ИЗТОЧНИК: WWW.UNIVERSITYAFFAIRS.CA

СПОСОБНОСТ ЗА ИНОВАЦИИ И ЗАЕТОСТ –
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО ЗА ФИРМИ И
СЪТРУДНИЦИ
ТЕОРЕТИЧНИ ФОРМУЛИРОВКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Материал за самостоятелно учене за квалифициране на мениджъри на фирми и
ръководни кадри
Кюпер, M./Крьол, M. (2014)

СЪДЪРЖАНИЕ
1.

Иновации . ................................................................................................................................... 2
Учебни цели . ............................................................................................................................... 2
1.1.

Какво са иновациите? ......................................................................................................... 2

Учебни цели. ............................................................................................................................... 2
1.2.

Източници за иновации ....................................................................................................... 4

Учебни цели. ............................................................................................................................... 4
1.3.

Значимост на иновацията . ................................................................................................. 6

Учебни цели. ............................................................................................................................... 6
1.4.

Видове иновации ................................................................................................................. 7

Учебни цели. ............................................................................................................................... 7
1 .5.
1.6.

Стратегии за промяна .

9

Как може да се измери способността за иновации? . ................................................. 11

Учебни цели. ............................................................................................................................. 11
Списък на литература . .................................................................................................................... 19

1

1. ИНОВАЦИИ
УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В тази глава Вие:
-

Ще се запознаете с темата „иновация“
Ще се запознаете и изберете инструмент за диагностика
Ще тълкувата резултатите от измерването и ще въведете мерки

Иновацията е една от най-важните цели, ако фирмите искат да останат дълготрайно на
пазара. Търсенето на нови идеи е комплексно и понякога продължително. В процеса на
създаване на иновации трябва да бъдат привлечени сътрудници от различни отдели на
фирмата. Ръководните кадри трябва да могат да разбират, планират и управляват
иновационния процес (виж също Модул: Управление на иновационни проекти), както и
процесите на промяна и учене, придружаващи иновацията. Поради това първо анализирайте
понятието „иновации“ и различните форми на иновации. Запознайте се с областите на
приложение на управлението на иновациите и методите за измерване на иновационната
способност. Чрез това имате база за анализ и въвеждане на мерки за промяна. Тези мерки
могат да допринесат за обезпечаване на способността за иновации и заетост на фирмите и
сътрудниците.

1.1.

Какво са иновациите?

УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този раздел Вие ще:
-

Разберете понятието „иновация“

„Година на иновацията“
Господин Шмид, мениджърът на ИНОТЮБ от практическия пример (виж Глава 0), е
изобретател, който вече е успял да реализира успешно много от идеите си. Тъй като в
миналото той често е работил сам върху нови изделия и решения, а
изобретателството отнема време, сега г-н Шмид иска да започне една
тригодишна иновационна кампания, за да включи в иновационния процес и
своите ръководни кадри и сътрудници. Иновацията, смята той, трябва да бъде тема за всички:
за специалистите в развойното звено, сътрудниците в отдел „Пласмент“, във финансовия
отдел или в производството.
Той би искал също да обяви конкурс за изобретател, в който да участват инженери от
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университета, доставчиците на ИНОТЮБ или други външни изобретатели. На едно събрание
на сътрудниците г-н Шмид казва: „Същността на моята инициатива е нашата нова
иновационна стратегия. Ние искаме да станем „Експерти по иновации“ за нашите клиенти и да
се развиваме на важните за нас пазари. Ние искаме да подобрим нашата структура на
разходите и маржа чрез увеличаване на ефективността. Поради това иновацията и новите
идеи не бива да се ограничават само до изделия и услуги, а да обхванат и процесите в
пласмента, покупката, персонала или финансите“ (според (Hauschildt & Salomo, 2011, стр.
54)).
Какво са иновациите? Понятието „иновация“ описва нов вид технологични, стопански,
организационни и социални решения на проблеми, които се реализират успешно на пазара.
Иновации са не само напълно нови изделия като паркинг-асистент в колата, компютър, или
неизвестни досега бизнес-идеи („радикална иновация“). Иновациите могат да бъдат и
„инкременталниl“. Това означава, че съществуващи изделия се променят в детайли, по
форма, функционалност или размер. Също и подобряването на процесите във фирмата или
нови форми на обхващащо цялата йерархичната структура сътрудничество могат да бъдат
иновативни.
С нови или подобрени изделия, услуги или иновативни процеси фирмата се позиционира на
пазара, разграничава се от конкурентите си и формира признаците на изключителна позиция.

