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Abstract: Innovative companies are traditionally characterized by particularly strong research interest. Globally, 
they are defined as a factor for the growth of national economies and an engine of scientific and technical progress. 
Innovative companies differ significantly in the way they innovate and the types of innovations they generate and 
implement. Comparing them with non-innovative companies in a way and type of growth shows significant differences 
and specific features. In This direction, an up-to-date topic for research is the study of the types of innovations and the 
types of growth that innovative companies rely on, comparing them with other companies in the national economy and 
the potential functional dependencies that Based on their growth. The subject of research in the article is innovative 
companies, distinguished by basic criteria (size, sector affiliation, degree of innovation). The research is based on the 
type of growth typical for different types of innovative companies and its dynamic functional change over the time. The 
main objective is to identify a typical or most common type of growth that is characteristic of innovative companies, the 
factors that make it possible, the advantages it brings and the difficulties and obstacles that innovative companies have 
placed in its achieve. For the purpose of the study, methods such as: historical retrospective analysis, literary 
exploratory selection of relevant literary sources and synthesis of key information from them, functional analysis, etc. 
will be used. 
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Увод 
Иновативните фирми традиционно се харак-

теризират с особено засилен изследователски 
интерес. В световен мащаб, те се определят като 
фактор за растеж на националните икономики и 
двигател на научно-техническия прогрес. В съ-
щото време те се различават съществено по-
между си, по степен и направления на осъщест-
вяваните иновациите и в съпоставителен план с 
неиновативните фирми по начин и тип на рас-
теж. В това направление интерес представлява 
проучването на видовете и типовете растеж, на 
които разчитат иновативните фирми, съпостав-
ката им с останалите фирми от националното 
стопанство и потенциалните функционални за-
висимости, на които се базира растежа им. 
Обект на изследване в настоящото проучване са 
иновативните фирми, разграничени по основни 
критерии (големина, секторна принадлежност, 
степен на иновативност). Предмет на изследва-
не са типовете растеж, характерни за отделните 
видове иновативни фирми и динамичното му 
функционално изменение във времето. Основ-
ната цел е да се идентифицира типичен или най-
често срещан тип растеж, който е характерен за 
иновативните фирми, факторите, които го обус-
лавят, предимствата, които носи той и труднос-
тите и пречките, пред които са поставени ино-

вативните фирми при неговото постигане (оси-
гуряване). За целите на проучването ще се из-
ползват методи, като: исторически ретроспекти-
вен анализ, литературно проучвателен подбор 
на релевантни литературни източници и синтез 
на ключова информация от тях, функционален 
анализ и др. 

Иновации и растеж 
Микроикономическата теория въвежда пос-

тулата, че фирмите се стремят към нива на про-
дукция, които предполагат пределните им при-
ходи да бъдат равни на пределните им разходи 
(т.нар. концепция за равновесната точка), като 
по този начин се стремят да максимизират пе-
чалбата си. Различните теории за фирмите (кла-
сическа, неокласическа, мениджърска и др.) раз-
глеждат нещата не само от чисто микроиконо-
мически аспект, но и от управленски такъв, при 
който освен максимизирането на печалбата 
фирмите (бизнес организациите) се стремят и 
към редица други цели: да максимизират про-
дажбите; да увеличат благосъстоянието на собс-
твениците си (акционерите) или дори само да 
задоволят очакванията на заинтересованите 
страни на фирмата (собственици, инвеститори, 
кредитори, доставчици, клиенти, обществените 
нагласи и др.). 

Съвременните високо иновативни фирми 
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обаче (особено тези с най-висок потенциал за 
растеж, т.нар. СтартЪп фирми) разчупват в мно-
го голяма степен заложените принципи в тези 
класически теории, като при тях пределните 
разходи за по-голям икономически оборот са 
нулеви или пренебрежимо малки, отчитани като 
променливи разходи необходими за производс-
твото на единица продукция или услуга. 

