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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на проблема
През последните десетина години разбирането, че иновацията е в основата на
социално-икономическия растеж и прогреса във всяка сфера на обществената дейност
придоби изключителна популярност в научната литература, която се занимава с
анализирането на успешните политики и практики. В управленски план поставянето на
фокуса върху стимулирането на иновационните процеси се превръща в, образно казано,
„златното ключе”, което допринася съществено за успеха на съвременните политики и
стратегии развитите страни, както на фирмено, така и на регионално и национално
равнище. Ето

защо съвременните социално-икономически теории и анализи и

формулираните на тяхна основа политики и стратегии (общоевропейски и национални),
целящи

постигането

на

стабилен

икономически

растеж,

преодоляването

на

икономическите кризи и осигуряването на конкурентоспособност неизменно поставят в
своя фокус такива фактори като иновациите и предприемачеството.
Във всички страни на ЕС и особено у нас МСП са преобладаващата част от
действащите предприятия. Въпреки изтъкнатите по-горе техни относителни предимства
по отношение на иновационните процеси (адаптивност, опростена организационна
структура, финансов контрол, бърза реакция спрямо откриващи се нови възможности,
динамична предприемчивост и опора на интуицията при вземане на решения и пр.), у нас,
както и в страните от ЕС, те не демонстрират достатъчно иновативна активност (данни в
подкрепа на това твърдение са представени в Глава първа на настоящия труд). От друга
страна повечето национални и общоевропейски програми в ЕС в областта на икономиката
и научните изследвания са фокусирани именно върху стимулиране на участието на МСП в
иновациите. Нещо повече. Дори за програми, които преследват наглед чисто
изследователски цели и задачи, участието на МСП в проектите все по-често се превръща в
conditio sine qua non.
За иновативността на МСП, разбира се съди преди всичко по пазарния успех на
резултатите от тяхната дейност. Твърде често този успех се отдава на щастливите
хрумвания и идеи, на предприемчивостта и инициативността на отделни или малка група
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от личности, на интуитивната често пъти оценка за съвпадението на технологични
възможности и масови потребности и пр. много конкретни и специфични обстоятелства.
Без да подценяваме важността на подобна констелация от фактори, от изследователската
гледна точка на наукознанието обаче интерес представлява определянето (съответно –
наличието) на по-общи и възможни за изследователски анализ и управленско въздействие
информационни и организационни предпоставки.
Тази ситуация поражда проблема за определяне на това, кои характеристики (освен
чисто личностните на предприемача и/или мениджърът) допринасят за по-високата
иновативна активност на дадени МСП спрямо други. Това в научно-политически план е и
проблемът за определяне на критериите за избор на иновативно ориентирани и доказали
своите способности в това отношение МСП, за обучението им по посока на повишаване и
прилагане на иновативния им капацитет,
От гледна точка на науковедския подход отношенията между основните актьори в
иновационните системи са преди всичко процеси на обмен на знания и информация, а
самата система осигурява интензивната и ефективна циркулация на знанието,
изразяваща се в непрестанно протичащите процеси на неговото генериране, трансфер и
продуктивна абсорбция (влагане в иновации) (Ангелов, Г., 2008).Дори най -беглият
преглед на непрестанно обогатяващите се анализи на иновационната активност и на
усъвършенстването на стратегическата рамка, която през последните години формира
европейската и българската иновационна политика, показва, четя е насочена към
стимулиране на циркулацията на научното знание, и по-специално - към създаването на
механизми, които осигуряват по-добри възможности на иновационната система за
неговото генериране, трансфер и абсорбция.
Предприятието (фирмата) независимо от своята големина, възраст, сектор или
специализация е този обособен икономически субект, който поема рискования и неясен
път към реализирането на иновации. Предприятието е организационна единица, която
може най-ефективно да мобилизира интелектуален, физически и социален капитал с цел
осъществяване на иновации.
Иновативността предполага наличие на определени интелектуални способности,
изразявана в творческа нагласа, предприемаческа инициативност, готовност за поемане на
пресметнати рискове, склонност към социална, географска и професионална мобилност.

5

Важни са и способността за предвиждане на бъдещи потребности, организационният
талант и дисциплинираността при спазване на срокове и контролиране на разходи.
В този нов за научната политика контекст, методите за оценка на иновативния
потенциал на МСП и за подкрепа на неговото развитие чрез абсорбция на научни
резултати се превръщат в много важен и предизвикателен обект на науковедските
изследвания. Това на свой ред поставя изследователския проблем за разработване на
науковедския модел на МСП като иновационен агент, функциониращ на основата на
ефективното абсорбиране, натрупване и използване на научните знания.

2. Теза
Основната теза на дисертацията е, че съществува особен клас малки и средни
предприятия (МСП), които наричаме „интелигентни предприятия” и които играят
съществена роля за инициирането и протичането на иновационните процеси и с това - за
успешното функциониране на НИС. Тезата ни е развита върху допускането, че не всяко
МСП може да играе съществена роля за иновативните процеси в Националната
иновационна система, но особено внимание заслужават онези МСП, които образно казано
са „локомотиви” на иновациите и чиято активна дейност играе решаваща роля за
успешното функциониране на НИС. Както вече отбелязахме, дейността на МСП може да
се разглежда и като процес на преобразуване на знание: от неговото възприемане и
осмисляне, до прилагането му с икономическа изгода.

3. Цел
Целта на настоящия дисертационен труд е въвеждането (разработването) на модел
на интелигентно предприятие, на чиято основа да се извършва оценка за състоянието н а
МСП и формулирането на мерки и механизми необходими за повишаването на
„интелигентността” от страна българските предприятия. Така в приложно-практически
план целта е да се подпомогнат българските МСП успешно да идентифицират и да
насочват необходимите им знание, информация и технологии към осъществяването на
иновации във всички форми, включително и в организационни, маркетингови и социални.
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Всяко предприятие се стреми да трансформира производствени ресурси в стоки или
услуги, които да генерират приход. Глобалната икономика на знанието и ожесточената
конкуренция изискват наличието на специфичен вид предприятия и то, по-специално, на
такива, които имат способностите да идентифицират и да експлоатират иновативни
възможности в различни социално-икономически сектори, посредством най-силния днес
производствен ресурс – знанието.
Успехът на МСП в съвременната икономика на знанието изключително зависи от
способността им да експлоатират знание, информация и идеи с цел извличане и
разширяване на икономически потенциал, т.е. нематериални активи като информация,
иновации, креативност, генериране и осъществяване на идеи днес изместват значимостта
на материалните активи. В съвременната икономика продукти и услуги, основани на
знание притежават по-висока възвращаемост в сравнение с традиционните. Една от
причините е, че продуктите и услугите, основани на знание първоначално изискват по високи инвестиции за тяхната реализация и въвеждане, които обаче намаляват при
тяхното възпроизводство.
Инвестирането в научно-изследователска и развойна дейност като източник на ново
знание не води, само по себе си, до икономически растеж, независимо от размерите на
инвестициите. Ниската динамика на процеса на комерсиализация на генерираното от
науката знание, на неговото устойчиво използване в предприятията, представлява
фундаменталната бариера пред превръщането на знанието в неизчерпаем ресурс на
ефективна икономическа дейност. Един от пътищата за интензифицирането на този
процес смятаме, че е прилагането на интелигентния подход в предприемачеството, чийто
капацитет за управление на знанията и на иновационния процес е ключов фактор за
преодоляване посочената бариера. Така в теоретично-изследователски план целта на
настоящия дисертационен труд е да се разработи науковедски модел на интелигентното
предприемачество, реализиращо се в малко или средно предприятие.

4. Обект и предмет на дисертационния труд
Обект на дисертационния труд са малките и средни предприятия (МСП) като
място, в което, от една страна, се натрупва знаниеви капитал, включително и с произход
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от сферата на научните изследвания, а от друга – този знаниев капитал се комерсиализира
като се вкарва чрез иновации в пазарно ориентирани резултати.
Предмет на изследването са следните два процеса на преобразуване на н аучното
знание в МСП:
1.

Процесът на неговото абсорбиране и на превръщането му в знаниеви капитал
на предприятието (накратко: процес на абсорбция);

2.

Процесът на реализирането на този капитал в иновативни резултати (накратко:
процес на иновиране).

По-специално предмет на настоящия дисертационен труд са факторите, които

обуславят интензивен и устойчив преход на знания в иновативни резултати в малките и
средните предприятия (МСП).
Дейността на МСП може да се разглежда и като процес на преобразуване на знание:
от неговото възприемане и осмисляне, до прилагането му с икономическа изгода.
Икономика, основана на знание означава, че малките и средни предприятия следва да се
стремят към търсене, възприемане и експлоатиране на нови идеи, които да водят до
разработване и въвеждане на иновации във формата на нови продукти, услуги или
процеси или пък до откриването и разработването на нови пазарни ниши. За постигането
на това предприятия следва да прилагат повече интелигентност в своите предприемачески
дейности, те трябва да бъдат иновативни интелигентни предприятия.

5. Основни изследователски задачи
В дисертационния си труд авторът си е поставил две основни задачи:
Първо,

теоретично

да

изведе

и

обоснове

характерни

особености

на

информационните и организационните процеси в иновативните МСП. Накратко тази
задача може да се определи като изграждането на модел на интелигентно предприятие.
Второ, на основата на разработения теоретичен модел да проведе конкретно
емпирично изследване на проявили се като иновативни български МСП и да използва
получените резултати за да опише и анализира доколко тяхното поведение съответства на
модела.