 Дефиниция:
Иновациите са обновления или разширения на съществуващи изделия, услуги,
процеси и форми на работа, които са нови за вътрешните или външните клиенти
и могат да бъдат реализирани успешно.
Иновациите са не само постижение на отделни лица. Новостите и тяхната реализация
изискват в една система за иновации да работят заедно различни хора. Като участници те
имат определен принос, за да се стартира например един иновативен процес, да се
разработят решения на проблема, да се управлява процеса, да се вземат решения или да се
реализират нови идеи. Също и онези, които са засегнати от иновациите, или чрез реакциите
си допринасят за успеха, са част от иновационната система (Hauschildt & Salomo, 2011).
Разработването на нови изделия и услуги може да задейства процеси за промяна в цялата
фирма. Възможно е наличните (технически) знания да не са достатъчни и да трябва те да
бъдат разширени чрез учене или коопериране с други. Може би трябва да се променят
организационните структури, за да се обединят силите за създаване на иновации. Това може
да стане чрез създаването на собствен отдел за изследователско-развойна дейност, в който
опитни инженери и мотивирани и с голям потенциал сътрудници работят върху обновяването
и доразвиването на производствената гама от изделия. В малките и средни предприятия като
напр. ИНОТЮБ, е възможно иновационните дейности да бъдат ограничени до проекти за
намирането и реализирането на идея. В този контекст могат да бъдат важни и
кандидатстването за финансова помощ и безплатна консултация от външни (държавни)
институции, за да се набавят ресурси за реализиране на идеята.
Долната фигура пояснява, че способността за иновации трябва да обхваща цялата фирма,
дори и ако иновацията се създава като задача на специализиран отдел или
катопроект.Иновационната стратегия или една иновационна кампания, както е в нашияпрактически пример, трябва да засилят осъзнаването на това, колко важни са иновациите за фирмата.
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Обща ориентация на фирмата към
иновации (например чрез
иновационна стратегия, иновационна
кампания)

Иновацията като
задача на
специализирани
отдели

Иновацията като проект

Координация
Йерархична координация чрез
ръковдители

Не йерархична координация чрез
управление на проект

Фигура 1: Варианти на иновационна система. Придържайки се към (Hauschildt & Salomo, 2011,стр.58)

Иновациите рядко възникват случайно (Spielkamp & Rammer, 2006). Те се нуждаят от форми
на йерархична, респ. не йерархична координация от ръководството или управлението на
проекта. От значение са благоприятните рамкови условия и подкрепата от страна на
фирменото ръководство. За намирането на идеи са необходими например време, пари или
специфичен ноу-хау. Знанията и уменията на сътрудниците трябва непрекъснато да се
нагаждат към променящите се методи на работа или нови средства за работа, с подкрепата
на фирмата и на собствена отговорност. Тъй като задачите във връзка с иновациите са
комплексни и свързани с несигурност, усвоената рутина, начин на мислене и поведение се
подлагат на тест. Справянето със съпротивата и негативните реакции става основна задача
за ръководителите и (виж Глава 3).

1.2.

Източници за иновации

УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В ТОЗИ РАЗДЕЛ Вие:
-

Ще се запознаете с източниците за иновации.

Откъде идват подбудите за иновации? Важен източник са пазарът и конкуренцията.
Променените потребности на клиентите, подобрените изделия на доставчиците или новите
базови технологии, като например възможности за автоматизиране или Интернет, са изходна
точка за нови разработки. Също и променените икономически, политически или юридически
рамкови условия могат да бъдат подбудители за обновяване и разширяване. Смяната на
обществените ценности, като например потребността от самостоятелна реализация и
комуникация, или демографското развитие като застаряване на обществото, могат да
предизвикат социални иновации. Индикации за такъв вид разработки или тенденции се
получават на специализирани панаири, от ежедневници или специализирани списания или от
разговори с клиенти и доставчици. Също и кандидати за работа и обучаващи се могат да
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бъдат източник на информация, защото могат да докладват за това, кое е важно за тях при
работата и с какво се занимават (през свободното време).

 Упражнение:
Опишете подбудите за иновации за фирмата, в която работите. Какво развитие се
наблюдава в обкръжението на фирмата, за да се получат индикации и подбуди
за иновации?

Ако до сега все още не сте се замисляли за това, сега можете да изготвите списък и в него да
опишете конкретно кои разработки ще бъдат значими за Вашата сфера на отговорност.
Установете кого искате да попитате за това явление и откъде бихте могли да получите
допълнителна информация.
Не само в технически отдели, но и в търговската сфера и в отдел „Човешки ресурси“ трябва
да се наблюдават внимателно промените в обкръжението на фирмата. Като последица от
демографската промяна мотивираните и с голям потенциал сътрудници са дефицитни и
персоналът застарява. През 2030 г. възрастовата група 45 – 50 години ще представлява найсилната група от социално-осигурените работещи (Rump & Eilers, 2006, стр. 16).

 Въпроси за допълнително разсъждение:
Защо това развитие би могло да бъде значимо за фирмата? Какви са
последиците? Къде може да се получи допълнителна информация за това
явление?

