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Резюме: Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на 
човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въз-
действие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на 
производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авто-
ритет на местно, регионално и глобално равнище. 

Практическа значимост на проучването: Една от целите, които стоят 
пред държавата на този етап, е да насърчи технологичното предприемачество в 
химическите компании в Египет, за да тласне развитието на човешкия потенциал 
напред, съгласно приетата Стратегия за устойчиво развитие.  

Оригиналност/стойност на проучването: Необходимо е да бъде прило-
жен подход, насърчаващ технологичното предприемачество в компаниите с цел 
устойчиво развитие на човешките ресурси. Научното изследване предлага рамка 
за тяхното развитие в химическите компании. 

Изводи от проучването: Различните измерения на технологичното пред-
приемачество имат стратегическо значение при изготвянето на технологични про-
изводствени планове и програми в химическите компании с най-високи показатели 
за развитие на човешкия потенциал. 
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JEL: M1. 
 
 

Увод 
 
Международната икономика претърпя съществени промени и 

днес е изправена пред огромни предизвикателства в резултат на раз-
витието на технологиите и иновативното и креативно мислене. Сериоз-
ната конкуренция е изпитание за много компании. Организациите все 
по-често прилагат технологично предприемачество като модел, включ-
ващ стратегически иновации и развитие на съществуващия бизнес чрез 
създаването на нови продукти, нови правила в конкуренцията и самос-
тоятелни проекти с цел насърчаване иновативното и креативно мис-
лене на служителите и повишаване способността на организациите да 
се развиват, да оцеляват и да продължават своята дейност (Elia, G. & 
Margherita, A., 2018) . 

Един от най-важните въпроси днес е този за развитието на чо-
вешкия потенциал. Ето защо националните и международните компа-
нии отделят все повече внимание  на проучването и прилагането на 
модерни технологии, така че да създадат подходяща работна среда за 
развитие на човешките ресурси, които са стратегическо богатство, в 
стремежа си към развитие и справяне със съвременните предизвика-
телства (Anonymous, I., 2011). Според направено проучване предизви-
кателствата, пред които са изправени компаниите в стремежа си да се 
развиват, следва да бъдат посрещани чрез изграждане на стабилност 
и приемственост и насочване на инвестициите към хората, така че да 
бъде гарантирана тяхната възвръщаемост и да се увеличи производи-
телността на човешкия фактор за постигане на максимална резултат-
ност  (Curson, J. & Skidmore, T., 2010). 

Химическата промишленост е един от важните стратегически 
сектори, които подпомагат развитието в икономическата, обществената 
и научноизследователската сфера – приоритетни области за инвести-
циите в Египет. Развитието на човешките ресурси, осигуряването на 
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стратегическо лидерство и постигането на по-високи показатели за зна-
ния, креативност и иновации са фактори, които позволяват на страната 
да постигне устойчиво развитие чрез напредък в индустриалния сектор. 
 
 

I. 
 

1. Рамка на научното изследване  
 
Технологичното предприемачество е един от най-важните инст-

рументи за оптимизиране подбора на кадри в обществената и икономи-
ческата сфера. То позволява намирането на стратегически решения, 
чрез които да бъдат диверсифицирани източниците на национален до-
ход. Целта на многобройните трансформации, които се извършват в 
страната, е да бъде осъществен цялостен преход към икономика на 
знанието чрез насърчаване на технологичните нововъведения и инвес-
тиции в човешкия потенциал, така че Египет да се нареди сред триде-
сетте водещи страни по показатели като Индекс на човешкото разви-
тие, сред  тридесетте най-големи икономики в света  и тридесетте 
страни с най-висок Индекс на глобална конкурентоспособност, прила-
гайки стратегии за устойчив растеж (Sustainable Development Strategy, 
2016). 