Растежът на класическия тип фирми (такива, 
които не се отличават със значителен потенциал 
за иновации и иновативност) е ограничен поради 
ограничителното условие увеличаващите се пре-
делни разходи (с увеличаване на обема на произ-
вежданата продукция или броя на оказваните ус-
луги) заради растящи вътрешни транзакционни 
разходи (при разрастването на фирмата) да са по-
големи от възможната постигната икономия от 
мащаба. Не така стоят нещата при високо инова-
тивните фирми, при които пределните разходи са 
близки до нула, а транзакционните разходи вън и 
вътре за фирмите са чувствително намалени. 
Всичко това показва и доказва тяхната възмож-
ност за генериране на експоненциален растеж, 
който те генерират много по-често от фирми за-
лагащи в много по-малка степен на иновациите и 
интензивни на знание производства, но и много 
по-бързо се стига до преломната точка на ниво на 
насищане на растежа (Ялъмов, 2016). 

Иновациите са извор на растеж (Romer, P.M. 

1987). Въпреки, че иновациите само по себе си са 
непрекъснат процес за създаване на нови идеи, 
продукти, услуги, технологии и инструменти за 
тяхното приложение, тяхното разработване, 
внедряване, комерсиализация и дифузиране е 
силно зависимо от околната среда в която функ-
ционират фирмите и другите организации зани-
маващи се НИРД (Ping Lan, 2004). Бързото раз-
витие на информационните технологии принуж-
дава средата да се променя с голяма скорост, ко-
ято от своя страна прави също големи промени в 
иновациите, които се появяват в новата цифрова 
(дигитална) бизнес среда (Wu and Jin, 2005). Съ-
ществува традиционен интерес към понятието 
„иновации“ още при въвеждането му от Шумпе-
тер, като динамиката на търсенето на това поня-
тие в електронно базираното пространство по-
казва, че нивата му на търсене и използване са 
толкова по-високи, колкото по-висока е инова-
тивността на средата (икономиката). В съпоста-
вителен план това може да бъде проследено на 
фигура 1, която показва устойчивостта на изпол-
зване на понятието през годините, но и различ-
ните нива, в съпоставителен план между САЩ, 
Общо в световен мащаб и България. Показате-
лен, в това направление, е и индексът за инова-
тивност на отделните страни по световните кла-
сации за иновативност, който препокрива нивата 
на проявление на понятието „иновации“. 

 
Фигура 1. Интерес с течение на времето към понятието "Иновации" 

Източник: Google Trends 
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Много автори и изследователи определят 
иновациите, като един от основните фактори за 
генериране на растеж както на микро, така и аг-
регирано на макро равнище (Tidd and Bessant 
2009; West and Boders 2013). Аналогична теза се 
защитава и в теориите и трудовете на Фелдмън 
(Feldman 2004), а именно, че иновациите, и по-
скоро способността на организациите да гене-
рират и усвояват нововъведения, определят тех-
ния потенциал и възможности за генериране на 
икономически растеж и развитие. Солидарни с 
тези виждания и установени връзки между ино-
вации, растеж, развитие и конкурентоспособ-
ност са и редица други автори, които имат траен 
интерес към изследването на иновациите и тях-
ното значение както на ниво фирма, така и на 
ниво национална, регионална и глобална ико-
номика (Damanpour 1991, Crossan and Apaydin 
2010, Lopesa 2016, O’Regan, Ghobadian and Sims 
2005 и много други). 

Въпреки безспорното значение на иновации-
те, доказано от теоретична, методическа и при-
ложна гледна точка, в множество изследвания, 
анализи и трудове, за растежа, развитието и 
конкурентоспособността на фирмите, от прак-
тико-приложно естество, нещата все още са да-
леч от постигане на синергия и съвършенство 
при усвояване и приложение на иновациите в 
практиката на бизнес организациите, особено в 
България. Изследвания показват, че голям про-
цент от мениджърите на фирми имат висока сте-
пен на незадоволеност от практиката им в сфе-
рата на иновациите и иновационното развитие 
на управляваните от тях бизнес организации 
(Bamford and Ernst 2002). Тези процеси са със 
значително катализиращ ефект в условията на 
дигитализация и електронизация както на сами-
те иновации, така и на начина на тяхното гене-
риране, разработване, внедряване, комерсиали-
зация и последващо разпространение (дифузи-
ране), ерата в която иновациите не са вече само 
иновации, а се превръщат в е-иновации с глоба-
лен обхват, значение и влияние. 