Дейностите за обновяване поставят високи изисквания към знания, способност за
натоварване и креативност. Обвързването и непрекъснатото продължаващо учене, преди
всичко за по-възрастните сътрудници, са важна предпоставка за това, че ще се получат
способности за обновяване. За да могат да се получат първи идеи за това, как ще се развиват
потребностите на клиентите, са необходими наблюдение на тенденциите и внимателни
проучвания. На база на външни, социално-икономически данни, каквито предоставя на
разположение например ЕВРОСТАТ, или събрани самостоятелно данни, могат да се
направят предположения, позоваващи се на развитието на тенденции, нови модели на живот
или начини на поведение.
Някои фирми излъчват ‚разузнавачи‘ от кръга на ръководните кадри или експертите, които
като внимателни наблюдатели на специализирани панаири, при разговори с клиенти,
заинтересовани лица или доставчици събират информация или добри примери от практиката
и предоставят на ръководството своите оценки / препоръки. Не е маловажно от изобилието от
информация да се избере такава, която в бъдеще би могла да бъде релевантна за фирмата.
В контекста на производствените иновации, особено при автомобилната промишленост,
сътрудниците или екипите, отговарящи за „разузнаването“, т.е. събирането на знания и
търсенето на идеи, се оценяват по качеството на информацията и предложенията (Tatarczyk,
2009, стр. 24). Фирмите трябва да обърнат специално внимание на тази задача.
Предприемачът от практическия пример с ИНОТЮБ би искал в бъдеще да привлече всички
сътрудници, доставчици или външни изобретатели в търсенето на нови идеи. Доставчици,
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клиенти и конкуренти (участници на пазара), консултанти, технологични центрове и панаири
(системи за трансфер), патентни ведомства и подпомагащи институции (държавни органи),
университети изследователски институти (научна система) стават все по-важни партньори за
коопериране в иновационния процес (Hauschildt & Salomo, 2011, стр. 156). Чрез включването
на партньори за коопериранe от обкръжението на фирмата се създава голяма мрежа за
комуникация и взаимодействие, която може да се използва за генериране на идеи или като
помощ при преодоляването на съпротивата срещу иновациите.

1.3.

Значимост на иновацията

УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този Вие ще:
-

Разсъждаване върху значимостта на иновацията.

За да се откроите от масата и да намерите изключителна позиция за изделията и услугите на
фирмата, са необходими знания, креативност и предприемачески усет. Преди всичко малките
и средни предприятия (МСП) разполагат с тях в особено голяма степен (Spielkamp & Rammer,
2006). Но тъй като МСП често имат ограничено техническо оборудване, малък ресурс от
време и финанси, те първо трябва да постигнат яснота относно собствените си силни и слаби
страни, за да насочат оскъдните си ресурси на правилните места.
Поради това е важно да се помисли за това, каква стойност имат креативните идеи във
фирмата. Какви свободни пространства се създават за ръководителите и техните
сътрудници? Със следващия чек-лист предприемачът от практическия пример с ИНОТЮБ
(виж Глава 0 и 1) би могъл да се тества сам и да получи указания за това, какви начини на
поведение и инструменти на организацията са установени.

 Чек-лист за ръководители. Съгласно (Hagemann, 2009, стр. 47 и следващи)
Ако искате да знаете, каква значимост имат иновациите за самия Вас и за Вашата фирма,
можете да се тествате чрез следния чек-лист.
Да, вече ние /
аз сме го
реализирали

Не, това (все
още) го няма
при нас

Имаме ясна посока за нашите иновационни дейности
Привличам моите сътрудници при вземане на важни решения
Моите сътрудници са високо мотивирани
В нашата фирма сътрудниците трябва да използват определен
процент от редовното си работно време за мислене и
експериментиране с нови идеи и проекти
Ръководителите се оценяват по това, доколко поощряват
креативността и иновационната способност на своите сътрудници
Фирменото ръководство кани редовно за обмен на мисли относно
иновациите.
При нас всички сътрудници са отговорни за това, да дават
креативни идеи и да мислят за потенциала за иновации
Ние обучаваме нашите ръководители и сътрудници в техники за
креативност и методи за управление на иновациите
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Сътрудниците разбраха, че иновацията е важна част от нашето
ежедневие
Иновацията е за мен особено важна. Аз редовно отделям от
времето си, за да обмислям това и да експериментирам с нови
идеи
Като ръководител подкрепям сътрудниците си при техните
иновационни дейности и съм на тяхно разположение като
съветник / ментор.

Ако г-н Шмид и неговите ръководни кадри са отговорили предимно с ДА, те са на правилния
път като предприемачи и ръководители. Ако са отговаряли по-често с НЕ, трябва да помислят
за това, как могат да повишат компетентността за създаване на иновации във фирмата.
Разговорът за значимостта на иновациите в кръга на ръководството, иновационната кампания
и систематичното развиване на компетентностите на ръководителите, са добра изходна точка
за промяната на моделите на мислене и поведение. Вие натъкнахте ли се на нещо ново при
попълването на чек-листа?

1.4.

Видове иновации

УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този раздел Вие ще:
-

се запознаете с различните видове иновации.