Едно от изследванията в областта (Qian, H. & Zhao, C., 2018) 
подчертава значимостта на предприемачеството като движеща сила на 
регионалното и международното икономическо развитие. Центрове на 
високотехнологичното предприемачество са Калифорния (САЩ) и 
Великобритания. Сравнителният анализ на статистическите показа-
тели сочи, че високотехнологичната икономика в Калифорния (САЩ) из-
преварва тази във Великобритания. Положителното въздействие на 
технологичното предприемачество (разкриване на работни места, 
ефективно използване на ресурсите, маркетинг на знанията) позволява 
на компаниите да се развиват успешно в динамичната икономическа 
среда на своите региони. 
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Други автори (Pretorius, L. & Davidaviciene, V., 2018) разглеждат 
някои динамични аспекти на технологиите и взаимодействието в техно-
логичното предприемачество. Те използват концептуалния модел на 
мисловните системи (Thinking Systems), който представя периодично 
въздействащите върху предприемачеството фактори с помощта на 
причинно-следствена диаграма, както и статистически данни, публику-
вани от ОИСР, за да докажат, че динамичната поведенческа система е 
мощен инструмент за развиване на бизнес и индустриално предприе-
мачество и вземане на решения в конкурентна среда. 

Друго изследване, проведено сред 192 промишлени компании в 
Полша, разглежда методите на стратегически мениджмънт, които орга-
низациите прилагат, за да гарантират стратегическата конкурентоспо-
собност на своята стопанска дейност. В него са включени няколко кри-
терия (специализирани познания, умения, техника, технологии и др.) за 
максималиизиране на доходите и печалбите. Изследването показва, че 
капацитетът, с който разполагат компаниите по отношение на основ-
ните компетенции на своя персонал, влияе положително върху изграж-
дането на конкурентни предимства чрез качествени технологични про-
дукти и услуги, тъй като позволява разграничаване на компетенциите, 
откритост и гъвкавост при набелязване на целите за адаптиране към 
средата (Nowak, D., 2018). 

При анкета сред служители в корейски фирми (Kim & Park, 2017) 
400 от анкетираните подчертават, че развитието на човешкия потен-
циал, наред с това в икономическо и екологично отношение, е от реша-
ващо значение за  устойчивостта на фирмата. Едно от най-важните из-
мерения на развитието на човешкия потенциал е обменът на информа-
ция и знания, тъй като те са основен ресурс за постигането на конку-
рентни предимства и устойчивост на компаниите. Резултатите от ста-
тистическо проучване потвърждават, че устойчивостта подпомага въз-
приемането на нови идеи, културното развитие и иновативната нагласа 
на личността, като по този начин се изгражда поколение с администра-
тивни умения, което допринася за постигането на устойчиво развитие. 
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 Друго проведено изследване се занимава със социалното из-
мерение на устойчивостта и по какъв начин се отразява то на постига-
нето на екологична устойчивост и икономически растеж. Авторите зак-
лючават, че за да бъде устойчива, промишлеността следва да е наясно 
с отговорността, която носи пред идващите поколения, да използва ра-
зумно наличните ресурси и да се стреми към постигането на положи-
телни резултати в своето развитие. Концепцията за екологичен растеж 
(green growth), т.е. разумното използване на природните ресурси, 
следва да бъде заложена в дейността на всяка фирма, тъй като това 
води до устойчивост на направените инвестиции и подпомага икономи-
ческия растеж (Reza, K. & Islam, S., 2018). 

Държавата приема национални стратегически планове, с които 
цели да подпомогне дейността на различни научноизследователски ор-
ганизации, правителството и частния сектор. Създават се канали за ко-
муникация между научно-изследователските звена в министерствата и 
производствения сектор и сектора на услугите, така че постиженията на 
научноизследователската дейност да бъдат оползотворени при изгот-
вянето на проекти за създаване на технологична инфраструктура, която 
да насърчава технологичното предприемачество сред кадрите. Част от 
политиката, която държавата провежда в тази насока, са споразумени-
ята с Япония и Китай за трансфер на технологичен опит (Report of the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research, 2017) . 