8

6. Методология и ограничения
В аналитичната част на дисертацията основно се прилага науковедският подход,
както и свързаните с него информационни, организационни и системни методи.
Отличителната черта на науковедския подход е разглеждането на информационните и
организационните процеси

в

системно

единство,

в

което

водеща роля

имат

информационните (процесите на преобразуване на знанието).
Изследователските предпоставки, анализът и направените на тази основа изводи, са
представени в дисертационния труд в контекста на т.нар. ”икономика на знанието и, поточно, през нейния науковедски прочит, а именно през призмата на оптимизиране на
процеса на циркулация на знанията– от тяхното генериране до инкорпорирането им в
конкретни пазарни резултати - като средство за динамизиране на иновационните процеси
и за поощряване на предприемаческата активност. Това превръща интензивното и
непрестанно създаване, натрупване и разширяване на знаниеви капитал, вкл. чрез
трансфер и абсорбиране на генерираните в науката знания, до използването на този
капитал в иновативни дейности в основна линия на анализа ни.
Ограниченията се свеждат до това, че, в съответствие с основния предмет на
науковедските

изследвания,

се

търси

връзката

(взаимодействието)между

онези

информационни и организационни процеси, които са свързани с иновативното поведение
на МСП.
Така науковедският подход в изследването се използва при фокусирането на
анализа на циркулацията на знанието във всеки от неговите етапи (подпроцеси) генериране, трансфер и абсорбиране, при това с оглед на интензификацията и по-високата
ефективност на тези процеси. Различни актьори са основни при извършването тези
процеси: научни организации – трансферни организации – предприятия. Но реално в
последните знанията се използват за стартиране и реализиране на същинските
иновационни процеси.
В емпиричната част

на дисертационния труд е използван

методът

на

полуструктурираното интервю, с чиято помощ е направен опит да се очертаят
интересуващите ни характеристики на няколко български МСП, които са доказали своето
иновативно поведение в условията на нашата икономическа среда.
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II. Структура на дисертационния труд
Дисертационният труд е с обем 176 стандартни страници и е структуриран както
следва: въведение, три глави със съответни раздели и заключения, списък на основните
приноси и на използваната (цитираната) литература. Текстът съдържа списък на
използваните абревиатури, 23 таблици и 17 фигури.
Съдържание
Въведение: Основен проблем и теза на дисертационния труд.
Глава Първа. Очертаване на концептуалното поле: основни понятия и модели,
свързани с иновациите. Мястото на МСП в иновационната активност.
1.1. Концептуализация на иновациите
1.2. Понятие за национална иновационна система (НИС) - актьори и иновационни процеси
1.3. Роля на предприемачеството и на МСП в иновационните процеси.
Изводи от първа глава
Глава втора. Модел на интелигентно МСП
2.1. Очертаване на контекста: МСП в условията на икономика основана на знание
2.2. Иновативен потенциал на МСП. Бариери при превръщане на знанието в икономическа
дейност
2.3. Предприятието като абсорбатор и експлоататор на знания
2.4. Модел на интелигентното иновативно предприятие
Изводи от втора глава
Глава Трета. Иновативност и интелигентност на МСП в България. анализ на
емпирични резултати
3.1. МСП в иновационните процеси у нас– анализ на изследователски и статистически
данни
3.2. Резултати от емпирично изследване на иновативни МСП у нас
Изводи от трета глава
Основни изводи и приноси
Списък на използваните източници

10

1. Глава първа. Очертаване на концептуалното поле: основни понятия и
модели, свързани с иновациите. Мястото на МСП в иновационната
активност
Първа глава има постановъчен характер. В нея на първо място са представени
някои от основните понятия и концепции, свързани с разбиранията за смисъла на
иновациите и за техните източниците, както и с моделите, върху които се базира
формулирането на политиките спрямо тях. Преди всичко разглеждаме, макар и съвсем
накратко, развитието на понятието за иновация и за видовете иновации. По-специално
внимание се обръща на поредицата от модели на иновационните процеси от гледна точка
на ролята на знанието като един от основните източници за тяхното иницииране и
протичане. От представените различни дефиниции става ясно, че иновациите като
резултат са преди всичко някакви видове нови продукти, процеси или услуги. Друг е
въпросът дали тези видове резултати от могат да бъде категоризирани като успешни
иновации - дали тяхното реализиране представлява източник на печалба, т.е. дали
реализацията на дадена иновация води до успешна комерсиализация на резултата й.
Историята ни прави свидетели как множество нововъведения, изобретения, патенти, и др.
претърпяват провал или не успяват да бъдат реализирани на пазара, но са безценен
източник за последващи новаторски, изобретателски или предприемачески инициативи.
Независимо от успеха или неуспеха, иновацията е не само една идея, но и нейната
реализация.
В дефинициите на иновацията може да се открие широк спектър от ясно
формулирани

или подразбиращи се смислови нюанси. По-специално внимание е

обърнато на смисъла на иновацията като: изобретение, промяна, предприемачество,
знание. В зависимост от влиянието им върху обществото са разгледани и следните типове
иновации:
Радикална иновация, означава въвеждането на нови продукти или услуги, които се
доразвиват в нови големи бизнес начинания или са потенциален източник на нови
индустрии, или такива, които причиняват значителни промени в цяла индустрия и могат
да създават нови добавени стойности.
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Пробивна иновация е рядко събитие, което произтича от научни или инженерни
познания. В резултат на пробива се създава нещо ново или се задоволява неоткрита досега
необходимост. Използването и влиянието на големите пробиви често е далеч отвъд това,
което е имал предвид техния създател. Пробивите могат да дадат началото на нови
индустрии или трансформиране на съществуващи такива. Пробивите се наричат също
разрушителни (революционни) иновации.
Инкременталната