Ако във фирменото ежедневие стане дума за иновации, участниците в разговора първо
мислят за технически иновации, за нови изделия или подобрени характеристики на налични
изделия, с които биха могли да завладеят пазари. Също така важни – и не толкова лесни за
копиране от конкурентите – са иновациите при процеси, допринасящи за това, да се направят
по-ефективни, по-гъвкави и по-икономични процесите в предприятието. Към категорията на
иновации на процеси спадат и нови организационни форми в областта на управлението на
иновациите.
Във връзка с това прочетете примера на Макдоналдс, в който се описва как се развиват нови
идеи в екипи, обхващащи различни области и йерархия.
Макдоналдс – „Екип от умници“ вместо установени йерархии
Установените структури и йерархии са чужди на Макдоналдс. Когато се
касае за развиването на нови идеи, по възможност се привличат всички:
доставящи суровините партньори, сътрудници от различни области и
йерархични нива, клиенти. Макдоналдс има собствени кухни за тестване и се
създават т. нар. „екипи от умници“, в които сътрудници от всички
йерархични нива разработват и изпробват нови идеи. Йерархиите са плоски.
Всеки може да контактува с всеки, всеки може да обсъжда с другия нови идеи.
За изпълнителния директор Джим Скинър това е едно от предимствата на
фирмата спрямо конкуренцията: „Резултатът е богатство на идеи, които
протичат през организацията. Те идват от всички посоки“. (Meyer, 2011, стр.
9).
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Също и чрез иновации в сферата на услугите, като напр. нов вид форми за финансиране,
фирмите могат да спечелят нови клиенти и отчасти – както е описано в следващите примери
– да организират по-бързо и лесно своите процеси. От гледна точка на управлението на
персонала в бъдеще все по-важни стават социалните иновации, например нови форми на
учене и работа. За да се отличавате от другите като работодател и да привлечете
квалифицирани сътрудници за фирмата. Или чрез нови форми на учене и работа да
подкрепите по-възрастните сътрудници в опитите им да бъдат в крак с промените.


Техническа иновация
Независимо дали се отнася до автомобил, производствена технологична линия, компютър,
пералня или велкро-закопчалка – списъкът на техническите иновации е дълъг, Вие сте
двигателят на почти всички технически браншове. Ако се касае за технически новости в
ежедневието, Вашето влияние се усеща бързо. Към най-важните иновации в ежедневния
живот се числят например електронните уреди като съдомиялната и пералната машина или
хладилникът. Тези пестящи време постижения за овладяване на ежедневието дават
възможност за оползотворяване на времето за професионални дейности. Или като хладилника
например, правят коренна промяна в поддържането на запаси и оказват влияние върху
производството, транспортирането и търговията с хранителни стоки. Подобни промени е
донесло и откриването на първия носител на тон: слушането на музика вече не е било свързано
с пространство и време, можело е да бъде запаметявано и да се прослушва по всяко време.
По-нататъшното оптимизиране на носителите на тон и уредите за прослушване е станало
двигател за възникването на съвсем нови индустриални клонове.
Иновации при процеси
Ефективността и способността за нагаждане към нови условия са важни качества за много
фирми, за да оцелеят на пазара. Иновациите на процеси – независимо в коя предприемаческа
област – правят операциите и процесите в nредприятието по-ефективни, гъвкави и иновативни.
Те са едно от най-важните условия и предпоставки за технически иновации. Към тях спада и
автоматизирането чрез използването на роботи, които могат да работят в непосредствена
близост до хората и така да направят производството по-бързо и по-ефективно. Или:
интелигентното управление на производството чрез компютри се грижи за по-голяма
ефективност и сигурност. Към тази категория принадлежат и новите форми на организация,
които засилват мотивацията на сътрудниците – чрез надхвърлящо отделните области
сътрудничество или участие в управлението на иновациите.
Иновация при услуги
Не само гъвкавостта и професионализма при изследователско-развойната дейност допринасят
за конкурентноспособността на фирмата. За успеха на фирмата все по-важни стават и
иновациите в областта на услугите. В банковия сектор онлайн банкирането беше значима
иновация, която спести на клиентите пътя до банковия клон и интегрира предимно млади хора с
афинитет към компютрите. От своя страна банковите централи успяха да оптимизират
инфраструктурата си и чрез това да спестят персонал и разходи. Друга известна иновация е
въведеният от ИКЕА нов вид модел, съгласно който клиентите могат сами да монтират своите
мебели. Това доведе почти до революция в продажбата на мебели и измести дяла на
творческото създаване на ценности към клиентите.
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Социална иновация
Често, в зависимост от техническите иновации и иновациите при процеси, възникват и
обществени иновации. Примери за това са работното време с индивидуално отчитане, плаващо
работно време и отчитане на работа извън трудови правоотношения през целия трудов стаж.
Към тази категория принадлежи и почасовата работа като последица от различните
потребности на работещите. Новите форми за комуникация като кореспонденция по електронна
поща, чат-рум или просто лични разговори на големи разстояния, възникват в резултат на
технически нововъведения като телефон, компютър или Интернет. (…)
(Източник: www.innovationsindikator.de/ergebnisse.html)

 Упражнение:
Какви видове иновации се различават? Посочете собствен пример за
всяка категория, който би могъл да бъде подходящ за Вашата фирма.
Ако на Вас примерът за технически иновации Ви е допаднал, то Вие не се различавате от
повечето ръководни кадри от МСП. Под иновация техниците и инженерите разбират преди
всичко нови разработки и усъвършенстване на изделия и услуги. Всички форми на иновация,
които спомагат за Вашето различаване от конкуренцията и представляват полза за клиентите,
могат да допринесат за успеха. При това клиенти могат да бъдат наречени всички лица, които
се интересуват от фирмата – следователно и сътрудници или конкуренти.

1.5.

Стратегии за промяна

УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този раздел Вие ще:
-

Придобиете поглед върху предизвикателствата на промените
Се запознаете със стратегии за промяна и ще размишлявате по практическия пример.