За да бъде подготвена да посрещне различните индустриални 
и обществени предизвикателства, за страната е от първостепенна важ-
ност да използва максимално пълноценно ресурсите, с които разпо-
лага, да развива технологично предприемачество, да повишава конку-
рентоспособността на своята промишленост и да насърчава развити-
ето на човешкия капитал. За тази цел, в Египет бяха приети Стратеги-
чески цели за технологично предприемачество и иновации с оглед съз-
даването и  заимстването на технологии, които да допринесат за по-
нататъшното обществено и икономическо развитие. Един от най-важ-
ните показатели в това отношение е нарасналият с 16.4% обем на на-
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учните публикации в египетските университети и научноизследовател-
ски центрове, както и достъпът до 24 центъра за научни публикации в 
областта на нанотехнологиите, в които участват 106 държави, през 
2017 г. и установяването на сътрудничество с редица международни 
институции и научноизследователски организации в страни като Китай, 
Франция и Германия (Report of the Ministry of Higher Education and 
Scientific Research, 2017). 

Създаването на бизнес сектор в Египет стана факт през 1978 г. 
с Решение №168 на Министър-председателя за разкриването на Ин-
формационен център за обществения сектор под патронажа на Минис-
терския съвет. През 1997 г. беше приет Закон за държавния бизнес сек-
тор, а през 2004 г. беше създадено Министерство на инвестициите 
(Business Sector Information Center, http://www.bsic.gov.eg/about.asp).  

Държавният бизнес сектор предоставя специализирани консул-
тантски услуги, резултати от проучвания и изследвания във всички об-
ласти и сектори на икономиката, за да обслужва гражданското общес-
тво и лицата, които се занимават с научно-изследователска дейност, 
или са натоварени с вземането на различни решения, като изготвя док-
лади с резултати от дейността на фирмите, стойностите на финансови 
и икономически показатели, предоставя информация на инвеститори, 
компании в държавния и в частния сектор и др. (Business Sector 
Information Center, http://www.bsic.gov.eg/about.asp).  

В държавния бизнес сектор в Египет развиват дейност 109 ком-
пании в 8 различни сектора на икономиката. През 2017 г. приходите, 
реализирани от фирмите в държавния бизнес сектор, възлизат на 92.2 
милиарда египетски лири, което представлява 38.7% икономически 
ръст спрямо предходната година. Реализираната през 2016 г. печалба 
възлиза на 14.9 милиарда египетски лири (Report on the Performance of 
Public Sector Business Indicators, 2017) . В контекста на тези данни по-
нататък разглеждаме най-важните аспекти от проведеното в рамките 
на химическата промишленост изследване, в което са включени 18 ком-
пании. 
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Таблица 1 
Показатели за общата резултатност на химическите компании в 
Египет през периода от 2013 до 2017 г. (в млн. египетски лири) 

 
M 

               Отчет 
Година  

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
1 

Приходи от дей-
ността 

 
9 537 

 
9 948 

 
10 537 

 
11 282 

 
15 869 

2 Инвестиции 946 1 159 915 648 960 
3 Нетна печалба 1 038 440 680 815 941 
4 Материални за-

паси 
5 084 4 858 5 244 5 016 6 688 

 
5 

Брой работни 
места 

 
34 197 

 
34 028 

 
33 398 

 
32 897 

 
31 721 

6 Заплата 2 119 2 545 2 765 2 915 3 463 
Източник: Изчисленията в таблицата са на автора по данни от  Доклада на Информа-
ционния център за холдингови компании в държавния сектор, Египет, 2017 (Report of the 
Public Sector Information Center for Holding Companies, 2017) . 
 
Таблица 2 
Сравнение между реализирания износ от компаниите в химическата 
промишленост и компаниите в други сектори на икономиката в 
Египет през 2017 г.  

 
M 

              Отчет 
 
Сектор 

Брой компа-
нии във 

всеки сектор 

Износ 
(в хиляди еги-
петски лири) 

 
Дял от общия 

износ (%) 

1 Фармацевтична про-
мишленост 

11 283 881 2.4802 % 

2 Химическа промишле-
ност  

18 467 152 7.0552 % 

3 Текстилна промишле-
ност 

32 352 376 5.5285 % 

 
4 

Строителство и ремон-
тни дейности 

 
17 

 
419 528 

 
7.2445 % 

5 Металодобивна про-
мишленост 

15 4 208 809 60.6778 % 

6 Транспорт 16 944 945 17.0138 % 
7 Общо 109 11 445 990 100 % 

Източник: Изчисленията в таблицата са на автора по данни от  Доклада на Информа-
ционния център за холдингови компании в държавния сектор, Египет, 2017 (Report of the 
Public Sector Information Center for Holding Companies, 2017) . 
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Въз основа на данните, обобщени в Таблица (1) и Таблица (2), 
авторите на изследването правят следните изводи: 

