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ОБОБЩЕНИЕ  
Краткият доклад представя основните моменти от проучвателната дейност на 
INNOGROW по отношение на факторите, които позволяват и бариерите за приемане на 
иновации от МСП в селските райони. Представените основни въпроси са извлечени от 
проучването, проведено от партньорите по проекта в техните региони. Целта на този  
доклад е да даде представа за настоящото ниво на иновационния капацитет на МСП в 
селските райони, факторите за стимулиране и пречките, които засягат капацитета на 
МСП в селските райони да инвестират в нови технологии и да участват в 
сътрудничество, съществуващи и потенциални ползи от приемането на иновации. и 
въздействието на иновациите върху бизнес операциите. 
 
 

АКЦЕНТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО  
 

  86% ОТ МСП ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ СА ПРИЕЛИ ИНОВАЦИИ В СВОЯТА БИЗНЕС 

ОРГАНИЗАЦИЯ. ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ СА ВЪЗПРИЕЛИ НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСИ, А РАЗВИТИЕТО НА НОВИ ПРОДУКТИ / УСЛУГИ СЪЩО 

Е ПРЕОБЛАДАВАЩ НАЧИН НА ИНОВАЦИИ. 

 % 63% ОТ МСП ПОКАЗВАТ НИСКА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИНОВАЦИИТЕ (ЕДИН 

ДО ДВА ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТГОВОРА ЗА ИНОВАЦИОННА ОБЛАСТ),  

 28% ДЕМОНСТРИРАТ УМЕРЕНА СТЕПЕН НА ИНОВАЦИИ (ОТ ТРИ ДО ЧЕТИРИ 

ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТГОВОРА ЗА ЕДНА ОБЛАСТ НА ИНОВАЦИИТЕ). 

 OUT 1 ОТ 10 МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПОКАЗВАТ „ВИСОКА ИНТЕНЗИВНОСТ 

НА ИНОВАЦИИТЕ“, А ИМЕННО ПОВЕЧЕ ОТ ПЕТ ДО ШЕСТ ОБЛАСТИ НА 

ИНОВАЦИИ.  
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МОТИВАЦИЯ    

Коя е движещата сила за 

внедряване на иновации според 

МСП-тата? 

Данните показват, че МСП в селските райони 

са склонни да инвестират в иновации за 

изпълнение на техните функционални нужди; 

мотивацията за извличане на функционални 

ползи от производството на нови продукти, 

намаляване на производствените разходи и 

интернационализация. По-специално, най-

важната мотивация за приемането на 

иновации за МСП в селските райони е 

необходимостта от подобряване на тяхната 

оперативна ефективност.  

 
 

 

Фигура 1. Потребности / цели, адресирани чрез иновации 
Положителни отговори (“Да”) като% от общия брой отговори (“Да” + “Не”) във всеки компонент 

 

 
Източник: INNOGROW A1.4 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Meet legislative and policy changes

Risk sharing

Increase control

Reach a broader audience

Increase market share

Increase profitability

Increase clent satisfaction / Satisfy customer's needs

Gain competitive advantage

Access new markets

Improve operational efficiency

9,3%

9,3%

12,4%

28,9%

36,1%

43,3%

44,3%

45,4%

50,5%

64,9%
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БАРИЕРИ ПРЕД ИНОВАЦИИТЕ В МСП 
 

 

Разработването и прилагането на всякакъв вид иновации 

изисква персонал (човешки ресурси) с висококачествени 

изследователски и технологични умения, които ще подпомогнат 

приемането на иновативни процедури / технологии в рамките на 

бизнес операциите. Необходимостта от висококвалифициран 

персонал с новаторска култура (напр. Учени, техници или 

инженери) е необходима както за МСП, основани на НИРД, така 

и на МСП, базирани на НИРД. Повече от 24% от селските МСП са 

изправени пред трудности, произтичащи от липсата на вътрешни 

изследователски възможности. 

 

 

 
 
 

Фигура 2.Бариери пред иновациите 
Положителни отговори (“Да”) като% от общия брой отговори (“Да” + “Не”) във всеки компонент  

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Accountability / management problems

Integration of innovations into existing processes (e.g. …

Availability or adequacy of existing technological …

Cultural and traditional issues (e.g. negative attitude …

Lack of internal research and technological capabilities

Weaknesses in networking and cooperation with the …

Uncertainty over business benefits

Regulation / Limited support by regional authorities

Lack of own financial resources and difficulty in …

14,4%

20,6%

20,6%

22,7%

24,7%

26,8%

32,0%

40,2%

76,3%
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Prior experience with new technology …

Availability of external support (e.g. technology …

Collaboration with other businesses across the …

Market potential

Availability or adequacy of existing technological …

Compatibility (integration of innovations in to …

Private, external funding (bank, investor, venture …

Employees with relevant knowledge and skills

Internal capital (from firm and its owners)

Favourable regulatory framework (e.g. provision of …

30,9%

35,1%

36,1%

37,1%

38,1%

38,1%

41,2%

45,4%

46,4%

61,9%

 
 

  

 

 

 

 

НАСЪРЧАВАЩИ ФАКТОРИ 
 
 
 Подходящо квалифицирана работна сила (включително силни 
управленски умения) е една от ключовите предпоставки за 
успешна иновация - иновация на технологичната граница и 
възприемане на съществуващите технологии - тъй като от 
работниците се изисква да разработват и изучават нови 
производствени техники. Служителите със съответните знания, 
умения и способности влияят върху вероятността за инвестиране 
в НИРД и по този начин представляват значителен двигател за 
въвеждане на нови производствени технологии и включване в 
иновативни мрежи за сътрудничество 

Фигура 3. Насърчаващи фактори за иновациите  
Положителни отговори (“Да”) като% от общия брой отговори (“Да” + “Не”) във всеки  

компоненти 
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ОЧАКВАН ЕФЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
Фигура 4. Ползи от внедряване на иновацията  

Положителни отговори (“Да”) като% от общия брой отговори (“Да” + “Не”) във всеки компонент 

 
Източник: INNOGROW A1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Подобренията, свързани с 
производителността, качеството 
на услугите и оперативната 
ефективност, изглежда са най-
очакваните ползи, свързани с 
въвеждането на иновации. 

Източник: INNOGROW A1.4 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Higher productivity

Cost reduction

Better service quality

Increased operational efficiency

Access to new markets / Internationalisation

Greater customer base

43,3%

48,5%

51,5%

53,6%

61,9%

69,1%