Фирмите действат в динамична среда, която винаги разполага с мотиви за промяна и
иновация (виж Глава 1.2). Фирменото ръководство трябва да разпознава необходимостта от
промени и да я удовлетвори чрез систематичен процес на промени. За тази цел по-долу са
представени три стратегически принципа за управление на промените

Предизвикателства и области на действие на ИНОТЮБ
За фирма ИНОТЮБ (виж Глава 0) се променят външните и/или вътрешни условия.
Предизвикателствата, пред които е изправена фирмата и които са описани в практическия
пример, са обобщаени още веднъж тук:
-

Фирмата действа, заедно с един надежден партньор, предимно в международна
конкурентна среда
Структурата и организацията на работа в много сфури все още е силно йерархично
разчленена. Тя е концентрирана върху фирмата и няколко ключови актьори.
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-

В миналото се е обръщало малко внимание на развиването на компетентностите.
Фирмата работи с нова стратегическа насока и иска да бъде известна за клиентите
като „Експерт по иновации“.
Предприемачът е разбрал, че в иновационната дейност трябва да бъдат привлечени
по възможност различни актьори и планира иновационна кампания.
Трябва да се обхванат няколко вида иновации, за да получи фирмата още по-голяма
преднина пред конкуренцията.

Промените, които са извършени съзнателно чрез решения на ръководството, се наричат
планирана промяна. За да протичат успешно процесите на промяната, сътрудниците трябва
да бъдат привлечени и да участват в тях. Все пак на практика често се реализират концепции
за промяна като начинания „отгоре надолу“. Тези начинания изхождат от това, че „с
реорганизацията като нареждане отгоре се променя автоматично и поведението на
сътрудниците“ (Stahl, 2011, стр. 1). При изследователската работа се дискутират три
стратегии
за изпълнение, за да се наложат
концепции за промяна: емпиричноНормативно-образователни
Стратегииизареализират
власт и принуда
стратегии (промяна
на културата)
рационални
стратегии,
нормативно-образователни стратегии и такива за квалифициране,
както и стратегии на силата и принудата (Chin & Benne, 1989).
При емпирично-рационалните стратегии се изхожда от това, че промените и особено
реорганизациите
се
Ръководителите като пример
Чрез разпореждане
възприемат от лицата,
които касаят, ако те са
Положително усилване на
Чрез структури
желаното поведение
били информирани за
Чрез
персонални
промени
(нови
Съобщаване на идеята и целите на
предимствата
на
назначения)
промяната
промяната и те са им се
Продължаващо обучение по
сторили
разумни.
смисъла на новата култура
Ръководителите
и
сътрудниците трябва да
могат да сътрудничат при
процеса
на
промяна.
Поради това Chin & Benne
(1989) предлагат първо да се събере информация за изясняване на възникналите проблеми.
Обратната връзка към служителите, едно съвместно диагностициране на проблема и
разработването на алтернативи за оформяне, могат да облекчат реализирането на
заплануваните промени.
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Емперично-рационална
стратегия (реорганизация)

При
нормативнообразователните стратегии и
тези за квалифициране се
приема, че
действията и
поведението на сътрудниците
Фази на процеса:
1.Разпознаване на проблема и
се променят, ако те се
планиране на проект
освободят от традиционните
2.Събиране и анализ на данни
настройки, норми и ценности и
3.Развитие, оценка и избор на
алтернативи за формиране
се идентифицират с новата
4.Реализация и налагане
култура. В тази стратегия за
5.Трайно въздействие и
промяна
ръководителите
оценкан
действат и се държат като
пример
за
подражание
и
изтъкват желаните начини на
поведение. Голямо значение се
отдава и на оповестяването на
идеята и поставянето на цели, както и на обучителните мероприятия.
Докато нормативно-образователните стратегии често се използват за превръщане на
фирмената култура в един по-дълъг процес, то стратегиите на силата и принудата са
насочени към това, посредством икономически или социални санкции да се създаде
принудително желаното поведение. Това може да стане чрез разпореждане и създаването на
нови структури или се подпомага чрез нови назначения на ръководни длъжности.
Стратегиите на силата и принудата се използват често за интервенция при криза или при
процеси на реорганизация, които са съпроводени с радикална промяна.

 Упражнение :
Кои стратегии за промяна Ви се струват подходящи в случая с ИНОТЮБ? Моля,
обосновете предложението си.
В идеалния случай инициативите за промяна се поощряват и напътставт интензивно от
ръководството (отгоре-надолу). Редовната информация, привличането и активизирането на
сътрудниците (отдолу-нагоре) може да се счита за важен критерий за успеха на инициативите
за промяна.
В началото на един процес на промяна стои често едно диагностициране на действителното
състояние – както е предложено в емпирично-рационалната стратегия. При това събирането
на информация допринася за това, да се определят по-точно областите на действие и да се
разработят подходящи мерки. То също така е добра предпоставка за това, ръководителите и
сътрудниците да се направят по-чувствителни към нови теми, напр. иновации, както и да се
насочи организацията към нови цели. При примера за иновационна способност в следващия
раздел ще бъдат представени методи за набиране на данни, респ. измерване.

1.6.

Как може да се измери способността за иновации?