1. Най-високи са приходите, реализирани от химическите ком-
пании през  2017 г. (15 869 млн. египетски лири), а най-ниски – тези през 
2013г. (9 537 млн.). Най-малък е обемът на инвестициите в химическите 
компании през 2016 г. (648 млн. египетски лири), докато най-висок е 
този през 2014 г. (1 159 млн.). 

2. През 2013 г. химическите компании са отчели най-висока 
нетна печалба (1 038 млн.), докато най-ниска е била нетната печалба, 
отчетена през 2014 г. (440 млн.). 

3. Химическите компании в Египет са изплатили най-високо 
трудово възнаграждение през 2017 г. (3 463 млн. египетски лири), след-
вано от това през 2016 г. (2 915 млн.). Най-ниско трудово възнагражде-
ние през разглеждания период е било изплатено през 2013 г. (2 119 
млн.). 

4. Подобна е ситуацията и по отношение на материалните за-
паси, с които са разполагали химическите компании в страната. През 
2013 г. тяхната стойност е възлизала на  5 084 млн. египетски лири, а 
през 2016 г. – на 5 016 млн.  

5. Най-висок е делът на експорта от металодобивната про-
мишленост в Египет на стойност 4 208 809 000 египетски лири –  
60.6778%. Най-нисък износ е отчетен от фармацевтичната промишле-
ност – 203 029 000  лири, който съставлява 2.4802% от общия износ на 
страната. 

6. Химическата промишленост е на трето място в общия износ 
на страната с дял от 7.0552%, като пред нея е секторът на строителст-
вото и ремонтните дейности.  

В допълнение към изложените по-горе факти авторите на това 
изследване разглеждат състоянието на химическите компании в Египет 
в следните аспекти: 

1. Химическите компании в Египет са един от най-важните стра-
тегически сектори в страната както по отношение на нейното икономи-
ческо и обществено развитие, така и като източник на национален до-
ход. 
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2. Изследването сочи, че две от компаниите в сектора в мо-
мента не получават инвестиции, което води до намалена производи-
телност и финансиране, както и до спад в печалбите и ръста в химичес-
кия сектор като цяло. 

3. От направеното изследване става ясно, че 9 от компаниите в 
химическия сектор не изнасят продукция в чужбина, като в резултат на 
по-ниските обеми реализирани продажби и генерирана печалба нама-
лява и ръстът на националния доход на страната. 

4. Оценката на състоянието на химическите компании в стра-
ната разкрива, че 9 от общо 18 компании, включени в изследването, са 
отчели загуба.  
 

2. Проблеми, засегнати в изследването  
 
Секторът на химическата промишленост в Египет е изправен 

пред редица предизвикателства в своето стратегическо развитие, което 
доведе до спад в инвестициите и реализираните продажби. В резултат 
на влошеното състояние на компаниите беше преустановена тяхната 
експортна дейност, което доведе до намаляване на износа на химичес-
ката промишленост до 467 152 000 египетски лири. Ниското техноло-
гично равнище в химическите компании,  липсата на дейности, които да 
подпомагат подготовката и развитието на кадрите, и отчетените загуби 
от  9 компании в сектора сочат, че е необходимо да бъдат открити при-
чините за влошената ситуация в сектора и да бъдат предложени прак-
тически решения за справяне с предизвикателствата, пред които е изп-
равен секторът. В този контекст е особено важно да се изясни страте-
гическата роля на технологичното предприемачество за постигане на 
устойчиво развитие на човешкия капитал в химическите компании в 
страната. 
 

3. Значимост на изследването  
 
3.1.  Технологичното предприемачество е сравнително нова 

тема от стратегическо значение в бизнес управлението. 
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3.2.  Изследването подчертава ролята на технологичното пред-
приемачество за развитието на източниците на национален доход и 
търси стратегически решения за различните административни, иконо-
мически и социални проблеми, пред които са изправени фирмите в сек-
тора. 