иновация

включва

модификация,

усъвършенстване,

опростяване, консолидация и подобряване на съществуващи продукти, процеси, услуги и
дейности по производство и разпространение. По-голямата част от иновациите попадат в
тази категория.
Могат да се идентифицират шест поколения на модели за управление на
иновациите. Основните характеристики на тези модели са представени в следващата
таблица:
Таблица 1: Историческо представяне и характеристики на иновационните модели
Модел
1950те

Първо поколение

1960

Второ поколение

1970те

Трето поколение

1980те

Четвърто поколение

1990те

Пето поколение

2000

Шесто поколение

Характеристика
Опростен линеен последователен процес. Фокус върху НИРД и науката. Иновациите са тласкани
от технологиите и науката
Опростен линеен последователен процес. Фокус върху маркетинга. Иновациите са „издърпвани”
от пазарните нужди.
Разпознаване на взаимодействието между различни елементи и обратна връзка между тях.
Иновациите са резултат от едновременно свързване на знанието в рамките на всички три
функции: НИРД, производство и маркетинг.
Комбинация на моделите от първо и второ поколение, интегрирани в предприятието.
Иновационните процеси са възприети като паралелни дейности сред организационните функции.
Разпознава влиянието на външната среда. Иновациите се създават в рамките на мрежа от
вътрешни и външни актьори. Фокус върху натрупване на знание и външни връзки, интеграция на
системи и разширено създаване на мрежи.
Иновационния процес не се случва само в рамките на предприятието. Вътрешни и външни идеи
както и вътрешни и външни пътеки до пазара могат да бъдат комбинирани за напредване в
развитието на нови технологии или въвеждането на иновативни продукти, услуги и процеси.

В рамките на актуалния днес модел на национална иновационна система се
акцентира върху съществената роля на малките и средните предприятия (МСП) за
ефективното използване на знанията в създаваните от тях продукти и услуги. Тяхната
иновационна активност до голяма степен е белег за равнището на абсорбционния
капацитет на националната иновационна система и на националния иновационен
капацитет. В заключение, на основата на изследователски и статистически данни, е
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представен сравнителен анализ на ролята на МСП в нашата икономика и, по-специално –
в иновационната активност.
На базата на анализираната литература са направени следните изводи:

1.

В исторически план развитието на представите за иновация както и

обогатяването на моделите на иновационните процеси става най-вече по линията на
отчитането на все повече и по-разнородни фактори, влияещи върху тяхната
динамика и успешност. Като резултат политиките и стратегиите спрямо
иновациите, формирани на основата на тези разбирания и модели, стават все посложни, обхватни и се превръщат в синергичен резултат от „смес” от различни
секторни политики.
Иновациите са продължителен процес. Дефинирането на видовете иновации от
страна на Йосиф Шумпетер в неговата класическа работа „Теория на икономическото
развитие” имат огромен принос за разбирането ни за характера на иновациите. Неговите
дефиниции служат като основа на редица изследователи, учени и изследователски
организации да развиват съвременни концепции и разбирания за иновациите. През 1992 г.,
Организацията за Икономическо Развитие и Сътрудничество (ОИСР) публикува първата
версия на т.нар. „Наръчник от Осло” (OECD, 2005), предлагащ методи за измерване и
интерпретация на данни свързани с наука, технологии и иновации. Именно в Наръчника
от Осло се предлага общоприетата днес дефиниция, която определя иновацията като
"изпълнението на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), процес, нов
маркетинг метод или нов организационен метод в бизнес практиките, работното място
или външни отношения". Предвид широкото приложение на формулираните в Наръчника
дефиниции, не само от повечето изследователски организации, но и в анализите и
политиките по отношение на иновациите, провеждани от надправителствени органи като
Европейската Комисия, в настоящата дисертация като базови се приемат дефинираните в
Наръчника от Осло видове иновации. По-специално става дума за дефинираните в него
четири вида иновации:


продуктова иновация - въвеждането на стока или услуга, която е

нова или значително подобрена по отношение на своите характеристики или
употреба. Това включва значителни подобрения в техническите спецификации, в
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компоненти и материали, включително в софтуер, лесен за употреба или в други
функционални характеристики;


процесна иновация - прилагането на нови или значително

подобрени производствени методи или методи на доставка. Това включва
значителни промени в техниките, технологиите, оборудването и/или софтуера;


маркетингова иновация- прилагането на нов пазарен метод,

включващ значителни промени в дизайна на продукта или опаковката, пазарното
позициониране на продуктите, промоция на продуктите и цените;


организационна иновация е въвеждането на нов организационен

метод в бизнес практиката на компанията, работното място, организацията или
външните взаимоотношения.
Организацията на дейностите по преобразуването на знанията в иновационните
процеси се отличава със своята сложност, многофакторност и хетерогенност, като
следствие от участието на различни институции в тяхното стимулиране, иницииране и
подкрепа. Иновационният процес е резултат от взаимодействието на тези институции
(научни,

образователни,

неправителствени

и

пр.),

производствени,
които

държавни,

наукознанието

финансови,

разглежда

посреднически,

като

елементи

на

функционираща иновационна система. Специфичната изследователска област на
наукознанието е анализът на проблемите и оптимизирането на връзките между елементите
на иновационната система при преобразуването на знанието.
От гледна точка на науковедския подход отношенията между основните актьори в
иновационните системи са преди всичко процеси на обмен на знания и информация, а
самата система осигурява интензивната и ефективна циркулация на знанието, изразяваща
се в непрестанно протичащите процеси на неговото генериране, трансфер и продуктивна
абсорбция (влагане в иновации).

2.

Във

времето

социално-икономическите

условия,

в

които

протичат

иновационните процеси претърпява промени, което води и до промяна на
използваните модели - от опростени линейни модели до сложни интегрирани
мрежови модели. Обществото днес се характеризира с висока степен на мрежова
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свързаност (информационното общество) трансформирайки го в двигател и
носител на концепцията за отворена иновация.
В дисертацията е представен исторически преглед, систематизиращ поредицата
модели, използвани за анализ и управление на иновационните процеси в периода между
1950 до днес. Във времето социално-икономическите условия, в които протичат
иновационните процеси претърпява промени, което води и до промяна на съответните
модели - от опростени линейни модели до сложни интегрирани мрежови модели.
Съвременните

социално-икономически

условия

предполагат

централна

роля

на

откритостта и сътрудничеството, като фактори за успешното протичане на иновационния
процес. Обществото днес се характеризира с висока степен на мрежова свързаност
(информационното общество), трансформирайки го в двигател и носител на концепцията
за отворена иновация. Представените модели на иновационния процес са до голяма степен
основите за налагането на системен подход, прилаган при изследването и управлението на
иновациите. Системният подход при изследването на иновационните процеси в условията
на икономика основана на знанието, поставя фокуса върху отделните политики,
определящи

взаимодействието

между

институции,

интерактивните

процеси

при

създаването на знание и неговото разпространение и приложение. Понятието „Национална
иновационна система” е въведена за дефиниране на набора от институции и потоци от
знание. Дисертационния труд разглежда съществуващия набор от различни, но и
допълващи се дефиниции и модели на националната иновационна система, допълнена от
концепцията за иновационен капацитет и иновационна политика.

3.

Съвременните социално-икономически условия предполагат централна роля

на откритост и сътрудничество като фактор за успешно протичане на
иновационния процес, като МСП се очертават като едни от най-важните
икономически субекти с централна роля в националната и световна икономика.
МСП са основният източник на предприемачески умения, иновации и заетост.
МСП по своята същност представлява основен носител на предприемачески
дейности: повечето стартиращи предприятия са резултат от МСП, те са важен източник на
иновации, нови продукти и услуги и ключов елемент за икономически растеж и развитие
на национално, регионално и местно ниво. Собственикът-мениджър на МСП се
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идентифицира като предприемач, поради неговата роля в стартирането на търговска
дейност, управлението на бизнеса. Той носи отговорността за успеха или неуспеха на
бизнеса, който ръководи. Успешното развитие на дадено МСП е тясно свързано с
личността, способността, уменията и мотивацията на предприемача създал и управляващ
МСП.
Неоспорим факт е, че малките и средни предприятия са най-важните икономически
субекти с централна роля в националната и световна икономика. МСП са основният
източник на предприемачески умения, иновации и заетост. Немалко изследвания
дефинират МСП като гръбнакът на националната и световна икономика. В съвременната
пазарна икономика МСП играят ключова роля: те най-често откриват решения на основни
икономически проблеми – как необходими за обществото продукти и услуги да се
произвеждат по икономически устойчив начин.
В съвременната икономика повечето от иноваторите-предприемачи остават
анонимни. Те са част от съществуваща организация, пораждат нови идеи и мобилизират
предприятието да ги реализира. Интелектуалният капитал на дадена организация
(предприятие), концентриран в нейните кадри, е този който зачева идеи, организира и
управлява ресурсите на организацията за създаването на нови реални продукти и услуги
които променят обществената среда и икономическите параметри.
Но какво говорят данните на статистиката, кои са всъщност „лоцманите” на
иновации и има ли значение размерът на предприятието?
Преди всичко трябва да се отбележи, че по статистически данни, през 2012 г. 99,8%
(т.е. абсолютното мнозинство) от активните предприятия в рамките на нефинансовия
сектор от икономиката на Европейския съюз (ЕС-28) . са малките и средните предприятия
(с персонал под 250 служителя). Като абсолютна стойност това са 22.3 милиона
предприятия.
От гледна точка на броя заети повече от 2/3 от нефинансовата икономика на ЕС се
реализира в предприятия от малкия и средния бизнес. Близо 57.5% (3.55 милиарда евро) от
добавената стойност на ЕС е генерирана от малкия и средния бизнес.
През 2012 г., 76% от големите предприятия в ЕС са реализирали иновации, в
сравнение с близо 60% от средните и 45% от малките предприятия. Но дали големите
предприятия са по-иновативни? Повечето, ако не и всички, големи предприятия в
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началото от своето развитие са били малко или средно предприятие. Началото на много от
световните корпорации и марки е било в малък офис или дори гаражно помещение.
Възникването им се основава върху откриването на пазар, който още не е създаден или
експлоатиран, а в последствие постигат значим растеж поради това, че съществуващи
големи предприятия не са идентифицирали навреме тези пазарни потребности и насочили
към създаването на съответните продукти или услуги.

2. Глава втора. Модел на интелигентно МСП
Втората глава е посветена на развиването на модела на интелигентното МСП.
Извършено е теоретично очертаване на контекста, чрез оценка на иновативния потенциал
на МСП и бариерите за превръщането на знание в икономическа дейност и резултати.
формулиран е науковедски модел на интелигентно предприятия.
За да се приложи науковедският подход при моделирането на дейността на МСП е
необходимо: 1) в центъра на модела да се поставят процесите на абсорбиране и
преобразуване на знанията (информацията) в предприятието с оглед на изпълнението на
основната му функция и, 2) през призмата на тези процеси да се очертаят параметрите и
организацията на дейностите, свързани с тяхната поддръжка.
Когато необходимите за изпълнението на основната функция на МСП процеси на
преобразуване на знанията (информацията) са обединени в единна система с дейностите
(организацията), осигуряващи тяхното последователно и ефективно протичане, ще е
налице науковедски модел на МСП. Подобен модел може да се използва, от една страна,
за анализ на функционирането на дадено МСП от гледна точка на организацията на
ефективното (продуктивното) генериране, акумулиране и преобразуване на знанията в
него, а, от друга страна - за създаването и управлението на подобна организация на
дейностите.
Като се тръгне от общия модел на МСП и се формулират някои съществени
допълнителни характеристики на знаниевите процеси (съответно – ограничения), може да
се специфицира частният модел на иновативно МСП, а, тръгвайки от него - и моделът на
интелигентно МСП като вид иновативно МСП. Подобна поредица от „вложени” един в
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друг модели се гради на прехода от „общо” към „частно”, т.е. чрез специфициране
(усложняване) на основни характеристики на изходния модел.
В случая се тръгва по линия на усложняване на процесите на придобиване и
преработка на знание, изразяващо се в редуциране (минимизиране) на рутинните
(автоматизираните) процеси на преобразуване на информацията за сметка на нарастването
на дяла на процесите на творческо търсене, натрупване и използване на знанията с цел
получаване на нов резултат от дейността, т.е. иновиране. Когато подобни творчески
процеси по отношение на знанията са, образно казано, вградени в организацията на
основните дейности и позволяват устойчиво самообучение и възпроизвеждащо се
иновиране, то вече имаме работа с модел на интелигентно предприятие.
Естественият контекст за разработването на подобен науковедски модел, при който
дейността на МСП се разглежда и като процес на преобразуване на знание (от неговото
възприемане и осмисляне, до прилагането му с цел икономическа изгода) е лансираното
вече близо две десетилетия и вече широко възприетото разбиране, че съвременната
икономика може да се характеризира като „икономика, основана на знания” или „знаниева
икономика”18. Става дума за теоретична представа, аргументирана с резултатите на
многобройни анализи на практиката и тенденциите в съвременната икономика,
систематизирана и визуализирана чрез многобройни модели и последователно налагана на
политическо равнище чрез секторни, регионални, национални и наднационални стратегии,
приоритети, политики и управленски принципи.
Основните изводи от втора глава могат да се обобщят по следния начин:

1.

Основните предимства на големите предприятия по отношение реализирането
на иновации са свързани предимно с техните сравнително по-големи
финансови и технологични ресурси, т.е. с материални предимства. От своя
страна МСП имат предимството на по-висока предприемаческа активност,
динамика в креативността на предприятието, по-висока гъвкавост и бърза
реакция към съществени промени в икономическата среда. Може да се каже, че
техен

основен

капитал

са

интелектуалният

и

социалният

капитал.

Предприятията, малки, средни и големи представляват генератора на
производителност

в

дадена

национална

икономика.

От

своя

страна
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производителността в дадена държава е пряко отражение на дейностите на
предприятията. Икономическия успех на дадена държава зависи не от това в
какви индустрии се конкурира с останалите национални икономики, но от това
как се конкурира в тях. Благосъстоянието или растежа на дадена държава
зависи от способността на държавата да създаде условия за използване на
своите ресурси продуктивно. Фундаменталния източник за повишаване на
производителността са иновациите. Конкурентоспособността, капацитета за
създаване на работни места, социалната структура и жизнения стандарт зависят
от способността за развитие и прилагане на иновации в продукти, услуги,
бизнеси и организации. Както Майкъл Портър определя, иновациите не са само
наука и технологии . Иновациите включват и подобрения в маркетинг,
услугите и начина по които продуктите са предоставени на потребителя.
Иновациите са двигателя на продуктивността, която от своя страна повишава
възнаграждения и възвращаемост на капитал, а и след време жизнения
стандарт. Инвестирането в повишаването на иновационния капацитет на дадена
държава може да отнеме години до превръщането на инвестициите в нови
продукти, процеси и нови иновативни предприятие които увеличават
развитието на икономиката.

2.

За успешното преминаване на „долината на смъртта” при реализирането на
иновациите е необходимо да се преодолеят различни по своя генезис бариери:
вътрешни, породени в самото МСП и външни, зависещи от пазарните условия
и фактори. Една от основните бариери пред съвременните предприятия е
естествено възникващата съпротива към промяната, при това толкова пояростна, колкото по-кардинална е промяната. Процесът на комерсиализация на
генерираното знание представлява още една фундаментална бариера пред
превръщането на знание в икономическа дейност.

3.

Иновативните предприятия са много по-сложни в сравнение с останалите
предприятия. Именно поради наличието на капацитет да възприемат научно и
технологично знание, способността им да превръщат знанието в иновации, и
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така да го превърнат в икономическа стойност във всеки сектор от
икономиката. Иновативните МСП се отличават от останалите по интензитета
на използване на знанията. Те притежават специфични иновационна култура,
компетенции, ресурси и знания.

4.

Интелигентното иновативно предприятие (ИИП) притежава три същностни
организационни характеристики (свойства) – висок абсорбционен капацитет,
работещ иновативен бизнес модел и самообучаващ се капитал от знание,
както и една същностна функционална характеристика, резултираща от
тяхното наличие – иновационна устойчивост. Именно иновационната
устойчивост, изразявана като поредица от регистрирани във времето
иновационни факти, е онази характеристика на дадено МСП, която е найудобно и еднозначно да се свърже с измерими параметри, т.е. да служи за
емпирично потвърдена аргументация за причисляване на дадено иновативно
предприятие към класа на интелигентните.
Фиг.1 Концептуален модел на интелигентно предприятие

Абсорбционен
капацитет
Външна среда:
различни
форми на
информация/з
нание

Иновативен
бизнес модел

Иновационна устойчивост
Иновационни процеси

Капитал от
знание

Пазарни
(комерсиални)
и социални
ефекти;
Постоянен
растеж

Интелигентността на предприятието се изразява в успешното приложение на тези
три свои организационни предимства (особености) за придобиването на
характеристиката иновационна устойчивост, т.е. на способността на даденото
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предприятие нееднократно да идентифицира потребностите и да създаде нови
продукти или услуги, които да са успешно реализирани на пазара. Именно тази
функционална характеристика превръща подобно предприятие в активен участник
в непрестанната циркулация на знанието в иновационната система.
Иновационна

устойчивост

е

ключовата

отличаваща

характеристика

на

интелигентното предприятие. Реализирането на иновации се свежда до привеждането на
идеи в създаването на продукти, услуги или процеси които решават проблеми –
икономически и социални, и предоставянето им в ръцете на хора които имат нужда от тях
в следствие на което се подобрява техния живот или опит. Успешната реализация на
нов/подобрен продукт, услуга или процес от страна дадено предприятие може да счита
като въвеждане на иновация, но не означава че предприятието е иновативно. Съществуват
множество примери на предприятия които осъществяват пазарен успех с нов продукт, но
след като реализират своите приходни проекции и разрастване, същите предприятия
изпитват затруднения да повторят комерсиални успехи с други продукти. Някогашният
безспорен едноличен лидер в областта на телекомуникациите Нокия през първото
десетилетие на ХХI век загуби стремглаво своите позиции поради това, че не успя да се
адаптира към революционния преход от гласова/текстова телефония към смартфон. Нокия
не успя навреме да идентифицира потребителските нужди от мобилно устройство, с което
да извършват много повече дейности от разговори, концентрирайки своите ресурси към
усъвършенстване на мобилни устройства за пазар който вече бегло съществува. Ето защо
настоящата теза твърди, че интелигентността (иновативността) на едно предприятие се
определя от способността му нееднократно да идентифицира и създава нови и/или
подобрени продукти, услуги или процеси и успешно реализира чрез тях пазарни и
социални ефекти. Много предприятия биха могли да реализират иновация, но да я
реализират два, три, четири и повече пъти е основна характеристика на иновативност на
предприятието.
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3. Глава трета. Иновативност и интелигентност на МСП в България.
анализ на емпирични резултати
Трета глава съдържа анализ на емпирични резултати от някои международни бази
от данни, както и от оригинално авторско емпирично изследване. Това ни позволява да се
направят определени сравнения и изводи относно състоянието на иновативността на
български МСП на макроравнище и да се проследи наличието на белези на интелигентно
поведение в иновационните процеси на някои, подбрани от автора, МСП.
Главата е съставена от две основни части. В първата от тях са представени редица
актуални резултати от международни сравнителни изследвания и от бази от данни, които
се отнасят до иновационната активност на МСП в Европа и в частност – в България.
Сравнителният анализ на тези данни позволява да се открои мястото, което нашите
предприятия заемат по отношение на иновационната си активност сред сродни такива в
останалите страни, както и да се очертаят нейните насоки, характеристики, силни и слаби
страни.
Втората част съдържа данни, анализи и някои изводи от проведено от автора
емпирично изследване върху характеристиките на пет български МСП с доказана
иновативност. Данните са събрани с помощта на полуструктурирано интервю, изградено
на основата на представените в предишната глава елементи на науковедския модел на
интелигентното иновативно предприятие. Основната цел на проведеното изследване е да
се провери доколко на основата на разработената представа е възможно да се направят
конкретни и аргументирани изводи относно проявите на интелигентност в иновативното
представяне на МСП. При провеждането на изследването е използван методът на
интервюирането на ключови за функционирането им личности – техните създатели и
управители. Задаваните въпроси целят респондентите да опишат различни аспекти от
организацията и управлението на дейността на съответното МСП, както и да дадат
личностната си оценка на външните условия и фактори, с които трябва да се съобразяват.
Моделът

на

интелигентното

иновативно

предприятие

е

в

основата

на

интерпретацията на отговорите на повечето въпроси - търсят се белези на проявата на
основните организационни и функционални характеристики, които се предполага да са
присъщи на подобно предприятие.
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1) Анализът на статистическите данни, даващи представа за иновативното
поведение на българските МСП показва, че за период от 6 години средно 15%
от малкия среден бизнес в България извършва вътрешни иновации, което е два
пъти по ниско от средното ниво за ЕС. МСП в България следва да се
разглеждат като предимно традиционни предприятия чийто пазари са в
състояние на застой.
2) Българските малки и средни предприятия осъществяват иновации предимно в
областта на бизнес процесите и маркетинга, т.е. преди всичко организационни
иновации, чиято основна цел е намаляване на производствените разходи на
организацията.
3) От представените в резултат на деск анализа профили става ясно, че
иновативността е в сърцевината на визията за развитието на изследваните
предприятия, тъй като те са изцяло посветени на разработването на нови
видове продукти и технологии в областта на своите пазарни сегменти.
4) От отговорите на респондентите може да се направи изводът, че всяко от
изследваните предприятия следва определен, специфичен за условията, в които
се налага да действа бизнес модел. Отличителната характеристика в бизнес
моделите на изследваните предприятия е в това, че те са "променливи". Под
променливи следва да се разбира, че самите бизнес модели изискват промяна в
основните решения върху които се основава оперирането на дадения бизнес.
5) Отличаващата характеристика на изследваните предприятия е в това как
използват своят абсорбционен капацитет в процеса на постигане на
иновационна устойчивост. Три са основните свойства които се срещат във
всяко от изследваните предприятия:
 Улавяне на ценна информация която се трансформира в знание, което е погъвкаво и адаптивно към конкурентната среда;
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 Чрез проучвания и участие в съвместни дейности (програми и проекти)
асимилиране на знание, което увеличава количеството и качеството на
продуктите, услугите и процесите;
 Използване на придобито знание за по-ефективни решения, в съответствие
със стратегията и бизнес модела на предприятието.
6) Общият извод, който може да бъде направен относно абсорбционните
възможности на изследваните предприятия се свежда до два основни елемента:
обработка и управление на информация и като следствие - разработване на
специфични организационни капацитети. Постоянното генериране на нови
идеи и иновативни продукти е един от елементите на "интелигентност" на
предприятието.
7) Общото между изследваните предприятия се изразява в високата ефективност
на използването на произвежданите в тях знания, на абсорбираните знания или
на резултатите от научноизследователски проекти

III.

Справка за приносите на дисертационния труд

Като основни приноси на дисертационния труд смятам, че могат да се посочат
следните:
1.

В теоретичен план. Аргументирани са основни елементи на модела на
интелигентното малко и средно предприятия, като особен тип иновативно
предприятие, притежаващо три основни организационни и една функционална
характеристика, а именно: 1) Наличие на работещ, иновативно ориентиран и
обновяващ се периодично бизнес модел; 2) Поддържането на висок
абсорбционен капацитет и неговото ефективно използване. 3) Стимулирането
на натрупването (вкл. чрез самообучение) на знаниеви капитал и на неговото
използване за иновационни цели. 4) Постигната иновационна устойчивост.
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2.

В емпиричен план. Представени и анализирани са резултатите от две
емпирични изследвания върху иновационните процеси и резултати в български
МСП. Първото от тях има статистически и сравнителен характер и е основано
на някои международни бази от данни. Това ни позволява да се направят
сравнения и изводи относно състоянието на иновативността на български МСП
на макроравнище Второто съдържа анализ на оригинални

резултати от

авторско емпирично изследване, проведено на два етапа: първият е на основата
на деск анализ на официална документация, а вторият се основава на
интервюта, проведени с ключови личности в пет български МСП с доказано
иновативно поведение. То ни позволи да се проследи наличието на белези на
интелигентно поведение в иновационните процеси на подбрани от автора по
определени критерии МСП.

3.

В

практико-приложен

план.

Обособените

и

аргументираните

в

дисертационния труд организационни и функционални характеристики на
интелигентните иновативни предприятия могат да се използват от органите на
управление на иновационните процеси както при обявяването и подбора на
иновативните МСП за участие в конкурсни сесии или проекти, така и при
съставянето на управленски препоръки и стратегии за повишаване на
иновативното представяне на нашите МСП.
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