УЧЕБНИ ЦЕЛИ
В този раздел Вие:
-

Ще се запознаете с факторите за успеха на иновативните фирми
Ще се запознаете с методите и инструментите за събиране на данни
Ще разберете как се тълкуват резултати.
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За иновационната способност на една фирма могат да сочат характеристики като патентни
заявки, дял на изследователските и развойни дейности или дял на новите изделия от общия
оборот. От значение за способността за обновяване са и „меките“ фактори като фирмена
култура, принципи на ръководство или компетентностите на сътрудниците.
Защо е целесъобразно измерването на иновациите? Измерването може да подкрепи фирмата
в следното:
-

Да анализира наличните иновационни практики и способности и да ползва резултатите
като изходна точка за инициативи за промени
Да идентифицира силните и слаби страни, както и шансовете и рисковете, напр. въз
основа на SWOT-анализ
Да открие пречките за иновации
Да засили осъзнаването на нуждата от систематична иновационна концепция и да
изгради иновационна култура.

Анализът на действителното състояние е изходна точка за инициативи за промени. Как може
способността за иновации да се направи измерима и какви индикатори трябва да стоят в
основата на това? След един кратък исторически преглед се представят концепции за
измерване, които започват на организационно ниво и са били оценени на практика.
Концепции, които обещават макроикономическа перспектива, като Наръчника от Осло (2005),
Концепцията за повишаването на иновациите на Европейската общност (CIS) или Innovation
Union Scoreboard (2014), не се разглеждат. Все пак те могат да служат като основа за
сравняване на браншове или развитието на собствена система от характеристики.
Индикаторите за иновации с течение на времето са станали по-комплексни. На долната
фигура се поясняват най-важните елементи на концепциите за измерване (TIEC, 2011, стр.
10). Докато в началото на измерването в центъра е стояло измерването на входни фактори,
впоследствие са били обхванати изходните фактори. Около 1990 г. в центъра са били
сравненията по страни или браншове. Днес се обсъждат т.нар. индикатори на процеса, за да
може да се обхване нарастващата сложност и динамика. „Меки“ фактори като напр. налични /
нови знания, както и контекстуални фактори като условия, при които фирмата прави
иновации, стават все по-важни. Също и използваните техники за мениджмънт могат да дадат
указания за иновационната способност на фирмата.
Входни индикатори
(1950 – 1960 година)

Изходни индикатори
(1970 – 1980 година)

Иновационни
индикатори
(1990)

Индикатори на
процеса
(от 2000)

• Разходи за НИРД

• Патенти

• Проучване на
иновациите

• Знания

• Разходи за обучение
и преквалификация

• Публикации

• (национален)
бенчмаркинг

• Мрежи

• Ниво на технологии

• Брой нови изделия и
процеси

• Условия за
иновации

• Промени на
качеството

• Управленчески
техники

Фигура 2: Индикатори за иновации в хода на времето
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Някои инструменти за измерване използват познания от изследването на факторите за успех.
Под фактори за успех се разбират благоприятни условия, респ. способности на фирми, които
правят възможен успеха на иновациите. За да се идентифицират тези фактори, се провеждат
анкети или се оценяват проучвания на казуси от успешни иновативни фирми. (IAO, 2007)
Примери за концепции за измерване на базата на фактори за успех
При един проект, финансиран от Федералното министерство за образование и изследване,
бяха идентифицирани следните фактори за успех на база проучвания на казуси от успешни
иновативни фирми (IAO, 2007):
•

•

•

•

•

Иновативните фирми разполагат съсп специална иновационна структура и много
добра вътрешна мрежа, характеризираща се с интензивен контакт между пласмент,
разработки и управление на иновациите.
Ключовите клиенти участват в иновационните процеси относно изделията. Чрез
конаткта с други фирми, сдружения и развойно-изследователски звена, във фирмата
се въвежда ноу-хау.
Съществува дългосрочно стратегия за изделията, ясно задаване на цели и мерки за
систематично развиване на компетентности. Чрез конкурси за идеи сътрудниците се
включват в иновационния процес.
Фирмата наблюдава и познава своя пазар, т.е. оборотите и изделията от бранша и на
конкурентите. Това знание се придобива от сътрудниците в професионални сдружения,
при посещения на панаири и анкетиране на клиенти.
Фирмата разполага с прозрачни процеси, използва подходящи методи за управление
на проекти и инструменти.

На тази база се идентифицират девет области, които въз основа на индикатори се измерват,
оценяват и могат да се използват за увеличаване на иновационната способност (IAO, 2007).