3.3.  Посочваме показатели за измерване на технологичното 
предприемачество и развитието на кадрите в компаниите с оглед пови-
шаване качеството на тяхната работата.  

3.4.  Изследването анализира съществуващата зависимост 
между технологичното предприемачество и развитието на кадрите в хи-
мическите компании и предлага рамка за подпомагане на това разви-
тие. 

3.5.  Резултатите от изследването са важни по отношение на 
тяхната практическа приложимост, тъй като секторът на химическата 
промишленост генерира сериозни приходи в икономиката на страната, 
които според доклада на Информационния център възлизат на 15 869 
млн. египетски лири през 2017 г.  
 

4. Цели на изследването  
 
4.1. Основната цел на настоящето изследване е да подпомогне 

развитието на човешкия капитал в химическите компании в Египет, като 
посочи стратегическото влияние на технологичното предприемачество 
за увеличаване на производителността, напредъка на технологиите и 
развитие на бизнеса на национално, регионално и глобално ниво. 

4.2.  На следващо място си поставяме за цел да определим при-
чините за влошеното състояние на химическата промишленост в стра-
ната и да посочим факторите, които са довели до ниската резултатност 
на предприятията в сектора. 

4.3.  Друга цел на изследването е да анализира стратегическото 
значение на технологичното предприемачество за развитието на чо-
вешкия потенциал в египетските химически компании.  
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4.4. Сред целите на научната разработка е и тази да посочим 
най-важните показатели за измерване на технологичното предприема-
чество и развитието на кадрите, както и основата, върху която да се 
гради това развитие. 

4.5.  Изследването има за цел да насърчи развитието на човеш-
кия потенциал в контекста на технологичното предприемачество в ком-
паниите в химическия сектор в Египет. 

4.6. Изследването се стреми да даде препоръки, с които да доп-
ринесе за развитието на кадрите в химическите компании в страната. 

 
5. Модел на променливите и измерващите показатели,  

които са използвани в изследването 
 

5.1. Модел на променливите: 
 

 
 
Източник: Авторът на изследването. 

 
Схема 1. Модел на използваните в изследването променливи 

 
 

5.2. Измерващи показатели: 
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Таблица 3 
Измерващи показатели 

Развитие на потенциала на кадрите Технологично предприемачество  
 Програми за обучение на новоназначени 

кадри 
 Темп на развитие и придобити умения 
 Ефективност на структурите 
 Бюджет за развитие 
 Изграждане на стратегическо лидерство 
 Критерий за ефективност и резултатност 
 Използвани стимули и удовлетвореност 

на персонала 
 

 
 Бюджет за предприемаческа дейност  
 Съвременни информационни и комуника-

ционни системи  
 Изградена технологична инфраструктура  
 Баланс на знанията 
 Разпространяване и модернизиране на 

знанията 
 Технически умения на кадрите 
 Брой регистрирани патенти 

Източник: Авторът на изследването. 
 
 

II. 
 

1. Анализ на връзката между предприемачеството 
      и развитието на човешкия капитал във фирмите 
 
Компаниите днес се стремят да насърчават технологичното 

предприемачество в различните сфери, свързани с производството на 
стоки и предлагането на услуги. Технологичното предприемачество 
има за цел да подкрепя научноизследователската дейност и да увели-
чава креативността и иновациите в организациите, за да бъдат наме-
рени ефективни решения за проблемите, с които се сблъскват компа-
ниите. Това подпомага създаването на нови технологични проекти, пъл-
ноценното използване на възникващите възможности и привличането 
на инвестиции в процеса на адаптация към функциониране в рискова 
среда. За това допринасят укрепването на технологичната инфраструк-
тура и използването на нови, модерни производствени решения, които 
дават тласък на технологичното, административното и стопанското раз-
витие на компаниите и обществото (Technological Innovation and 
Entrepreneurship Center (TIEC).  



Мохамед Мустафа Али Албаз 

62 

Съвременният свят все повече осъзнава значението, което има 
развитието на човешкия потенциал за постигане на целите на устойчи-
вото развитие. Тяхната взаимна обусловеност предопределя необхо-
димостта да бъде намерен такъв баланс при използване на наличните 
ресурси за задоволяване потребностите на хората, който да гарантира 
едно по-добро бъдеще за следващите поколения. В тази връзка е осо-
бено важно, въпросите от екологично естество да бъдат част от прог-
рамите за развитие, тъй като устойчивият растеж е невъзможен без 
развитие на човешкия потенциал. 

В унисон с визията на Египет да развива инвестиционен климат, 
благоприятстващ икономическия растеж, производителността и разви-
тието на човешкия потенциал, Министерството на инвестициите и меж-
дународното сътрудничество проведе серия изчерпателни анализи на 
сегашната ситуация в страната, за да посочи основните предизвикател-
ства, пред които е изправен Египет. Беше стартирана поредица от про-
цедури за изготвяне на стратегически планове и задълбочаване на съ-
ществуващите партньорски отношения с местни и чуждестранни инвес-
титори и компании. Изграждането на технологична и информационна 
инфраструктура, делегирането на власт на младите лидери и насърча-
ване на предприемачеството са сред основните цели на тези мерки. 
Във връзка с тях през 2017 г. беше приет и Закон за инвестициите №72, 
който е съществена крачка към подобряване на инвестиционния климат 
в страната (Annual Report on Investment in Development, 2017, pp. 17-20). 

Сред най-значимите успехи по отношение на инвестициите 
беше регистрираното през 2017 г. нарастване на частните инвестиции 
с 28.5% (270.8 млрд. египетски лири),  увеличението с 26% в броя  на 
новосъздадени компании,  на програми за сътрудничество с междуна-
родни институции, стимулът от 100 000 лири, който се предоставя на 
всички квалифицирани предприемачи и реализирането на проект за 
развитие на стойност 4 млрд. щатски долара (Annual Report on 
Investment in Development, 2017, pp. 22-23). 

В наши дни технологичното предприемачество е едно от основ-
ните средства за постигане на устойчиво развитие в различни области, 
прилагайки постиженията на дигиталната революция. Ето защо Египет 
се стреми да задълбочи и ускори неговото стратегическо прилагане и 
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по този начин да се превърне в модел за прогрес и развитие на регио-
нално и международно равнище. Във връзка с изложеното до този мо-
мент, авторът на изследването си поставя за цел да анализира зависи-
мостта между технологичното предприемачество и развитието на чо-
вешкия потенциал в химическите компании в следните направления: 

 
1.1. Влияние на технологичното предприемачество върху 

подобряване резултатността на фирмите 
През последните години както утвърдени, така и новосъздадени 

компании се стремят да въвеждат и прилагат технологични политики и 
механизми чрез различни програми за иновации, знания и успешно 
предприемачество, които имат положителен ефект върху развитието 
на администрацията, икономиката и инвестициите в страната (Hove, J., 
2018). Изследване, проучващо възможностите за максимализиране на 
ползите от предприемаческата дейност (Machado, V., 2018), анализира 
състоянието на пет бразилски компании, които се опитват да постигнат 
това чрез технологично и иновативно предприемачество. Изследването 
цитира модела, възприет от правителството на Сингапур, за развитие 
на технологиите, икономиката и човешкия потенциал.  

Друго изследване акцентира върху прилагането на предприема-
чески подход в бизнес управлението, използването на нови технологии 
и възможностите на дигиталния бизнес, които да задълбочат връзката 
между технологичното предприемачество и управлението на знания в 
стремежа към по-висока устойчивост на нововъзникващи компании 
(Passerini, K. & Bartolacci, M., 2018).  

В тази връзка авторът на това изследване е убеден, че техно-
логичното предприемачество е от стратегическа важност за повиша-
ване резултатността на компаниите чрез модерни информационни сис-
теми и технологични знания, методи за електронно обучение и поли-
тики за научноизследователска дейност, благодарение на които да 
предлагат по-висококачествени продукти и да развиват технологични 
логистични системи, така че да повишат ефективността на своята дис-
трибуция. 
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1.2. Ролята на технологичното предприемачество  
      за развитието на човешките кадри  в компаниите  
Изследване показва, че предприемачеството в сферата на тех-

нологиите е едно от основните решения за създаване на нови продукти  
и услуги чрез прилагането на иновации, технологични знания и резул-
тати от научноизследователска дейност, като по този начин се постигат 
конкурентни предимства, икономически ръст и развитие на човешкия 
потенциал (Machado,V., 2018, Op. cit, pp.13-14). За да отговори на пре-
дизвикателствата на конкуренцията в световен мащаб, съвременният 
мениджмънт обръща особено внимание на въпросите, свързани с ус-
тойчивото развитие на кадрите във фирмите, като стремежът е да бъде 
постигнат баланс между целите на компаниите и на техните служители. 
Научно изследване (Lempert & Nguyen, 2017) разглежда въпроси, свър-
зани с планирането на устойчиво развитие и провеждането на статис-
тически анализ, и подчертава ключовата роля на технологиите за пос-
тигане на устойчивост. Авторите на изследването отбелязват следните 
измерения на устойчивото развитие на промишлеността: екологичен, 
икономически и социален (отнасящ се до хората), като акцентира върху 
стратегическото значение, което има социалният момент за постига-
нето на устойчивост и стопански растеж. На следващо място научната 
разработка изтъква, че изграждането на устойчива промишленост 
трябва да  е съобразено с отговорността към бъдещото поколение, ра-
зумното използване на ресурсите и положителна нагласа за развитие 
на бизнеса (Reza, K. & Islam, S., 2018).  В условията на преход към ди-
гитална икономика, пред промишления сектор стоят редица въпроси, 
свързани с развитието на производствените процеси, като един от тях 
е изграждане на креативни и иновативни компетенции, чрез които ком-
паниите да печелят стратегически конкурентни предимства (Altukhova, 
N. & Vasileva, E. & Yemelyanov, V., 2018).  Приетата от Египет Стратегия 
за устойчиво развитие на човешкия потенциал предвижда провежда-
нето на местни и международни младежки форуми в няколко интелек-
туални направления от практическа значимост: устойчиво развитие, 
технологии и предприемачество, глобални проблеми на младите хора, 
културен и цивилизационен диалог, изграждане на бъдещи лидери, мо-
дел на обединените нации, арабските държави в Африка (World Youth 
Forum, Egypt, Available online: www.wyfegypt.com).  
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2. Предложение за рамка за развитие на човешкия 
     потенциал в компаниите в резултат на технологичното  
     предприемачество  
 
През изминалия век в САЩ и Китай бе поставено начало на ана-

лиза и изучаването на системни програми и модели за предприемачес-
тво и иновативни стратегии, в резултат на което двете страни се откро-
иха като водещи сили в икономиката и предприемачеството (Yu, C., 
2018). Технологичното предприемачество е най-важното измерение на 
икономическия растеж и развитието на човешкия потенциал. Неговото 
приложение в практиката допринася за обогатяване на съвременните 
познания за ефективността на производствените процеси (Sobel, R. & 
Clark, J., 2018).     

Научно изследване потвърждава положителното въздействие, 
което оказват стратегическите насоки за прилагане на иновативни зна-
ния и създаване на подходяща регулаторна среда върху реализира-
нето на различни инициативи в областта на технологичното предприе-
мачество (Urbano, D. & Guerrero, M. & Ferreira, J. & Fernandes, C., 2018).  
Подчертава се значението на развитието на човешкия потенциал в кон-
текста на основните изисквания и цели на Стратегията за устойчивото 
развитие на ООН 2015; предизвикателствата, които стоят пред нейното 
изпълнение и решаването на проблемите по осигуряване на необходи-
мите финансови и технологични ресурси. Изследването (Klarin, T., 
2018) заключава, че устойчивото развитие на човешкия потенциал е 
един от най-важните стълбове на стопанския и технологическия рас-
теж, на който да разчитат бъдещите поколения. 

Изследване, проведено от други автори (Kim, W. & Park, J, 2017), 
подчертава значимостта на човешкото, наред с икономическото и еко-
логичното, измерение в корейските компании, като в резултат фирмите 
отчитат отлична подготовка на своя персонал, усвояване и разпростра-
няване на иновативни идеи и постигната по-висока резултатност.     

