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Резюме: Статията анализира поредицата от модели на иновационните процеси от гледна
точка на ролята на знанието като един от основните източници за тяхното иницииране и
протичане. Представен е исторически преглед на систематизиращ поредицата модели,
използвани за анализ и управление на иновационните процеси.

Abstract: The article analyzes the models of the innovation processes from the view of the role
of knowledge as one of the main sources for their initiation and implementation. A historical review is
presented of systemized series of models, utilized for analysis and management of the innovation
processes.

В съществуващата огромна по своя обем научна литература с изследвания върху
иновациите, те обикновено се разглеждат като процес, без обаче да се е изградила
сравнително единна позиция относно естеството на този процес. Голяма част от
изследванията за иновации са фокусирани върху историята на конкретни иновации, но
не се търсят обобщения относно това как те се случват, как се развиват и реализират.
Не съществуват конкретни стъпки, мерки, процедури или формули как се пораждат
идеи и как тези идеи се развиват до постигането на иновация. В книгата „Икономика и
технологична промяна”1 се описва линеен модел на иновационния процес, според
който „иновациите са поредица от етапи, стартиращи от научноизследователските и
развойните дейности (НИРД) и завършващи с продукт продаден на пазара”. Но позадълбочените анализи очертават една доста по-сложна картина, трудно е да се твърди,
че иновациите протичат през поредица от строго определени, следващи се етапи.
Иновациите са резултат, от продуктивното

взаимодействие на голям брой

разнородни социални институции, но все пак хората с техните умения, знания и
потребности са в сърцето на иновационния процес. Тяхната проницателност, желания,
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възприятия формират стремежа към предприемането на нови идеи и решения през
процеса на трансформиране на тези идеи в стойност.
Опростен модел на иновационния процес може да бъде представен като
следствие от взаимодействието между четири основни под-процеса (фиг. 1).

Фиг. 1. Опростен модел на иновационния процес

Генерирането на идея, както вече разгледахме е свързано със специфична
креативна дейност, като резултат на която се появява или формулира новата идея. В
случая тя има формата на представа за бъдещ резултат, превръщаща се евентуално в
цел, т.е. в идеална причина за последващите действия. Този първи етап на
иновационния процес включва търсенето и анализирането на вътрешната и външна
среда на една организация (или личност), от гледна точка на наличието на потребности
и, съответно – на възможности, които да бъдат развити в иновационен продукт.
Определянето и формулирането на вариантите (пътищата) за постигане на
успешен резултат от иновационния процес включва количествената и качествената
оценка на възможностите и на риска при разработване на дефинираната идея в продукт,
процес или услуга. Този етап представлява и вземането на решение кои иновативни
идеи ще бъдат обект на разработка и реализация в зависимост от организационните или
индивидуалните цели.
Разработването е етап, в който дефинираната и вече одобрена (в зависимост от
организационните цели и наличен бюджет) идея може да бъде разработена в
иновативен продукт, услуга или процес с готовност да бъде представен на вътрешния
и/или външния пазар.
Реализацията като последен етап от иновационния процес е свързана с
представянето на иновацията на пазара. Веднъж на пазара иновацията е обект на оценка
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от страна на клиента или потенциален бенефициент на иновацията. На базата на тази
оценка се определя и успехът на иновацията. Постигането на добър баланс между
адекватно формулирано предназначение на иновацията и нуждите на клиента, дава
големи шансове за успешно възприемане на иновацията на пазара.
Придобиването на знания или научаването е съществен фактор през целия
иновационен процес. Организациите и индивидите имат възможност да придобиват
това знание чрез анализиране на всички етапи от иновационния процес и да
идентифицират области където те могат да бъдат подобрени. Така протекли
иновативни дейности, които не са довели до благоприятни резултати а напротив - са
довели до провал или загуба на средства са източник на знание за грешките, които не
следва да не бъдат повторени в бъдеще. От друга страна, довелите до положителни
резултати иновативни дейности са източник на добри практики, които могат да бъдат
успешно приложени и подобрявани в бъдеще, както и да служат като основа за
разработването на нови иновации.
Иновационният процес протича в даден контекст, в който могат да се случат
различни важни за процеса външни и вътрешни за организацията събития, като
промени в пазарните тенденции, нови критични или благоприятни политически
ситуации, промени в организации и т.н. Въпреки, че на пръв поглед иновационният
процес изглежда линеен по природа, споменатите събития принуждават или по-скоро
предполагат

