" между 
двата големи клъстера в класификацията се оказва малко). Необходимо е да 
се припомни, че осъществяваният ТТ от австрийските компании е свързан 
предимно с предприемането на стопанска дейност в България. Може би 
затова и оценките за посочените специфични фактори се оказват до голяма 
степен благоприятни. 

 
Удовлетвореност от резултатите и степен на постигане на 
целите  

Удовлетвореността от получените резултати от осъществения ТТ и 
степента на постигането на целите на компаниите са важни предпоставки за 
по-нататъшното развитие на технологично сътрудничество. В случая, те 
могат да бъдат разглеждани като индикатор за евентуалните насоки, в който 
е възможно да настъпят промени в техните стратегии.  

Отговорите на респондентите показват, че удовлетвореността от 
получените резултати варира значително, като оценките се оказват главно 
под средното равнище. Аналогична картина се очертава и по отношение 
оценките за степента на постигането целите на компаниите, които са малко 
по-високи (вж. фиг. 6). За това могат да се търсят различни причини. На фона 
на очертаната дотук картина, а и по принцип, то би трябвало да се отдава 
най-вече на рисковия характер на подобни начинания.  

Едно възможно указание в този смисъл може да даде съотнасянето на 
тези индикатори: а) с факторите, оказващи влияние върху решенията на 
компании за предприемане на ТТ в България; б) с факторите, 
възпрепятстващи неговото осъществяване. За целта са представени 
съответни класификации в резултат на прилагане на процедурата на 
клъстер анализ.  

В първия случай (фиг. 8) се оказва, че удовлетвореността от 
резултатите от ТТ и степента на постигането на целите на компаниите заемат 
междинно място, оказвайки се в по-голяма близост до основните за 
решенията на компаниите обобщени фактори – респ. трансформираща се 
икономическа среда и абсорбционен потенциал, и не толкова до 
инструменталните условия. Това дава основания да се смята, че ТТ се 
предприема със сравнително по-голям риск.  
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Фигура 8 
Удовлетвореност от резултатите и степен на постигане на целите и 

фактори за решението за осъществяване на ТТ 
Клъстер анализ 

Tree Diagram for 30 Variables
Ward`s method
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Индикатори (отляво надясно): наличие на технологичните посредници (MED); защита на 
интелектуалната собственост (IPP); данъци и такси (DUT); степен на развитие на капиталовия 
пазар (CAP); мита за внос (CUST); нормативна уредба за чуждите инвестититори (REGL); 
традиционни икономически отношения на България със страните от ЦИЕ (TRAD); възможности 
за продължаване на  жизнения цикъл на технологията (EXT); наличие на свободни ниши за 
реализация на   интелектуална собственост (IPN); наличие на услуги за чуждите инвеститори, в 
т.ч. правни (LEG); наличие на услуги за чуждите инвеститори, в т.ч. информационни (INF); 
наличие на услуги за чуждите инвеститори (SERV); наличие на бизнес мрежи (NTWK); наличие 
на природни ресурси (NATR); предлагани възможности от програми и фондове в т.ч. български 
(PROGBG); предлагани възможности от програми и фондове в т.ч. на ЕС (PROGEU); предлагани 
възможности от програми и фондове (PROG); предлагани възможности от програми и фондове в 
т.ч. международни (PROGINT); предлагани възможности от програми и фондове в т.ч. австрийски 
(PROGAT); състояние на инфраструктура (INFRA); постигане на целите (OBJ), удовлетворение от 
резултатите (REZ); равнище на разходите за работна сила (LABC); свободни производствени 
мощности (PROD); наличие на научен потенциал (RESL); образователното равнище (EDUL); 
технологичното равнище на сектора (TECHL); размер на пазара в България (MARK); 
приватизацията на предприятията (PRIV); социалните и икономическите реформи в България 
(REF). 

 
Във втория случай (фиг. 9), удовлетвореността от резултатите от ТТ и 

степента на постигането на целите на компаниите се оказват силно 
разграничени от факторите, които го възпрепятстват, респ. съответните 
основни групи в класификацията. Това говори съответно за обща 
неудовлетвореност, както и за общо разминаване между целите и 
действителността. Тази картина отговаря на теоретичните очаквания, както и 
направените дотук изводи от анализа, а освен това дава възможност да се 
обясни, защо оценките се оказват ниски. 
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Фигура 9 
Удовлетвореност от резултатите и степен на постигане на целите и 

пречки за осъществяване на ТТ 
Клъстер анализ 

 
 Tree Diagram for 24 Variables
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Индикатори (отляво надясно): постигане на целите (OBJ), удовлетворение от резултатите (REZ), 
равнище на услугите за чуждите инвеститори (CSER); недостатъчната информация (CIN); 
равнището на ефективност на бизнес мрежите (CNET); равнище на технологичните посредници 
(CMED); технологичното равнище на сектора, към който се причислява предмета на дейност на 
фирмата (CTECH); организацията на производството (CORG); амортизация на производствените 
мощности (CAMOR); равнище на развитие на финансовите институции (CFIN); несъгласуваност 
на изискванията на държавните  институции (CDIS); равнището на потреблението (COMP); чести 
промени на нормативната уредба (CLEG); ниво на развитие на инфраструктурата (CINFRA); 
равнището на данъците и таксите (CTAX); равнището на митата за внос (CCUS); защита на 
правата върху .интелектуалната собственост (CIP); правила на конкуренция (CKK); различията в 
организационната култура (CCULT); ниво на хармонизиране на българските с международните 
стандарти (CHAR); отношение към чуждите инвеститори (CATT); нормативна уредба за 
чуждестранните инвестиции (CRIN); равнище на пазарните отношения (CMKRT); условията за 
участие в приватизацията (CPRIV). 

Заключение 

Анализът на резултатите от проведеното изследване потвърждава 
набелязаните първоначални хипотези и очертава тенденции, които могат да 
се смятат за показателни за ТТ от Австрия към българската икономика. 
Вероятно, за част от тях също може да се смята, че биха се оказали валидни 
и в други, подобни до известна степен случаи, т.е. когато трансферът се 
осъществява от развити страни към България, следвайки модела "новатор – 
приемател". Както показва този случай – с изследваните австрийски 
компании, които действат в ролята на новатор моделът позволява ТТ да се 
погледне в неговите съвременни измерения. За приемащите страни се оказва 
особено необходимо да подхождат по този начин, за да могат да се 
разработват подходящи стратегии с оглед повишаването на ефективността и 
успешното развитие на технологичното сътрудничество. Главното 
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преимущество на този подход е, че така се допринася за развитието на 
иновационните системи и преодоляването на проблемите, възникващи в 
контекста "център - периферия".  

В изследвания случай, ТТ протича в рамките на един широко разгърнат 
иновационен процес, генериращ се и развиващ се в съответната национална 
(австрийската) иновационна система и пренасящ се чрез него в национална 
иновационна система на страната приемател (България). Както показва 
анализът на резултатите от изследването, в зависимост от характеристиките 
на двете системи този процес протича с конкретна специфика, но и със 
съществени общи особености.  

За австрийските компании, като новатори, е характерно широкото 
коопериране с институциите на националната иновационна система, която от 
своя страна, като по-развита, създава по-добри условия за технологично 
развитие и ТТ в различни форми и в различни страни. Съществено място при 
това имат също и програмите, услугите и източниците за финансиране на 
институциите на международно равнище.  

Новите възможности, откриващи се от трансформиращите се и 
създаващите се институции, иновационна система и пазарна икономика в 
България, се оказват от особен интерес за изследваните австрийски 
компании новатори. Показателно в случая е, че това са компании, които 
виждат българския пазар като една особено благоприятна нова ниша и 
концентрират към нея в твърде значителна степен своите усилия. 
Същевременно и българските им преки партньори са компании, създадени 
през времето на реформите. Следователно наблюдаваните отношения 
отразяват особености, които могат да се смятат за характерни за 
изграждащата се нова икономика на страната.  

В този план е необходимо да се посочи, че става въпрос главно за 
утвърдени, със сравнително дълга история, но и по-нови, средни и големи 
австрийски компании. Те имат значителни разходи за изследвания и 
разработки, осъществяват широка иновационна дейност в областта на 
високите технологии в Австрия и в други страни. Тези компании са по 
принцип международно ориентирани, като включително продуктите от 
трансферираните в България технологии се реализират на световния пазар. 
Те създават комплексни високи технологии и на тази основа осъществяват ТТ 
у нас, свързан с производството и предлагането на нови продукти и услуги, 
внедряването на нови технологични процеси, напредничаво управленско ноу 
хау, като основният акцент се оказва върху изграждането на нови заводи. 
Компаниите правят в това отношение значителни рискови инвестиции, с 
оглед да разполагат с по-значителни възможности за упражняваването на 
контрол върху внедряването на комплексните технологии, а също и върху 
производството и реализацията. Основно значение за тези техни решения 
има наличието на абсорбционен потенциал в страната и очертаващата се в 
резултат на протичащите трансформационни процеси тенденция за 
възникване на иновационна икономика. Това означава, че австрийските 
компании оценяват, че в България съществуват ефективни институционални 
предпоставки и условия за осъществяване на ТТ. Техните преки партньори в 
страната са предимно новосъздадени малки и средни предприятия, вкл. 
специално създадени техни компании, които при тези условия придобиват 
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особен шанс за осъществяване на гъвкави и динамични действия при 
усвояването на новите технологии и за развитието на иновациите, 
производството и  реализацията.  