Въз основа на изложеното дотук авторът на настоящото изс-
ледване счита, че технологичното предприемачество и неговите измере-
ния (ИТ / Мениджмънт на знанието / Научно-изследователска и развойна 
дейност / Креативни и иновативни процеси) са от стратегическо значение 
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за устойчивото човешко развитие (културно развитие / формиране на стра-
тегически лидери сред младите хора / електронно обучение / администра-
тивно овластяване). В този смисъл е важно, висшият мениджмънт на ор-
ганизациите да прилага иновативни идеи в управлението на човешките 
ресурси, да осигурява необходимата информационна и технологична ин-
фраструктура и модули за електронно обучение и да прилага политики за 
изследване и развитие, така че да насърчава непрекъснатото усъвършен-
стване на производствените процеси и развитието на стратегическа логис-
тична система, които да направят по-ефективна дистрибуцията на продук-
тите на химическите компании. 

Отчитайки тези положения, предлагаме рамка за развитие на 
човешкия потенциал във връзка с развитието на технологичното пред-
приемачество, която е представена на Схема 2 (Вж. Схема 2). 

В обобщение на изложеното дотук, авторът дава няколко пре-
поръки по отношение на програмите за технологично предприемачес-
тво с оглед насърчаване развитието на кадрите в компаниите в Египет: 

1. Създаване на стратегически планове за технологично учене и 
развиване на дигитална култура, благоприятстваща предприемачеството. 

2. Съдействие от страна на държавата в прилагането на техно-
логични идеи за реализация на проекти и създаване на компании за 
промишлено производство и услуги, които имат реално отражение 
върху увеличаването на националния доход. 

3. Увеличаване на бюджета за научноизследователска и раз-
война дейност с цел теоретични и практически постижения, които да 
подпомагат компаниите в предлагането на стоки и услуги. 

4. Създаване на обособени отдели за технологична логистика в 
промишлените компании, които да отговорят за производствените и 
маркетинговите дейности на организациите. 

5. Разкриване на центрове за технологично обучение на персо-
нала в компаниите, развиване на лидерски качества и технически уме-
ния с оглед стратегическо развитие на производството.  

6. Създаване на местни и международни съюзи с експертни и 
технологични компании, които да доведат до по-висока ефективност на 
производствения процес и да подпомогнат развитието на интелектуал-
ния капацитет на човешките ресурси в промишления сектор. 
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Източник: Авторът. 
Схема 2. Предложение за рамка на развитие на човешкия потенциал 

в компаниите 
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Заключение 
 
Научното изследване разглежда най-актуалните стратегически 

въпроси – тези  за технологичното предприемачество и неговото въз-
действие върху развитието на човешкия потенциал в един от най-зна-
чимите промишлени сектори в Египет – химическите компании. Стати-
ята изследва прилагането на технологично предприемачество (инфор-
мационни технологии, мениджмънт на знанията, политики за научна и 
развойна дейност, креативност и иновации) и неговата роля за повиша-
ване резултатността на организациите и развитието на човешките ре-
сурси в компаниите изобщо и вчастност, тези в химическата промишле-
ност. Обърнато е внимание и на използването на модели от междуна-
родната практика с оглед устойчивото развитие на човешките ресурси 
в предприятията. 
 В основата на стратегията за устойчиво развитие (Визия Египет 
2030) е развитието на човешкия потенциал с цел културно развитие, 
изграждане на стратегически лидерски качества у младите и предоста-
вяне на административна власт, водещо присъствие на технологични 
системи в обучението с цел откриване на възможности и стратегически 
решения за изготвянето на нови инвестиционни проекти, сътрудничес-
тво и развитие на производството. 

Обект на изследването са 18 химически компании в Египет. Нап-
равен е анализ и е предложен модел за променливи и измерващи по-
казатели, които да се използват при изследване на връзката между тех-
нологичното предприемачество и развитието на кадрите в компаниите. 
Изготвена е и рамка за развитие на потенциала на човешките ресурси 
в химическите компании в контекста на влиянието, което оказва над 
него технологичното предприемачество. 
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