иновационният

процес

непрестанно

да

се

адаптира

към

нови

икономически и социални изисквания и тенденции.
Британският социолог и икономист Рой Ротуел, считан от мнозина като един от
пионерите в индустриалните иновации, има изключителен принос в разбирането ни за
иновациите и тяхното управление. Той прави великолепен исторически преглед,
систематизиращ поредицата модели, използвани за анализ и управление на
иновационните процеси в периода между 1950 до 1990 г. 2. Ротуел идентифицира пет
поколения на модели за управление на иновациите, като самата концепция за „петте”
поколения представлява дескриптивен модел на това как предприятията структурират
своите иновационни процеси през времето.
Първото и второто поколение се характеризират с опростени линейни модели,
т.нар. технологичен тласък (technology-push) и пазарно издърпване (market-pull).
Третото поколение модели вземат предвид взаимодействията и обратната връзка между
различни функции на дадена организация – НИРД, маркетинг и производство.
Четвъртото поколение модели са съсредоточени върху интегрирането на дейности от
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различни области на организацията работещи върху проекти паралелно и създаване на
връзки и стратегически съюзи с други организации. Петото поколение модели са
фокусирани върху използването на интерактивни модели на иновации в комбинация с
организационни процеси целящи подобряването на ефективността на трансфера на
знание.
Ротуел достига до извода, че всяко ново поколение иновационен модел,
представлява отговор на значителни промени на пазара като икономически растеж,
индустриално разширение, висока конкурентоспособност, инфлация, безработица,
ресурсни ограничения и др. Ротуел прави следните заключения3:
1. Еволюцията от едно поколение към друго не предполага автоматично
заместване на един модел с друг; много модели съществуват паралелно, и в някои
случай елементи от един модел са смесени с елементи на друг по всяко едно
определено време;
2. Всеки модел винаги е силно опростена представа за сложен процес, който
рядко съществува в чиста форма;
3. Често пъти прогресът от едно поколение към друго отразява промените в
оценката на това какво представлява добра практика, а не действителен прогрес;
4. Най-подходящият модел ще варира от сектор на сектор, и между различни
категории иновации (радикални или инкрементални);
5. Процесите, които се случват в предприятия, са до известна степен зависими
от екзогенни фактори като темпа на технологичната промяна.

Първо поколение: Технологичен тласък (technology-push)

Фиг. 2. Технологичен тласък – от 1950 до средата на 60-те

Моделът на технологичния тласък е опростен линеен модел, който предполага,
че иновационният процес започва с идея или откритие. В някои случай това се случва
чрез дейността на креативен индивид, който притежава знанието и въображението да
осъзнае значимостта на идеята, както и практическите умение да трансформира идеята
или откритието в продукти или услуга и да ги въведе на пазара. Характерно за
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следвоенния период през 50-60-те години на 20 век е постигането на икономическо
развитие и съответно растеж от технологичния сектор. Предприятията в този период
предимно са концентрирани в научни пробиви, като основна стратегия е била
натрупването на изследователски капитал (човешки ресурси, технологии) с цел поинтензивно провеждане на научноизследователски и развойни дейности (НИРД) в
предприятието, като средство за извеждането на повече продукти на пазара. Моделът
на

технологичния

тласък

разглежда

иновационния

процес

като

линеен

и

последователен с фокус върху НИРД, а пазара като получател на резултатите от
провеждането на тези дейности. Основната концепция на модела може да бъде
резюмирана като „повече НИРД вътре в предприятията”, което в резултат носи „повече
успешни нови продукти на пазара”, т.е. иновациите са линеен процес с основен фокус
върху НИРД. Този модел възприема тезата, че пазарът е готов да приеме породените в
резултат на научни изследвания нови пазарни резултати, което води до концепцията, че
повече фирмени НИРД ще допринесат до повече иновации, които са ползотворни за
пазара и обществото.

Второ поколение: Пазарно издърпване (market-pull)

Фиг. 3. Пазарно издърпване – от средата на 60-те до началото на 70-те

Периодът след 1960 г. се характеризира със световна икономическа
стабилизация и растеж на предприятията и корпорациите. Характерен за предприятията
по това време става стремежът към разнородност на предлаганите от тях продукти с
цел

по-висока

конкурентоспособност.

Поради

интензивната

конкуренция,

инвестиционният фокус се прехвърля от нови продукти и свързаните с това
технологични промени към рационализиране на технологичната промяна. Ключов
момент от периода е възприемането на решаващата роля на пазара в иновационния
процес. Потребностите на клиентите се превръщат в основен двигател на иновационния
процес, определяйки модела пазарно издърпване. Пазарните нужди (пазарното
издърпване) определят иновациите като линейни и последователни процеси, но с фокус
върху пазара като основен техен двигател. Пазарът е определящия източник на идеите,
които насочват НИРД. Докато моделът на технологичния тласък се характеризира с
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подхода на предлагане, то моделът на пазарно издърпване се характеризира с подход на
търсене.

Трето поколение: Съединяващ/сдвояващ модел (coupling model)

Нови
нужди

Нужди на обществото и пазара

Генериране
на идея

Нови
технологии

Разработване

Производство
на прототип

Производство

Маркетинг и
продажба

Пазар

Най-високо ниво на съвременната
наука и технологии

Фиг. 4. