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ЗНАНИЕ И ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИКАТА 

 
Иновативното развитие на българската икономика е жизненоважен 
държавен проблем в съвременните условия на бързи промени в 
използваните технологии и на глобална финансова, икономическа и 
социална криза. Създаването, усвояването и използването на нови 
знания и възможностите за положителното им въздействие върху 
икономиката и обществото са централни въпроси в рамките на 
предлаганата концепция за решаването му. Тази концепция се определя 
като  национално специфична и  предполагаща обществена подкрепа за 
научните изследвания и  иновациите. Откроени са два подхода за 
определяне на приоритетни направления за обновяванане на 
националната икономика. Приведени са резултати от прилагането им 
за България. Поставен е проблема за приоритетите при общественото 
финансиране на научните изследвания и връзката им с тези на 
обновяването на икономиката.  
JEL: O10; O15; O30 
 

 

Иновативното развитие на националната икономика днес няма алтернатива без 
създаването, усвояването и използването на нови знания. Това е осъзнат 
проблем на реалната икономика, а основните насоки за решаването му са 
дадени в Стратегията за развитие на Европа до 2020 г. В нея научните 
изследвания и иновациите се определят като важни двигатели зa интелигентен, 
устойчив и включващ растеж (Europe 2020). Във връзка с това се залага 
постигане на инвестиции за научни изследвания в размер на 3% от БВП към 
2020 г. Като приоритетни за Европейско финансиране са определени научните 
изследвания и иновации, които са насочени към съвременните обществени 
предизвикателства и към ключовите технологии. България определи, че ще се 
стреми към 2020 г. да постигне 1.5% дял на инвестициите за наука и 
технологии от БВП. 

Въпреки полаганите усилия обаче страната влошава представянето си в 
международните класации по иновации. Според Доклада за глобалната 
конкурентоспособност за 2011-2012 г. България е на 74 място от 142 страни, 
което е с 3 места по-назад в сравнение с предишната година (Global 
Competitiveness Report 2011-2012). Това се дължи най-вече на слабата оценка 
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за иновациите и за технологичната подготовка. В рамките на Европейския 
съюз ние сме на последно място по иновации (Innovation Union Scoreboard, 
2010). Явно стриктно прилаганите подходи на неокласическата школа за 
формиране на стратегии и политики не дават добри резултати за страната. 

При тази ситуация на дневен ред стои фомирането на национално специфична 
концепция за иновативно икономическо развитие, която да постави на фокус 
създаването, усвояването и използването на нови знания. При ограничени 
финансови и човешки ресурси трябва да има държавна политика за 
обновяване, основано на най-нови научни знания, което да е насочено към 
приоритетни сектори на икономиката. Като източници на идеи за формиране 
на такава концепция по-нататък се открояват виждания на водещи 
икономисти, които свързват икономическото развитие с новите знания и 
иновациите. 

1. Разбирания за иновативно икономическо развитие  

Може да се приеме, че първият източник за теоретично осмисляне на 
иновативното икономическо развитие са трудовете на Йозеф Шумпетер. 
Централно място в тях заема разбирането за обновяването като ядро на 
икономическата промяна, която се осъществява чрез съзидание (творчество) и 
разрушаване. В “Теорията за икономическо развитие” от 1934 г. Шумпетер 
въвежда иновацията като икономическо понятие, характеризиращо развитието 
на фирмено равнище и определя съдържанието му като промяна, свързана с 
(Schumpeter, 1934, p. 66): 

• внедряване на нов продукт, или такъв, който не е познат за потребителя, 
или качествена промяна на съществуващ продукт;   

• прилагане на нов метод на производство, който все още не е 
експериментиран в съответния отрасъл, който не е непременно основан на 
ново научно откритие и може да се състои в нов начин на търгуване на 
определена стока; 

• усвояване на нов пазар, т.е. пазар, на който даден производствен отрасъл не 
е навлизал във въпросната страна, или не е съществувал преди;  

• получаване на нови източници на суровини или полуфабрикати, 
независимо дали те са съществували, или просто не е отчитано тяхното 
съществуване, или се е смятало, че са недостъпни, или е трябвало да се 
създадат;  

• изграждане на нова организация в индустрията – на монополна позиция 
(например чрез тръст) или разрушаване на монополна позиция на друго 
предприятие. 
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Според Шумпетер основната причина, която поражда иновациите, е, че 
фирмите се стремят към икономически ренти. При обновяване на 
производствен процес, повишаващо производителността, фирмата получава 
предимство пред конкурентите си благодарение на намалените разходи, което 
й позволява да получи по-добра от преобладаващата на пазара цена. В 
зависимост от еластичността на търсенето тя може да използва комбинация от 
по-ниска цена и по-висока добавена стойност от тези на конкурентите си, за да 
спечели пазарен дял и да получи допълнителни постоянни доходи. В случай на 
обновяване на продукт фирмата получава монополна позиция благодарение 
или на патент (законен монопол), или на закъснението, с което конкурентите 
имитират продукта. Монополната позиция позволява на фирмата да определи 
по-висока цена, отколкото би била възможна на конкурентния пазар, и по този 
начин да получи рента. 

Друга причина за обновяване е значението му за конкурентната позиция. За да 
защитят тази си позиция, както и за да получат предимство пред конкурентите, 
фирмите създават, усвояват и използват нови знания, което води до редица 
промени в използваните технологии и суровини, в произвежданите продукти, в 
организацията и пазарите.  

Шумпетер отбелязва, че техническата промяна съвсем не протича гладко. 
Новите технологии се конкурират с вече съществуващи и в много случаи ги 
заменят. Тези процеси на технологично разпространение често са 
продължителни и обикновено включват постепенни подобрения както на 
новите, така и на съществуващите технологии. В създалата се "суматоха" 
новите фирми изместват титулярите, които по-трудно се приспособяват. 
Техническата промяна генерира преразпределение на ресурси, вкл. трудови, 
между отраслите и между фирмите. Техническата промяна освен развитие 
(съзидание) може да означава и разрушение. Тя може също да включва 
взаимни предимства и подкрепа между конкурентите или между доставчиците, 
производителите и клиентите.  

В трудовете на Шумпетер се разглеждат и макроикономически аспекти на 
иновативното развитие като се прави връзка между циклите на икономическа 
активност, технологични промени и скорост на иновациите. Тенденцията към 
ускоряване на процесите на технологична промяна и въздействието им върху 
икономическото развитие се вижда ясно от конструирането на т.нар. 
Шумпетерови вълни на технологична промяна от консултантите на списание 
“Икономист”. На фиг. 1 е представена осъвременена към 1999 г. картина на 
тези вълни на иновации (Schumpeter, 1939) в периода от 1785 г. насам. Първата 
вълна на обновяване е предизвикана от използването на силата на водата, 
заедно с развитието на текстилната промишленост и широкото използване на 
желязото. Тя е с продължителност от 63 години. Втората вълна е свързана с 
използването на парата, производството и широката употреба на стоманата. Тя 
е с продължителност от 55 години. Третата иновационна вълна започва от 1900 
г. с масовото използване на електричеството, с двигателите с вътрешно горене 
и развитието на химическата промишленост. Тя продължава около 50 години. 
Четвъртата върна се определя от производството на химически продукти от 
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бензин, нефт и газ, от развитието на електрониката и авиацията. Нейната 
продължителност е около 40 години. От 1990 г. започва пета вълна на 
обновяване, която се предполага, че ще продължи около 30 години. Тя е 
свързана с широкото разпространение и използване на дигиталните мрежи, 
софтуера и новите медии. 

Фигура 1 
Шумпетерови вълни 

 
 

Подобни на Шумпетровите вълни на икономическа активност, определени от  
промените в използваните технололии и тяхната скорост са структурните 
цикли на икономическа активност на Кондратиев, определени от ускоряването 
на развитието на отделни отраслови технологии (вж. фиг. 2). За разлика от 
Шумпетеровите при Кондратиевите вълни се предполага, че са на относително 
равни периоди. Общото между двамата автори е отчитането на връзката между 
внедряването на нови технологични знания в отделни икономически сектори и 
цикличността на икономическото развитие. 

Фигура 2 
Кондратиеви дълги вълни 

 
Източник: http://www.kondratieffwavecycle.com/kondratieff-wave/ 
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Друг автор с принос за разбиране на ролята на знанието за икономическото 
развитие в класическата и съвременната икономическа мисъл е Даниел Бел. 
Той има принос и за въвеждане на понятието “общество на знанието” като 
постиндустриално общество (1973 г.). Според него централна роля за 
развитието на обществото има теоретичното знание и кодифицирането му. За 
осъществяването на прогреса решаващи стават наличието и достъпът до 
информация. Във връзка с това преобладаващият обем икономически дейности 
в обществото на знанието се пренасочва от производството към сферата на 
услугите. Инвестирането в създаването и използването на нови знания, от една 
страна, и присвояването на икономическите резултати, от друга, се превръщат 
в основен проблем на взаимоотношенията между обществения и частния 
сектор.  

Основните институции, които допринасят за развитие на обществото на 
знанието, според Бел, са университетите и изследователските организации. 
Икономическа база за това развитие са индустриите, които най-интензивно 
използват съвременни най-нови знания. Формулира се тезата, че човешкият 
капитал става най-важен за развитието. Бел предвижда възникването на нов 
тип технически елит, който ще доведе до нова стратификация, основана върху 
различията в уменията и възможностите, от една страна, и в достъпа до 
образование, от друга. Той предвижда, че преодоляването на обществените 
противоречия в тази област ще се превърне в основен политически проблем, 
който ще се разрешава чрез механизмите и инструментите за формиране и 
осъществяване на научна и образователна политика. Динамичните промени от 
70-те, 80-те, 90-те години и началото на ХХІ век потвърждават неговите 
предвиждания. Идеите на Бел намират по-нататъшно развитие и приложение 
при определянето на конкретни политики на водещите държави. 

В края на ХХ век проблемът за теоретичното осмисляне на ролята на знанието 
за развитието на икономиката се поставя от Питър Дракър (Дракър, 2000). Той 
въвежда термина “икономика на знанието”. В книгата си 
“Посткапиталистическото общество”, издадена през 1993 г., авторът 
разграничава капиталистическото от посткапиталистическото общество 
според ролята на знанието за икономиката. При първото тази роля е 
второстепенна и се свежда до решаване на проблеми, поставени от практиката. 
При второто не практиката поставя проблеми за решаване пред науката, а 
развитието на знанието и преди всичко на научното знание определят 
направленията и практическите задачи за икономическо развитие. Във връзка с 
това Дракър обобщава, че “нито трудът, нито природните ресурси (светая 
светих за икономистите), нито капиталът ще бъдат основен източник, 
“средство за производство”, ако използваме този термин. Това е и ще е 
знанието... и ... практическото приложение на знанието в работата.” (Дракър, 
2000, с. 13-14). 

В теорията си за конкурентното предимство на нациите М. Портър обосновава 
необходимостта от нова теоретична парадигма, която “да открои подобренията 
и иновациите в методите като свой централен компонент” (Портър, 2004, с. 
35), а също и значението на националните икономически структури, ценности, 

 9



Икономически изследвания, кн. 2, 2012 

култури, институции и история за конкурентния успех на индустриите и 
компаниите (Портър, 2004, с. 33). Той установява, че “компаниите в крайна 
сметка няма да успеят, ако не базират стратегиите си върху подобрението и 
иновациите” (Портър, 2004, с. 45). Въз основа на изследване на стратегиите за 
разпределение на ресурсите и постигане на икономически растеж на повече от 
100 отрасъла в над 10 промишлено развити страни Портър стига до извода, че 
“умението икономиката да се модернизира силно зависи от позициите на 
националните фирми в тази нейна част, която е изложена на международна 
конкуренция” (Портър, 2004, с. 653, 659). Същевременно “постигането на 
конкурентно предимство в индустриите и подкрепящите сектори изисква 
предварително съществуване на база от изявени местни компании и високи 
равнища на технологични умения” (Портър, 2004, с. 672). 

Горното дава основание да се обобщи, че въпреки да е логично новото знание 
винаги да е имало значение за решаването на основния икономически въпрос 
как с ограничени ресурси да се задоволяват нарастващи потребности, на 
практика едва през последното столетие  се проявява научен интерес за 
определяне на това значение. Основните постижения са в определяне на 
иновациите от икономическа гледна точка и на стимулите за осъществяването 
им (най-вече на фирмено ниво); на въздействието им върху икономическия 
просперитет на фирмено и секторно равнище; на влиянието на радикалните 
технологически новости върху макроикономическото развитие; на 
предпоставките за постигане на конкурентни предимства; на основните 
институции, които допринасят за създаване на нови знания и съответно за 
развитие на икономика и общество на знанието; на необходимостта от 
национални стратегии в тази насока. 

Остават нерешени проблемите как да се формират национални стратегии за 
иновационно развитие; създаването, усвояването и използването на кое знание 
има най-голямо значение за отделната икономика, как то да се “мобилизира”, 
за да се постигне прогрес и “съзидание”, а не “рушене”?   

За да се отговори на тези въпроси най-напред трябва да се уточни как от 
икономическа гл.т. знанието и иновациите се определят,  измерват и оценяват. 

2. Дефиниране, измерване и оценка на знанието и иновациите  

В теорията и практиката на държавното управление няма единна позиция 
относно дефинирането, измерването и оценката на знанието и иновациите. 
Доколкото изработването на такава позиция е предпоставка за решаване на 
поставения въпрос за формиране на концепция за използването на знанията и 
иновациите за прогресивно развитие на националната икономика, по-нататък 
се прави опит за такова уточняване. То се основава на анализ и обобщение на 
постигнатото от научните изследвания по дефинирането на знанието от автори 
от различни дисциплини, от стогодишната практика на статистическите 
наблюдения и измервания на знанията и на представяне на резултатите им, от 
подходите и методите на оценка на иновациите на Европейската комисия.  
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Дефиниране на знанието  

Въпреки огромното му значение за икономическото развитие, дефинирането 
на знанието като научна категория дълго време не е било предмет на дискусия 
сред икономистите. За сметка на това във философската литература 
съществуват много и разнообразни дефиниции. Те са резултат от дискусиите, 
които не са прекъсвани от древността, когато Платон определя класическите 
три критерия за наличие на знание – да има твърдение, то да е потвърдена 
истина и в нея да се вярва. 

Видовете знания, които имат значение за икономическото развитие можем да 
групираме по следния начин: житейски, донаучни и научни; емпирични и 
теоретични; явни (кодифицирани) и неявни (тацитни). 

Научните знания се отличават съществено от житейските или донаучните. 
Житейското знание констатира наличие на обекти, процеси, явления и как 
протича едно или друго събитие. Научните предполагат не само констатация 
на фактите, но и тяхното обяснение и осмисляне чрез система от понятия и 
категории на съответна наука. Научното познание отговаря на въпроса как се 
осъществява даден процес и защо той протича по един или друг начин. 
Неговата същност е в достоверното обобщение на фактите, което се състои в 
това, че зад случайното то намира необходимото, закономерното, зад 
единичното – общото, и на тази основа осъществява предвиждането за 
развитието на различните явления, обекти и събития. От практическа гледна 
точка най-значимо научно знание е предвиждането. Прогресът на научното 
познание е свързан с нарастването на силата и диапазона на научното 
предвиждане. Последното дава възможност чрез съзнателни действия в 
определени граници процесите и явленията да се контролират. В това си 
качество знанието има голямо значение за икономическото развитие, особено 
при формиране на инструменти за въздействие за постигане на определени 
цели. 

В икономическата теория първоначално се възприема тезата, че само научното 
знание има значение за икономическото развитие. Това се изразява в 
разбирането на науката като непосредствена производителна сила, намерило 
място в произведенията на представители на американската, източно- (вкл. 
българската) и западноевропейската научна мисъл (Innovation Union 
Scoreboard 2010). В края на 90-те години на XX век предимно в западната 
литература започва да си пробива път разбирането, че не само научните, но и 
житейските и донаучните знания имат значение за икономическия 
просперитет, въпреки че решаващи са научните и технологичните. 

Като икономическа категория знанието се характеризира с редица особености. 
Най-важната сред тях е, че то е феномен, присъщ само на човека, т.е. то е 
персонализирано, съществува само чрез определена личност. Питър Дракър 
прави разграничение и между образованата (или енциклопедичната) личност, 
която е имала важно значение за общественото развитие в миналото, и 
личността със знание, при която ключовият акцент е най-вече върху самата 
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личност, а не върху характеристиката на притежаваното от нея нейно знание. 
Във връзка с това значение има не толкова характеристиката на знанието на 
отделната личност, колкото личността като негов носител. За съвременната 
икономика на знанието личността се превръща в най-важен ресурс и източник 
за развитието й. В този смисъл то не може да се разменя за разлика от 
информацията, която се съдържа в книгите, базите данни или компютърните 
програми. Знанието винаги е въплътено в определена личност, която го носи 
със себе си, създава го, увеличава го или го намалява, предава го или обучава 
други, използва го или злоупотребява с него. Знанията са персонифицирани и 
многостранни и не могат да се разменят, но те могат да се предават и 
разпространяват.2 Каналите и мрежите, по които се разпространяват знанията, 
се определят от конкретната социална, политическа и културна среда. Част от 
тях са регулирани и ограничени от институционална рамка.3 

Персонализацията на знанието определя и неговите особености като ресурс за 
икономическо развитие. Освен мобилността на носителите му особеният 
проблем при ползването му, както отбелязва Ф. Хайек, е “че знанието за 
обстоятелствата, които трябва да използваме, никога не съществува в 
концентрирана и интегрирана форма, а само като разпръснати частици от 
непълно и често противоречиво знание, които всички отделни индивиди 
притежават. Икономическият проблем на обществото следователно не е 
просто проблем как да се разпределят “дадени” ресурси – ако “дадени” 
означава дадени на един ум, който преднамерено решава проблемите..., това е 
проблем за използването на знание, което не е дадено на никого в неговата 
цялост” (Hayek, 1945). 

Друга характеристика на знанието, която е свързана с неговата 
персонификация и оказва въздействие върху икономическата му реализация, е 
чувствителността по отношение на риска. В своите изследвания върху 
                                                           
2 Еволюционният подход акцентира върху значението на технологичната 
многостранност и разнообразие на знанието и върху начините, по които тази 
многостранност се преобразува в технологични възможности и резултати. Това оказва 
влияние върху способността на фирмите да правят иновации и "траекториите" или 
насоките, в които ги правят. За анализа им са необходими статистически данни, които 
са силно деинтегрирани въз основа на способностите и уменията на фирмено ниво, 
свързването и "сканирането" на технологиите. Съществува и необходимост данните да 
съответстват на специфичните свойства на системите на различни нива и да показват 
вида и ефективността на взаимодействията между фирмите (чрез възприемане на 
иновациите) и между други институции както в национален, така и в международен 
мащаб. 
3 Системният подход към иновациите премества фокуса върху политиката на 
взаимодействието между институциите в търсене на интерактивни процеси при 
създаването на знания и разпространението и прилагането им. Това води до по-добро 
разбиране на значението на условията, наредбите и политиките, в рамките на които 
действат пазарите, а следователно и неизбежната роля на правителствата за 
наблюдение и усъвършенстване на цялата рамка. Подходът "национални системи за 
иновации" (NSI), или национални иновационни системи, разглежда иновационните 
фирми в контекста на взаимодействията им с външните институции, държавните 
политики, конкурентите, доставчиците, клиентите, ценностните системи и социално-
културните практики, които влияят върху работата им. 
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чувствителността на знанието по отношение на риска Улрих Бек откроява 
тенденция към нарастваща неспособност за създаване и използване на знания 
или/и игнорирането им в общества, функциониращи в условия на риск (втори 
етап на модерността). Тази неспособност оказва нарастващо въздействие и 
върху цялостната активност на индивида, както и на групи от индивиди 
(Дракър, 2000; Портър, 2004; Чобанова, 1997).  

Знанията все повече проявяват и други характеристики като натрупване (което 
води до увеличена възвръщаемост) и влияние върху динамиката на пазарите.4  

Тези, които оказват въздействие върху икономическото развитие, включват 
способности, придобити както чрез формалното образование и обучение – най-
вече чрез непрекъснатото обучение и самообучение, така и посредством учене 
чрез използване и учене чрез правене. Тези знания се отнасят до 
управленските умения, придобити в практиката, а така също и до други 
умения, създадени чрез изследователски и проучвателни дейности. 
Нарастващото значение за развитието на икономиката на самообразованието, 
непрекъснатото обучение и самообучение намира израз във формулирането на 
понятието “обучаваща икономика”. Процесите на обучение се реализират чрез 
всички икономически дейности, свързани най-вече с осъществяване на 
изследователска работа, маркетинг, производство и развойна дейност. В 
резултат от това за развитието на икономиката чрез усвояване на нови знания 
(обучаваща икономика) тацитното, или неосезаемото знание става все по-
важно от формалното, кодифицираното, структурираното и явното знание.  

В заключение може да се обобщи, че научното знание остава водещо за 
постигане на реални икономически и обществени резултати, а неговите 
носители – основен ресурс за икономически и обществен прогрес. Освен това 
ана, днес все по-често се поставя въпроса за разграничаването на научното  от 
технологичното знание, както и на знанието от информацията. В литературата 
съществуват различия по отношение на дефинирането на тези понятия. 
Напоследък учените все повече се насочват към използване на дефиниции, 
резултат от синтеза на теориите за икономиката на информацията и на 
технологичното знание в началото на ХХІ век, придобил популярност като 
“синтез Станфорд – Йейл – Съсекс” (Stanford – Yale – Sussex – SYS synthesis). 
Основните характеристики на този синтез са следните: 

• признаване на общото между информацията и знанието като цяло и по-
конкретно – между технологичното и научното знание в областта на 
природните и инженерните науки; 

• отграничаване на специфичните характеристики на технологичното знание 
според начина, по който то се създава и експлоатира в съвременната 
икономика; 

                                                           
4 Тази характеристика на знанието като ресурс е в основата на новото разбиране за 
икономическия растеж и неговите източници, при което развитието на икономиката по-
скоро се отдалечава от равновесието между търсенето и предлагането, отколкото да се 
приближава към него. 
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• определяне на общи свойства на информацията и знанието.  

Общите свойства на информацията и знанието се свеждат до някои техни 
характеристики като обществените блага. Преди всичко това е 
неконкурентният достъп, т.е. притежанието на дадена идея от един субект не е 
препятствие другите също да я притежават. На второ място, са ниските 
маржинални разходи за възпроизводство и разпространение в сравнение с 
високите фиксирани разходи на оригиналното производство. Общ е и 
проблемът за достъпа до новогенерираната информация и знание, който не 
съществува при правна защита на патенти или авторско право. Общи за 
информацията и знанието са също фундаменталната неопределеност по 
отношение на очакванията от изследванията и техните резултати, наличието на 
относителна възможност за случайно откриване на евентуални социални и 
икономически въздействия, традиционно дългият период между оригиналното 
откритие и “полезните приложения”.  

За разлика от информацията научното, а още повече технологичното 
(инженерното) знание притежават свойството тацитност (мълчаливост, 
неявност). Това се отнася най-вече до съществуващото знание, водещо до 
открития, а също и до знания, изискващи да се генерира, интерпретира и 
прилага кодифицирана информация. Прави се разлика и между научното и 
технологичното знание. Кийт Павит характеризира последното като 
специфично, комплексно и нарастващо в процеса на прилагането му.  

Специфичността на технологичното знание има два аспекта. Първият е 
свързан с факта, че то има икономическа реализация в рамките на конкретна 
фирма, където се осъществяват повечето технологични дейности. 
Приложението на това знание по отношение на спецификата на фирмените 
продукти и производствени процеси изисква генериране на допълнително 
знание. То се осъществява чрез придобиване на опит в производството и 
използването на ново оборудване, получили популярност като обучение чрез 
практикуване (learning by doing) и обучение чрез използване (learning by using). 
Вторият аспект се определя от това, че необходимостта от комбинация от 
дейности рефлектира върху възможността за по-голямо от планираното 
практическо приложение. Във връзка с тази специфика технологичното знание 
най-често е продукт на частно финансиране.  

С други думи, научното и технологичното знание се различават значително по 
основни източници на финансиране, по бенефициенти на икономическите 
изгоди от прилагането им, както и по начин на управление на производството 
им. Същевременно създаването на новото научно и технологично знание са 
взаимно обвързани. Първото води до технологични иновации и чрез тях – до 
икономически изгоди. На практика много учени убедително аргументират 
причинно-следствената обусловеност на връзката между научното и 
технологичното знание в двете посоки. Понякога технологичните и 
техническите иновации под формата на практически изобретения предшестват 
теоретичното обяснение защо те работят, например в случая с двигателя. 
Освен това доста често научният прогрес е възможен само чрез и след 
технологичния, особено в областта на инструментите (например микроскопа). 
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Отчита се и взаимната допълняемост между научното и технологичното 
знание, която понякога “варира значително в зависимост от сектора на 
приложение и от пряката полза на академичните изследвания за 
образованието”. 
 
Наблюдение, измерване и оценка на знанията 

Системното събиране на данни, които са от значение за определяне на 
равнището, създаването и използването на новите знания, има своята история, 
съвременни постижения и нерешени проблеми. Както беше отбелязано, 
спецификата на знанието като обект на икономическо изследване поставя 
редица препятствия пред измерването му. Исторически системното събиране 
на статистически данни, което има отношение към състоянието на новите 
знания, започва преди един век. През 1906 г. американският психолог Джеймс 
МакКийн Кател (James McKeen Cattell) публикува за първи път директория на 
учените, озаглавена “American Man of Science”. На базата на тази директория в 
продължение на 30 години той публикува статистически анализи за 
демографията, географията и това, което разбира под състояние на науката. По 
същото време – началото на миналия век, психолозите започват системно 
използване на библиометрията (пресмятане на научните публикации) като 
средство за оценка на развитието на психологичната наука.  