В доклад на The Economist Intelligence Unit 
(Creating Innovation Ecosystems in Eastern 
Europe, The Economist Intelligence Unit, 2018), 
спонсориран от Saab, изследващ силите, форми-
ращи бъдещето на иновациите в Централна и 
Източна Европа, се прави една от една страна 
неприятна, но от друга страна изключително 
вярна констатация, която може да се каже, че е 
предизвикателство и възможност при развитие-

то на иновациите, иновативността на фирмите и 
създаването на благоприятна среда за иновации 
в региона през следващите 10 и повече години. 
Икономиките на тези страни, вкл. и българската 
икономика са в период на трансформиране на 
своите модели, а именно от региони и икономи-
ки с конкурентни предимства в направление на 
ниско заплащане на труда и силно зависими от 
преките чуждестранни инвестиции и нетен вно-
сител на технологии, в региони и икономики 
способни да създават регионални и глобално 
значими иновации (в.Капитал, 2019). 

Намаляването на преките чуждестранни ин-
вестиции през последните години в страните от 
Източна Европа (вкл. България, виж фигура 2) 
създава несигурност и довежда до ограничаване 
на достъпа до традиционно финансиране, осо-
бено за иновативните малки и средни предприя-
тия, а от там и до ограничения в иновационния 
капацитет на тези държави. 

В изследване на Европейската инвестицион-
на банка се посочва, че в сферата на иновации-
те, може да отнеме до десет години, за да се 
създадат и предадат нови знания и те да окажат 
осезаемо икономическо въздействие. 

Дали дадена икономика се развива добре или 
не и има ли растеж – универсалният измерител 
на икономическото развитие по света, брутният 
вътрешен продукт (БВП) дава до някъде отговор 
на този въпрос, но не и достатъчно задоволите-
лен. БВП не е индикатор за общото благосъсто-
яние на икономиката, макар че масово се изпол-
зва като такъв. Той (БВП) оценява структурата и 
активността на икономиката, какво произвежда, 
колко бързо расте, но не отчита редица фактори, 
важни за устойчивото развитие, като социалната 
и екологичната среда в държавата, неравенства-
та, престъпността, доброволчеството и т.н. (Иг-
натова, 2019). 

Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц, 
Амартиа Шен от Харвардския университет и 
Жан-Пол Фитуси от ЕП посочват, че „показате-
ли за представянето на икономиката, които от-
разяват цената за околна среда, може да изглеж-
дат коренно различно спрямо стандартните ин-
дикатори“, поради факта, че БВП не отразява 
вредите или ползите за околната среда от ико-
номическата активност на бизнес организации-
те. Подобни нови показатели могат да бъдат 
„Зелен БВП“, базиран на концепцията за индек-
са за зелена икономика на консултантската ком-
пания Dual Citizen от Вашингтон; индекса на 
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екологичното представяне (Environmental Per-
formance Index, 2018), разработен от учени-
изследователи от Колумбийския университет и 
Университета „Йейл“ в сътрудничество със 
Световния икономически форум; Индикатора на 
истинския напредък (Genuine Progress Indicator 
GPI)(Bensel and Turk, 2011; Kubiszewski at al., 
2013) и Индекса на устойчивото икономическо 
благосъстояние (Index for Sustainable Economic 
Welfare) (Chelli at al., 2013) на Австрийския 

икономически институт (WIFO). Въпреки безс-
порните предимства на подобен тип индекси, 
които да отчитат страничните ефекти от индус-
триалното (а и не само) производство, при тях-
ното изчисляване се срещат редица трудности 
свързани с липсата на данни за социалната и 
околната среда, проблеми с измерването им и до 
голяма степан субективизъм в оценяването им 
при оценяване на ползите и/или вредите за ико-
номиката като цяло. 