Резултатите от анализа показват по какъв начин австрийските 
компании използват възможностите на иновационната среда за техните 
дейности – иновационните системи на национално (на Австрия и на 
България) и на международно равнище. Една съществена особеност на ТТ, 
осъществяван от тях в България, се оказва използването предимно на 
собствени фирмени програми и финансови фондове и в по-малка степен 
такива от банки, на равнище Европейски съюз, международни фондове и 
институции. Това дава основания да се смята, че при отсъствието на високо 
развита финансова, институционална и друга инфраструктура, за да намалят 
риска, компаниите предпочитат да разчитат преди всичко на собствените си 
възможности, усилия и средства. Те използват същевременно и програмите 
на различни равнища, което за една фирма новатор на практика се оказва до 
голяма степен необходимо изискване към нейната дейност, налагащо се 
предвид съвременните измерения на ТТ.  

Посочената особеност на ТТ налага да се обърне внимание и на едно 
друго обстоятелство. Основният институционален партньор на австрийските 
компании при осъществяването на ТТ във всички направления е 
Австрийската стопанска камара – официалният представител на интересите 
на бизнес организациите в Австрия. Това е организацията, управляваща 
австрийските бизнес програми, както и участието на австрийски предприятия 
в програмите на европейско и световно равнище. Този централен 
институционален посредник осигурява изключително широки възможности за 
бизнес организациите, включително и чрез редица дейности, като обучение, 
консултации и др. В същото време, другият им основен партньор при 
осъществяването на ТТ се оказват австрийските клиенти. Техни партньори са 
и останалите участници в националната иновационна система – австрийските 
университети, научни институти, технически лаборатории, други компании, 
представляващи техни клиенти, доставчици, конкуренти, а също и 
транснационалните компании.  

Така, като участници в националната иновационна система на Австрия, 
тези компании се оказват носители на нейния иновационен потенциал, 
изразяващ се в най-голяма степен в интерактивния и системен характер на 
процеса на създаване, внедряване и дифузия на технологии и 
представляващ много съществена предпоставка за ефективен ТТ. Това се 
наблюдава и при осъществяването му в България – австрийските компании 
взаимодействат предимно с австрийски институции, подпомагащи 
международното фирмено технологично сътрудничество. На тази основа, те 
взаимодействат съответно с български частни и институционални партньори 
– клиенти, конкуренти, доставчици на машини и суровини, поделения и 
филиали на австрийските компании в България, технически лаборатории. 
Компаниите не взаимодействат обаче с български научни институти, 
университети, както и не изнасят изследователските и развойните си 
дейности у нас. Тази особеност на ТТ би трябвало да се свързва с 
отсъствието на високо развита инфраструктура. Съответно, австрийските 
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компании приемат българските си партньори предимно в ролята на 
приематели на технологиите, създадени и разработени в Австрия.  

Трябва да се отбележи, че това е една нова тенденция, която не се 
оказва естествено продължение, развиващо пълноценно в съвременните 
нови измерения дългогодишното традиционно технологично и икономическо 
сътрудничество между Австрия и България. Причината за това би трябвало 
да се търси в прекъснатите връзки и недостатъчния потенциал на новите 
институционални актьори в иновационната среда да действат в 
необходимата степен като система. 

Анализът на институционалните и икономическите фактори, оказващи 
влияние върху ТТ в България показват, че в страната съществуват 
предпоставки и не възникват особени пречки за приемането на високите 
технологии. Австрийските компании оценяват абсорбционния потенциал, вкл. 
фактори като научен потенциал, образование, технологично развитие, 
производствена база. Състоянието на пазара и бизнеса в страната не 
осигурява обаче нужните условия. Едно благоприятно обстоятелство е все 
пак, че разходите за работна сила не са оценени от австрийските компании 
като определящ фактор за навлизането и инвестирането им в страната. Те не 
виждат и не оценяват в момента като съществена възможността да 
постигнат, чрез навлизането си в България, продължаване на жизнения цикъл 
и развитие на своите технологии. 

Общ извод от изследването е, че взаимодействието между 
австрийските и българските компании се реализира в крайна сметка като 
интерактивен процес на обмен на знания, ноу хау и ресурси, основан върху 
предпоставките на една иновационна среда, издигаща технологичното 
сътрудничество на международно равнище. Очертаващите се особености и 
ограничения не могат да се смятат като съществени пречки за бъдещото му 
развитие. От една страна, гаранция за това са мотивацията и сериозните 
инвестиции на австрийските компании, а от друга – приносът, който техните 
български партньори извършват с оглед развитието на националната 
икономика. 
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