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Обществени науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

Заглавие на проекта:

Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на
глобалните технологични вериги като основа за повишаване на регионалната

конкурентоспособност

Базова организация:

Международно висше бизнес училище

Партньорски организации:
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Доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева

Общ размер на договореното финансиране:

119 360 лева
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Глобалните  вериги  за  добавяне  на  стойност привличат  вниманието  както  на  научната
общност, така и на политическо равнище, като фактор за икономическа трансформация и
растеж на местните икономики. Наред с потока от чуждестранни инвестиции, те са канал
за  разпространение  на  технологично  знание,  предприемаческа  култура  и  иновационен
капацитет, които променят профила на обвързаните икономически сектори и регионите, в
които  е  концентрирана  тяхната  дейност. Приложението  на  системния  подход  и
обединяването на различните аспекти на анализ ще позволи изследването на комплексен
феномен като иновационния потенциал да се  приложи по отношение на глобалните
вериги за добавяне на стойност, разглеждани като своеобразни иновационни системи.
Обект на изследване на настоящия проект са глобалните вериги за добавяне на стойност,
разглеждани  като  система  от  стопански  субекти  и  процеси,  обединени  по  етапи  на
добавяне  на  стойност  и  разположени  на  територията  на  различни  национални  и
регионални икономики. Те ще бъдат изследвани в контекста на въздействията, които имат
върху  регионалната  конкурентоспособност  чрез  развитието  на  иновационния  си
потенциал. 

Анализът на научната литература сочат, че в голяма степен неизследван остава въпросът за
измерването и оценката на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на
стойност, разглеждани като своеобразни иновационни системи. В този смисъл, обектът на
изследване ще бъдат декомпозиран в посока на: (1) системните граници на глобалните
вериги  за  добавяне  на  стойност;  (2)  широкият  набор  от  участници,  включени  в  тях  –
мултинационални  компании,  техните  дъщерни  дружества,  независими  местни  фирми,
изследователски фирми и други; (3) палитрата от взаимодействия по етапи на добавяне на
стойност; (4) технологичните активи, които са обект на трансфер; (5)факторите на средата.

За  целта  ще  бъде  създадена  интегрирана  концептуална  рамка на  изследването,
подчинена на сложния характер на изследвания обект, която ще включи широк набор от
индикатори  и  методи  за  анализ,  чрез  които  да  се  улови  динамиката  на  технологичен
трансфер  в  рамките  на  глобалните  вериги  за  добавяне  на  стойност  и  постигнатите
директни и индиректни ефекти и въздействия.  Обща цел на проекта е разработването и
апробирането на Модел за оценка на иновационния потенциал на  глобалните вериги за
добавяне на стойност. На тази основа ще се анализират измеренията на въздействие от
дейността  на  двете  глобални  вериги  за  добавяне  на  стойност  върху
конкурентоспособността  на  регионите,  на  територията  на  които  са  локализирани
включените  в  тях  български  фирми.  Поставената  обща  цел  ще  се  реализира  чрез
изпълнението на набор от изследователски задачи, разпределени в три основни етапа от
изпълнението  на  проекта:  Изследователски  етап,  насочен  към  установяване  на
състоянието  на  изследваната  област;  Аналитичен  етап,  насочен  към  осигуряване  на
необходимата  вторична  и  първична  информация,  провеждане  на  предвидените
аналитични процедури и подготовка на Модел за оценка на иновационния потенциал на
глобалните вериги за добавяне на стойност;  Апробационен етап, който включва пилотно
приложение на разработения Модел и извличане на обобщения и препоръки за бъдеща
научна дейност и приложение в практиката.

Интердисциплинарният характер на проектното предложение се  дължи на уникалната
комбинация от секторен и регионален аспект при изследване на иновационния потенциал,
и пресечната точка на интересите на икономическите агенти, обвързани едновременно по
линия на веригите за добавяне на стойност, и като елементи на регионалните икономики.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Международно висше бизнес училище

Ръководител на научния колектив

Доц. д-р Даниела Венциславова Георгиева Учен

Участници:

Проф. д-р Теодора Маринова Георгиева
Проф. д-р Ирина Стефанова Цакова
Доц. д-р Недка Кирилова Гатева
Андриан Георгиев Георгиев
Александър Веселинов Лалов
Иван Мирославов Иванов
Vita Juknevičienė, associate professor, research fellow, PhD

Учен
Учен
Учен
Докторант
Студент
Студент
Учен от 
чужбина

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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