 
Фигура 2. Иновационен капацитет в Европа 

Източник: Създаване на екосистеми за иновации в Източна Европа, в. Капитал, година XXVI,  
21.XII.2018-3.I.2019, изд. „Икономедия“ АД, стр. 33, 2018. 

Според Нобеловият лауреат Саймън Кузнец, 
който се явява и архитекта на съвременния пока-
зател за Брутен вътрешен продукт, „икономичес-
кото благосъстояние не може да бъде правилно 
измерено, ако не е известно разпределението на 
доходите“, т.е. да се отчете нивото на неравенст-
вото в разполагаемите доходи на населението. В 
това направление един от най-популярните изме-
рители на неравенството в дадена държава е кое-
фициента „Джини“ (Gini, 192), който измерва сте-
пента, в която различията в доходите се отклонява 
от правата, бележеща съвършеното равномерно 
разпределение (Gini, 1909). При него, стойността 0 

отговаря на пълно равенство в разпределение на 
доходите, докато 100 отговаря на пълно неравенс-
тво в това разпределение (Игнатова, 2019).  

Всички тези показатели и индикатори отчитат 
ефекта на икономическото развитие за подобря-
ване на общия стандарт на живот в икономиката 
на дадена страна. С ясното съзнание, че БВП, като 
един от основните индикатори за отчитане на 
икономическия растеж на националната икономи-
ка не отразява общото подобрение или влошаване 
на стандарта на живот в дадена страна, влиянието 
на иновациите и иновативните предприятия ще се 
ограничи само до отчитане на ефекта им върху 
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повишаването или понижаването на БВП.  
Още от началото на систематичния икономи-

чески анализ от времето на класическите ико-
номисти от Уилям Пети до Дейвид Рикардо 
проблемът за икономическия растеж - неговите 
източници, форми и последици – стои на първо 
място в дневния ред на икономистите (Heinz and 
Salvadori, 2016). 

На макроравнище растежът се изследва като 
една от фазите на икономическия цикъл. Това е 
видно от икономическите теории на учени със 
световна известност като П. Дракър, У. Ростоу, 
Дж. Гълбрайт, М. Портър, Р. Солоу, М. Фридман, 
Д. Робинсон и др. Модификациите на теориите за 
растежа, свързани до голяма степен с наличната 
ресурсна база, могат да се обобщят в две основни 
групи: кейнсиански и неокласически модел на 
икономически растеж. При достатъчен ресурсен 
потенциал икономическият растеж се изразява в 
продължителното увеличаване на създаваната в 
националната икономика съвкупна продукция 
(брутен вътрешен продукт), като се акцентира 
върху две важни характеристики: дългосрочност 
и задължително нарастване. Най-често икономи-
ческият растеж се третира като устойчиво увели-
чение на произвежданите стоки и услуги от да-
дено общество, по-конкретно нарастване на ре-
алния брутен вътрешен продукт. С изчерпването 
на ресурсите вниманието се измества към тяхно-
то по-икономично, рециклируемо и дори регене-
ративно използване. 

В по-ранните научни изследвания растежът се 
третира като процес на повишаване на икономи-
ческото равнище, което формира общата предс-
тава за икономическото развитие. По-късно се 
налага мнението, че икономическото развитие е 
по-широко понятие от икономическия растеж, 
тъй като освен икономически включва и социал-
ни показатели. По-опростено схващане е свърз-
ването на растежа предимно с количествени из-
менения, а икономическото развитие – освен с 
тях и с качествени промени. Като сложен процес, 
с много измерения, икономическият растеж над-
хвърля рамките на количествените изменения на 
ресурсите, постигнатите резултати и на възмож-
ностите за преобразуване на ресурсите в резулта-
ти. Освен от тях той е обусловен от редица ка-
чествени фактори, поддаващи се по принцип по-
трудно на измерване и оценка. Често това са су-
бективни фактори, свързани с предприемаческа-
та и управленската дейност, иновациите и др. 
(Митков и колектив, 2010). В това направление 

може да се каже, че общият икономически рас-
теж зависи от растежа на отделните стопански 
единици (фирмите), но той не е чисто механичен 
сбор от техния растеж, а комулативна величина 
отчитаща синергичния ефект от индивидуалния 
растеж на бизнес организациите (фирмите). 

Както на национално, така и на ниво на от-
делна фирма (бизнес организация) икономичес-
кия растеж преминава през следните етапи 
(Иновации.БГ, 2011): 

І етап: растеж, основан на ресурсите (фак-
торно обусловен растеж);  

ІІ етап: растеж, основан на ефективността; 
ІІІ етап: растеж, основан на иновациите. 
Именно третият етап, етапът на растеж основан 

на иновации и генериран от иновативните фирми е 
от съществен интерес през последните десетиле-
тия, предвид изчерпаемостта и ограничеността на 
ресурсите и до определена степен невъзможността 
да се генерира растеж от I и II стадий.  

Обобщено икономическият растеж “зависи и 
се свежда до взаимодействието между резулта-
тите от производствения процес, потенциала на 
производствените ресурси с ефективността на 
тяхното използване. От взаимодействието меж-
ду тях се определя тип или вид на растежа и 
ефективността или цената на този растеж” (Не-
нов и Атанасов, 2000). От гледна точка на въз-
можността за неговото метрифициране и комп-
лексна оценка за определен период, целесъоб-
разна е следната класификация на растежа и 
спада (Ненов и Атанасов, 2000) (вж. Таблица 1) 

Таблица 1.  
Възможности за групиране  

на икономическия растеж/спад 
Видове растеж Видове спад 

І. Екстензивен растеж  
1. Изцяло екстензивен рас-
теж вследствие на: 
а) неизменно равнище на ин-
тензивния фактор; 
б) спад на интензивния фак-
тор.  
2. Смесен, с преобладаващ 
екстензивен растеж. 

І. Екстензивен спад  
1. Изцяло екстензивен спад 
вследствие на: 
а) неизменно равнище на ин-
тензивния фактор; 
б) нарастване на интензив-
ния фактор. 
2. Смесен, с преобладаващ 
екстензивен спад 

ІІ. Интензивен растеж  
1. Изцяло интензивен растеж 
вследствие на:  
а) неизменно равнище на ек-
стензивния фактор; 
б) спад на екстензивния фак-
тор. 
2. Смесен, с преобладаващ 
интензивен растеж. 

ІІ. Интензивен спад  
1. Изцяло интензивен спад 
вследствие на: 
а) неизменно равнище на ек-
стензивния фактор. 
б) нарастване на интензив-
ния фактор 
2. Смесен, с преобладаващ 
интензивен спад. 
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Екстензивният растеж се постига чрез нарас-
тване на производствените фактори – капитал и 
човешки ресурси. Затова се дефинира като ко-
личествен или ресурсопоглъщащ. Когато тем-
повете на изменение на резултатите на произ-
водството съвпадат с тези на производствените 
фактори, равнището на икономическата ефек-
тивност не се променя. Интензивният растеж е 
резултат от подобреното използване на произ-
водствените фактори чрез качественото им усъ-
вършенстване - прилагане на прогресивни и 
иновативни производствени технологии, усъ-
вършенстване организацията на труда и управ-
лението, повишаване квалификацията на персо-
нала и преструктуриране на производството; за-
това се определя като качествен растеж. Интен-
зивният растеж е растежът основан на иноваци-
ите и иновационното развитие на фирмите. При 
по-високи темпове на нарастване на крайните 
производствени резултати, в сравнение с това на 
ресурсите, равнището на икономическата ефек-
тивност се подобрява. Преходът от екстензивен 
към интензивен тип на развитие е обективно не-
обходим поради ограничеността на ресурсите и 
невъзможността както на отделните бизнес ор-
ганизации, така и на националните икономики, 
като цяло да функционират продължително при 
намаляваща икономическа ефективност. Неза-
висимо дали е екстензивен или интензивен, спа-
дът влошава икономическото и финансово със-
тояние, като застрашава жизнеспособността на 
бизнес организациите и националната икономи-
ка (Митков и колектив, 2010).  