Иновационна култура

Процес

Компетентност
и знания

Продукт
и
услуга

Стратегия

Технология

Пазар
Структура
и
мрежа

Управление на проект
Фигура 3: Девет области за увеличаване на иновационнатап способност (IAO, 2007, стр. 1
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Фирмената, респ. иновационна култура и управлението на проекти, образуват рамката на
успешната иновация. Иновационната култура и благоприятстващите ученето условия на
работа са двигателят за нови изделия и услуги (Hagemann, 2009, стр. 17). При култура на
доверие и зачитане на ценностите сътрудниците могат да развият и да се запознаят с

необичайни идеи. Благоприятстващата ученето организация на работа, т.е. комплексни
работни задачи, изискващи често учене при работа и свобода за избор на метод или средства
за работа, е значим показател за предсказване на иновационните постижения (OECD, 2010).
Като индикатор за свободното пространство на сътрудниците може напр. да се ползва
бюджета за поръчки за разработки, които не се финансират чрез поръчки на клиенти.
Също и методът InnoKenn (www.innokenn.de) е ориентиран към централни фактори за успех.
Иновативните фирми …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Разполагат с насочена към иновации стратегия
Имат достатъчна финансова мощ и до определена степен са готови да поемат риск
Грижат се за нарастващото натрупване на знания и компетентности
Организирани са на всички нива с ориентация към клиента
Ориентирани са към сътрудниците, т.е. доверието и ангажираността се поощряват
Разполагат със систематични методи, инструменти и техника за ефективност
Имат изградена мрежа в бранша и региона.

Тези фактори за успех са потвърдени при емпиричните изследвания и – както е показано на
следващата фигура – се ползват като база за измерване на иновационната способност на
фирмата.
Дименсия стратегия
Признаци:
• Поставяне на цел и формулиране на
стратегия
• Управление
• Създаване на мрежа
• Ориентация към клиента
Дименсия структура
Признаци:
• Организация на работа/структура
• Условия на работа
• Финанси
• Структура на персонала

Дименсия процес
Признаци:
• Управление на идеи
• Ориентация към изделие/услуга
• Ориентация към процес
• Участие на метод
Дименсия сътрудници
Признаци:
• Знания и компетентности
• Култура
• Участие
• Представителство на интереси

Фигура 4: Дименсии на InnoKenn; Източник: www.innokenn.de/diagnosewerkzeug

За измерването на иновационната способност на фирмите инструментът за диагностика InnoKenn взема под внимание дименсиите стратегия, процеси, структура и сътрудници. Фирми,
които искат да подобрят своята иновационна способност, се концентрират често върху
промяната на своята структура и процеси. Те въвеждат например нови процеси за
разработване на изделия, засилват управлението на идеи или променят организацията на
работата и структурата си. При това те не бива да пренебрегват и дименсията сътрудници. Т.
нар. човешки ресурси и „меките“ фактори, като например фирмена култура, развитие на
организацията, компетентностите и персонала, допринасят за подобряване на
конкурентноспособността и обезпечеността за в бъдеще.
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Представените концепции са инструменти за анализ. Резултатите от оценката спомагат за
получаването на първа преценка на силните и слаби страни с оглед на дименсиите за
изследване, например стратегия, процес, структура и сътрудници. Тълкуването на
резултатите и въвеждането на мерки за промяна трябва да се извършват чрез диалог между
опитни ръководители и консултанти по фирмена организация и да бъдат подплатени с
методите на управлението на промените (виж модул „Управление на промените“). При това
участието на сътрудниците може да помогне за обосноваването на резултати от анализа и
повишаване на приемливостта на мерките.

 Упражнение:
По какво се различават двете концепции за измерване? Какви фактори на успеха
се ползват за измерване на иновационната способност?

Измерване и управление на иновациите с балансирана карта за оценка - Balanced Scorecard (BSC)
Като друг принцип за измерване, документиране и управление на дейностите относно
иновации се препоръчва концепцията на Балансираната карта - Balanced Scorecard (Kaplan &
Norton, 1992). Балансираната карта (BSC) е една хармонична система от балансирани
показатели, която може да подкрепи ефективно реализирането на стратегии и управлението
на фирмата. Ръководството й може да разбере дали чрез своите дейности е на правилния
път. При тази концепция от визии или стратегии се извеждат финансовите числени
характеристики, като рентабилност на оборота или печалба, чрез които се допълват
вътрешни перспективи относно процеси, клиенти, развитие и потенциал.
За всяка от тези перспективи се дефинират цели, зададени и действителни стойности и
мерки. По този начин визиите и стратегиите се превръщат в числени характеристики и
дейности. Те могат да служат като работен план за отделните сътрудници. Характеристиките
на перспективите относно клиенти, процеси, учене и развитие, са свързани по принцип чрез
причинно-следствени връзки с финансовите цели. Kaplan и Norton (1992) характеризират BSC
като „съдържаща числени характеристики пилотска кабина“, посочваща многообразието от
причини и действия с оглед на критични променливи – подобно на тази в самолет, където се
указват времето за полета, закъснения и маневри за изчакване.
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Фигура 5: Перспективите на Балансираната карта (Фигура от: vectorstudy.com)