В началото на 20-те години на XX век статистиката и източниците й се 
институционализират, а от 40-те до 50-те години се конструира нова 
статистика за науката, технологиите и иновациите. Вече не отделните учени, а 
държавни структури и националните статистически институции произвеждат 
статистика, върху която и до сега се основават повечето от изследователите. 
Тези обществени институции за разлика от първите измервания поставят 
акцента върху “националния бюджет за наука” чрез пресмятане на парите, 
предназначени за изследователска и развойна дейност. Фокусът вече не е 
изключително върху университетите, както е при Кател и другите 
изследователи, а върху всички икономически сектори – индустрия, държавни 
научни институции, университети и нетърговски (обществени) организации. 
Акцентът не е върху “човека на науката”, а върху организациите и техните 
изследователски и развойни дейности. Освен това фокусът се поставя върху 
ефективността или “продуктивността” на научната система, дефинирана като 
резултат от изследователските дейности. 

В процеса на развитието си статистиката на науката, технологиите и 
иновациите повишава своето качество, допълва се и се диверсифицира.5 В 

                                                           
5 Днес основно се наблюдават:  научно изследователска и развойна дейност (НИРД),  видове 
дейност и видове разходи за такава дейност; сектори, в които се осъществява НИРД; 
източници на информация за НИРД; разходи за НИРД, обект на счетоводна отчетност; 
източници на финансиране за научната дейност; категории персонал, зает с тази дейност; 
степен на заетост на персонала с такава дейност; персонал, зает с НИРД според научната 
област; човешки потенциал (ресурс) за НИРД според заеманата длъжност; персонал, зает с 
НИРД според половата му принадлежност, според принадлежността му към определена 
възрастова група, според придобита образователна и научна степен. 
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същото време тя претърпява и някои загуби. Най-първите оценки на науката се 
концентрират върху “хората на науката”, защото човешките ресурси се 
възприемат като “най-основен ресурс”. Този ресурс, както се отбелязва в един 
от докладите на президента на САЩ Хари Труман (1947 г.), е с най-голямо 
въздействие за развитието на американската наука.6 Днес статистиката на 
човешките ресурси за развитие на науката и технологиите е един от най-слабо 
развитите й раздели. Както националните, така и международните организации 
правят опит да преодолеят този дефицит, но все още с твърде малък успех. 

Друга пренебрегната възможност за развитие на статистиката е в областта на 
оценката на резултатите от изследователската и развойната дейност. Ако се 
направи преглед на показателите за разходи и резултати, ще се установи, че са 
твърде малко тези, които характеризират резултатите на изследователската и 
развойната дейност. Те са основно икономически – показателите за 
производителност, за патенти, иновации, търговия с високотехнологични 
продукти и услуги и технологичния платежен баланс.7 Липсва измерване на 
въздействието на науката върху развитието на обществото – върху развитието 
на образованието, здравеопазването, околната среда, качеството на живота и 
др. Тези въздействия Кател определя като основни резултати от научните 
дейности. За него икономиката и индустрията са средство, а не крайна цел на 
научните изследвания. Днес съществува коренно различно разбиране за 
резултатите от научните дейности, което се състои в това, че пазарът и 
приоритетите на правителствата относно развитието на пазара са тези, които 
определят насоките и обхвата на измерванията на състоянието на науката, 
технологиите и иновациите.  

По общо признание има редица нерешени проблеми по измерването и 
оценката на невидимите резултати от изследователските и развойните 
дейности, особено тези, които са със социален характер. Във връзка с това в 
много страни се подкрепят инициативи за измерване на резултати от такива 
дейности, които са различни от икономическите. Подобни инициативи не се 
ръководят от статистически институти, а от други държавни органи с цел 
удовлетворяване на техни специфични потребности. Те не са непременно 
насочени към развитие на национални и международни показатели със 
системен характер. Въпреки това развитието на такива показатели е важно за 
измерването на социалния капитал, както и за мениджмънта на знанието.  

От гледна точка на икономическите изследвания днес основен източник на 
данни са сравнимите данни за научни изследвания и иновации, които се 
събират от НСИ и се верифицират и публикуват от Евростат. 

 

                                                           
6 В доклада на президента на САЩ Хари Труман за 1947 г. “Ограничаващият ресурс и 
човешката сила”, подготвен от научния му съвет, се отбелязва: “Горната граница на 
изследователските и развойните дейности е ограничена преди всичко от способността 
на обучения персонал, а не толкова от наличните пари.” 
7 В България все още не се правят наблюдения върху технологичния баланс съгласно 
изискванията на Евростат и ОИСР. 
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Измерване и оценка на иновациите 

Подходът при измерване на иновациите, който се прилага от Европейската 
комисия предполага подчиняване на измерването на научните изследвания и 
иновациите според това доколко те допринасят за постигане на общите цели 
на развитие, както за посрещане на големите предизвикателства. За целта се 
използва т.нар.Европейското иновационно табло – European Innovation 
Scoreboard (EIS).8 То е инструмент, чийто първи вариант е създаден по 
инициатива на  Европейската комисия в рамките на Лисабонската стратегия 
(2000 г.) с цел да предоставя сравнителни оценки на състоянието на страните-
членки. EIS предоставя годишни оценки на ЕС и други водещи иновативни 
нации. Оценката е основана на широка гама от показатели за структурните 
условия, създаването на знания, иновации на фирмено равнище и резултати 
във формата на нови продукти, услуги и интелектуална собственост.  

При последната обновена методология EIS-2010 оценката се основава на 24 
иновационни индикатора, групирани в 8 направления и 3 главни групи 
направления: 

• национален потенциал; 

• фирмени дейности; 

• резултати. 

В групата на националния потенциал са представени основните двигатели на 
иновациите, които са външни за фирмата – човешки ресурси,  отвореност и 
атрактивност на научноизследователската система, обществено финансиране и 
подкрепа. 