Важно е да се отбележи, че между икономи-
ческия растеж и икономическото развитие има 
сходства и различия (Haller, 2008). Приликите 
се отнасят до факта, че:  

− растежът и развитието са непрекъснати 
процеси, които имат стимулиращи ефекти в 
икономиката;  

− и двата процеса включват разпределяне и 
използване на ресурсите и повишаване на ефек-
тивността;  

− крайната цел на растежа и развитието е по-
добряването на стандарта и качеството на живот;  

− растежът и развитието са причина и резул-
тат от общата тенденция, влияещи върху него-
вия ритъм и осигуряващи преминаване от едно 
ниво на икономическо развитие на обществото 
към друго. 

В контраст и в сравнение с икономическото 
развитие на национално равнище, икономичес-

кият растеж може да се и се приема за увеличе-
ние на националния доход на глава от населени-
ето и включва анализ, особено в количествено 
отношение, на този процес, съсредоточен върху 
функционалните връзки между ендогенните 
променливи. В по-широк смисъл растежът 
включва увеличаване на БВП, БНП и НИ, сле-
дователно на националното богатство, включи-
телно производствения капацитет, изразен както 
в абсолютен, така и в относителен размер, на 
глава от населението, обхващащ и структурните 
изменения на икономиката (Haller, 2012). 

Наблюдавани, като стойност на глава от на-
селението, отделните индикатори на макро ико-
номическия растеж резултират върху него, като 
той (икономическия растеж) може да има след-
ните стойности: положителен, нулев, отрица-
телен. Положителен икономически растеж се 
отчита, когато средногодишния темп на измене-
ние на макроикономическите показатели, в по-
ложителна посока, са по-високи от средните 
темпове на растеж на населението. Когато го-
дишните средни темпове на растеж на макрои-
кономическите показатели, особено на БВП, са 
равни на тези на нарастването на населението, 
можем да говорим за нулев икономически рас-
теж. Отрицателният икономически растеж се 
проявява, когато темповете на нарастване на на-
селението са по-високи от тези на растеж на 
макроикономическите показатели. 

Заключение 
Иновациите безспорно са важен фактор за 

осигуряване на растеж както на фирмено, така и 
на национално равнище. В това направление 
иновативните фирми трябва да са от решаващо 
значение за растежа, а по отношение на тяхната 
връзка от една страна с типовете растеж, а от 
друга страна с видовете фирми, които разработ-
ват и внедряват иновации, могат да бъдат нап-
равени съответните изводи: 

1. Изследванията доказват, че по-голяма 
част, а и по-значителните иновации се генери-
рат от големите фирми (предприятия). Това от 
една страна е продиктувано от обективни фак-
тори, като възможността им да отделят средства 
за НИРД и да участват активно в различни фор-
ми на технологичен трансфер, а от друга страна 
по-дългият им период на присъствие на пазара 
води до определени количествени натрупвания, 
които неминуемо водят до така необходимите 
качествени изменения, с които са свързани и 
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самите иновации (разбира се не винаги, но са 
необходимо, но не достатъчно условие за това); 

2. Фирмите разработващи иновации и отли-
чаващи се с висока степен на иновативност (об-
хващайки всякакъв тип иновативни фирми, от 
стартиращи, през малки, до големи) разчитат в 
много по-голяма степен на интензивния растеж 
отколкото на екстензивен такъв; 

3. Съчетаването на горните две заключения 
ни води до извода, че иновативните фирми мо-
гат условно да бъдат разграничени на два под-
вида: (1) Стартиращи и малки иновативни фир-
ми, които в своите действия биха разчитали ос-
новно на интензивните фактори на растежа и (2) 
Големи иновативни фирми, които в своите дейс-
твия биха разчитали на комбинация и доброто 
съчетаване на интензивните и екстензивните 
фактори на растежа. 
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