Като примери за числени характеристики в дименсии „Цели“ могат да се упоменат:
•

•

•

•

Финансова перспектива (Financial)
o Увеличаване на рентабилността с x %
o Достигане на цел „Възвращаемост на инвестициите“ x %
o Увеличаване на оборота на целевите пазари
Перспектива по отношение на клиенти (Customer)
o Изграждане на пазарна позиция
o Увеличаване степента на опознаване
o Увеличаване на задоволството на клиента при основните процеси
Перспектива по отношение на процеси (internal Business Process)
o Повишаване степента на автоматизация на критични процеси
o Скъсяване на спомагателните времена
o Изграждане на управление на идеи и проекти
Перспектива по отношение на развитие/потенциал (Learning and Growth)
o Целенасочено развиване на компетентностите на сътрудниците
o Набиране на разнороден персонал (възраст, пол, националност …)
o Предоставяне на (нови) знания.
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В практическия пример с ИНОТЮБ Балансираната карта може да се преобразува в
Иновационна карта с резултати. Заедно с това от виждането на собственика „ние ще станем
за нашите клиенти експерти по иновации“ се извежда фирмената стратегия. Позовавайки се
на четирите перспективи от Балансираната карта, се описват конкретни цели (критични
фактори за успех) за развитието на иновациите и величините за измерване (числени
характеристики). Тогава за постигането на целите могат да се установят мерки, които се
реализират от ръководството и сътрудниците. Постигането на целите трябва да се проверява
редовно въз основа на развитието на числените характеристики.

Ще се превърнем за нашите клиенти в „Експерти
по иновации“

Визия

Стратегия

Перспективи

-

Иновации в разработването на изделие и процес
Създаване на иновационна мрежа
Ефективност и качество

Финанси

Клиенти

Критични
фактори за успех

Печалба
Ефективност
Средства за
стимулиране

Доволни
клиенти
Ползи за
клиентите

Характеристики

Разходи за
изделие
Оборот
Рентабилност

Ориентация
към клиентите,
нови изделия
за основни
клиенти

Процеси

Потенциал

Подходящи
инструменти
методи;
управление на
проекти

Компетентности
за иновации
Мрежи за ноухау

Разходи за
качество
Брой
вътрешни
иновации при
процеси

Брой идеи /
седмица,
ноу-хау,
изграждане в
мрежа

Фигура 6: Иновационната карта на ИНОТЮБ (собствено представяне)

 Упражнение:

Как ще процедирате при съставянето на Балансирана карта? Кого ще ангажирате
да участва в този процес?

Съставянето на BSC изглежда отначало много трудоемко. В началото на процеса на
съгласуване е необходимо известно време. Преди всичко тогава, когато фирмата няма
установена стратегия или годна за извършване на оценка система от числени
характеристики. Все пак
BSC може да помогне за създаването на яснота относно
дълготрайната ориентация на фирмата и съгласуването на стратегическите цели в съвместни
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дискусии с ръководителите на фирмата. Дейностите на сътрудниците на фирмата могат да
се опишат конкретно и да се оповестяват. В хода на финансовата година могат да се открият
отклонения между зададени и действителни стойности. Обратните връзки могат да помогнат
за повторното фокусиране върху постигането на целите.
Ползата от въвеждането на BSC може да се обобщи както следва:
•
•
•
•
•
•

Балансираната карта подпомага фирменото ръковоство в съгласуването на критичните
фактори за успех към стратегията на фирмата.
Балансираната карта поощрява разработването на числени характеристики в четири
перспективи и показва връзки и зависимости.
Приоритетните цели на фирмата могат да се трансформират съвместно със
сътрудниците в цели на отрасъла.
Методът на Балансираната карта поощрява комуникацията и разбирането на
взаимните връзки в ръководството и управлението на фирмата.
Концепцията за Балансираната карта дава възможност за обратна връзка и учене на
всички нива на фирмата.
Една Балансирана карта представя на фирменото ръководство пълна картина на
деловата дейност.

Резюме:
Новите технологични, стопански, организационни и социални решения на проблеми, които се
реализират успешно, се наричат иновации. Има различни видове иновации, които могат да
донесат полза за предприятието, неговите клиенти и заинтересованите страни, защото
допринасят за отличаването от конкурентите.
Подбудите за радикални и инкрементални иновации идват от вътрешната и външна среда на
предприятието. Тази среда трябва да се наблюдава внимателно от предприемачите и
мениджърите, за да се реагира своевременно на промените или за да могат те да ги
извършват сами. За тази цел трябва да се оценяват редовно служебни статистики или
специализирани списания. Може да се определят „разузнавачи“, които посещават
специализирани панаири и поемат тази задача допълнително към своите служебни задачи. За
да бъдат креативни и отворени към новостите, мениджърите и сътрудниците се нуждаят от
ясни цели и достатъчно свобода за действие.
Изходна точка за мерки за промяна трябва да бъде диагнозата на ДЕЙСТВИТЕЛНОТО
състояние. За тази цел могат да се оценят редовно наблюдавани фирмени числени
характеристики и те да се допълнят чрез измерване на „меки“ фактори. Инструментите за
измерване на иновационната способност предават знания за изследване на факторите за
успех. На база на въпроси те дават указания за потребност от действия в различни дименсии.
За да могат да се разработят целенасочени предложения и мерки за промени, е необходимо
дълбоко познаване на предприятието, неговата структура и процеси, както и на фирмената
култура.
Чрез въвеждането на Балансирана карта (BSC) фирмата може не само да разглежда
финансови характеристики, а и да определя свързани с клиентите и процесите цели. Могат да
се установят дейности за способност за учене и развитие на фирмата и сътрудниците,
подпомагащи финансовия успех. Отклоненията от зададените цели се разпознават
своевременно и отклоняващата се област може отново да се насочи към постигане на целите
и фирмената стратегия.
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