„Фирмените дейности” в областта на иновациите се отразяват чрез 
показателите за: фирмените разходи за НИРД и не базирани на тези дейности  
иновации,  предприемаческите усилия и свързаното с тях сътрудничество  с 
частни и публични организации,  дейностите за създаване на интелектуална 
собственост и придобиване на съответни права. 

„Резултати” от иновационните дейности, според методологията са:  въведени 
нови продукти и процеси или организационни иновации, заетост във 
високотехнологични дейности, дял на средно и високотехнологични продукти 
и услуги в износа,  продажби на нови за пазара и нови за фирмата иновации 
като % от оборота, плащания  по патенти и лицензи от чужбина като % от 
БВП, износ на средно и високотехнологични продукти като % от общия износ 
на стоки. 

                                                           
8 ЕС. 2011. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s performance 
scoreboard for Research and Innovation. 01.02.2011. 
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Според EIS-2010 България е една от най-слабите иноватори, с равнище доста 
под средното за Европа. SWOT анализът показва, че относителното й 
предимство са човешките ресурси, а относително слаби са иновационното 
сътрудничество и предприемачеството, интелектуалните активи и 
иноваторите. Динамиката на иновациите в страната според EIS-2010  се 
определя от висок растеж на търговските марки и промишлен дизайн на Съюза 
и силен спад при патентните заявки в областта на обществените 
предизвикателства. Единствено нарастването на иновационното 
сътрудничество и предпримачеството, както и интелектуалните активи са над 
средното за Общността (това не се отнася за абсолютните им стойности, по 
които сме на последните места). За другите измерения нарастването за 
страната е под средното за ЕС. 

Някои от причините за това състояние са обобщени в резултатите от проект на 
Института за икономически изследвания (Чобанова, 1997) на БАН. Основната 
е липсата на достатъчно финансиране, както и това,  че бизнесът  в страната не 
търси иновации, базирани на научни изследвания, което до известна степен, се 
обяснява с факта, че българските фирми имат ниска иновационна култура, 
свързана с националния стопански генотип. Друга причина е, че българската 
патентна активност намалява на фона на бързо растящата чуждестранна 
патентна активност. Освен това изключителните права върху обектите на 
индустриалната собственост  все още не се използват практически и адекватно 
за условията на пазарната икономика. Имитаторите са сериозна заплаха за тази 
собственост на фирмите в България, а нарастването на броя на нарушенията на 
правата върху нея е основен проблем във всички сектори. 

Състоянието на иновативността у нас е твърде тревожно и показва, че на 
национално равнище трябва да се търси отговор на въпроса как да се 
мобилизират вътрешните ресурси от знание и финансови средства за 
подобряването му. 

 

Концепция за използване на знанието за иновативно развитие на 
икономиката 

Мобилизирането на националния ресурс от знания за постигане на 
икономически просперитет изисква преобладаващите научни изследвалия и 
иновации да се свържат с приоритетни технологии, икономически сектори и 
продукти (вкл. услуги). Подобна теза е изходна за формирането и 
осъществяването на национално специфична стратерия за базирано на научни  
знания иновативно развитие. Определянето на това какво, как и кога да се 
обновява чрез използване на нови знания трябва да е в зависимост от целите на 
развитие на обществото и тяхната приоритетност, както и от наличните 
ресурси. С други думи, формирането на концепция за развитието на 
икономиката чрез създаване, усвояване и използване на нови знания е пряко 
свързано с целите за развитие на обществото и националното стопанство, със 
стратегиите за постигането им. Тези цели оказват въздействие върху 
подходите, критериите и показателите за определяне на приоритети за 
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обществена и/или бизнес-подкрепа на научните изследвания и иновациите. В 
този смисъл липсата на единно разбиране за целта на развитие на обществото 
и националното стопанство, както и за приоритетите при нейното 
осъществяване може да се превърне в значителна пречка при формулиране и 
решаване на проблема за иновативното развитие чрез използване на нови 
знания. Освен това, формирането на такава концепция е жизнено важна задача, 
тъй като е призвана да даде нови, нетрадиционни решения за изход от 
икономическата и социалната криза. Тази концепция трябва да определи 
перспективата на националното стопанство при ускоряване на глобализацията 
на икономическите процеси и на промяната на използваните технологии, както 
и при съпътстващата ги глобализация на предлагането на нови знания и 
локализация на използването, които водят до още по-голяма пропаст в 
разделянето на страните на напредващи и изоставащи. За да има място в тази 
реалност националната икономика трябва да има своя дял в създаването и 
използването на нови знания, както и съответен финансов и човешки ресурс. 
При ограниченост на ресурсите е необходимо определянето на приоритети, 
които да се подкрепят от държавата. 

Могат да се откроят два взаимно свързани подхода при определяне на 
приоритетите за обновяване на националната икономика, които да се ползват с 
обществена подкрепа. При първия се определят стратегическите дългосрочни 
цели, които да са свързани със запазването и развитието на българското 
общество в условия на глобализация. Сред тях са икономическите дейности, от 
които зависи равнището на сигурността, изхранването, здравеопазването, 
образованието, науката, културата, управлението, инфраструктурата и други 
характеристики на всяко общество. Вторият подход е свързан с 
функционирането на националната икономика в условията на глобализация. 
Във връзка с това като приоритетни се определят тези икономически дейности, 
чиито резултати се реализират, реализирали са се или могат да се реализират 
чрез външните мрежи.  

Обществените приоритети за подкрепа на създаването, усвояването и 
използването на нови знания трябва да се отнасят до сектори, отрасли, 
продукти и дейности, които: 

• съдействат за развитие на българското общество и държава; 

• имат най-голям принос за икономическия растеж и повишаването на 
производителността и качеството на труда в националната икономика; 

• формират абсолютни и относителни сравнителни конкурентни предимства 
за страната в международната търговия; 

• определени са от фирмите като необходими и те имат възможност да 
съфинансират научните изследвания; 
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• спомагат за постигане на общите цели на ЕС и страната има натрупан 
потенциал за това. 

Резултати от научни изследвания (Chobanova, 2011) насочват към някои 
приоритети за публична подкрепа на обновяването, основано на научни 
изследвания, по следните критерии: 

• формират относителни сравнителни конкурентни предимства в 
международната търговия на страната. По този критерий трябва да се 
обновява първичния сектор, ресурсобазирани производства (преработване 
на селскостопански и други продукти) и ниско технологичните  
производства (текстил, облекла и др.). Сходни резултати се получават и 
при изследвания на Световната банка (World Bank, 2012) върху 
динамичния профил на износа на България. Като важни (продукти, които 
бележат бърз растеж на износа както в световен мащаб, така и за България) 
са определени минералните горива и масла, медта, житните растения и 
зърнените храни, земеделски странични продукти, както и изделия от 
стомана и желязо. 

• бележат нарастващи относителни сравнителни конкурентни предимства 
като производството на електроорудване; сходни резултати се получават и 
при изследвания на Световната банка (World Bank, 2012) – 
електкрооборудване, фармацефтични продукти, машини, междинни 
продукти на химическата промишленост (алуминий, пластмаси). 

• формирали са относителни сравнителни конкурентни предимства в 
международната търговия на страната в близкото минало и имат 
потенциал за връщане на позициите. В тази група попадат 
високотехнологичните производства.  

• формират преобладаващ износ по високотехнологични продуктови групи. 
Отраслите, които формират преобладаващ износ по високотехнологични 
продуктови групи са: електрически машини – други; оптически 
инструменти; ротативни електрически централи; други машини за енергия.  

Според бизнеса приоритетите за обществена подкрепа за повишаване на 
иновативността на нациоиналната икономика чрез научни изследвания 
(Chobanova, 2011) са: 

• ускорено развитие на технологична инфраструктура, подпомагаща 
комуникациите и преди всичко предоставяне на достатъчно по количество 
и качество информация и услуги в електронна форма;  

• подпомагане на академични и университски институции за обновяване на 
тяхната база и използването й както за обучение, така за изследователски и 
производствени цели;   
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• подпомагане на предприятията за дейности, свързани с обучението за 
повишаване на квалификацията, за придобиване на нови умения, свързани 
с повишаването на качеството и производителността на труда, със 
стандартизацията на произвежданата продукция или прилагани процедури 
и придобиването на съответни сертификати и лицензи.  

Направленията за подкрепа на създаването и използването на нови знания в 
страната, които  допринасят за постигане на целите на ЕС да се превърне в 
най-конкурентна икономика в света са тези, които: 

• имат принос за разширяване на пазара на български и европейски продукти 
извън ЕС;  

• водят до по-нататъшно укрепване на позицията на Европа като световна 
туристическа дестинация, като специален акцент се поставя върху 
културния и предимно археологичен туризъм, както и балнеоложкия 
туризъм;  

• допринасят за имиджа на Европа като производител на екологични храни;  

• утвърждават Европейското бъдеще на страната като привлекателен център 
за образование и работа на висококвалифицирани специалисти от 
Черноморския и други региони на света.  

Изборът сред горните предложения за направления за изпреварващо 
финансиране на научните изследвания и иновациите, както и последващата 
приоритетизация следва да са обект на политически дебати. Особено важен е   
проблема за определяне на приоритетите за обществена подкрепа на научните 
изследвания в страната и връзката им с приоритетните за обновявяване с 
обществени средства технологии, сектори и продукти. 

Успешното обновяване на българската икономика изисква добре концептуално 
обоснована държавна политика за създаване, усвояване и използване на нови 
знания в рамките на страната. Централно място в нея има научната политика, 
която се провежда чрез бюджета. Тя трябва да съдържа виждане за 
финансирането на до конкурентни и конкурентни изследвания по области на 
познание, което се управлява в рамките на академичната автономия, на 
публичните и частните изследователски формирования. Освен това тя трябва  
да има определени приоритети за научни изследвания в рамките на новите 
технологии, по икономически сектори и отрасли, по продуктови групи и по 
области на знанието. 

В заключение може да се обобщи, че знанието, най-вече научното знание във 
формата на идеи за изход от кризата и постигане на целите на икономическото 
развитие, става решаващо за развитието на националната икономика. 
Определянето на приоритети, измерването и оценката на публичните 
инвестиции и резултатите от научните изследвания и иновациите следва да са 
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подчинени на постигането на обществените цели. За иновативното развитие на 
страната е необходима национално-специфична концепция за стимулиране на 
научните изследвания и иновациите по приоритетни национално значими 
проблеми и цели, както и за обвързването им с приоритетно развитие на 
научни области, икономически сектори, продукти и дейности. Държавата 
следва да има важна роля за формирането и реализацията на такава концепция.  
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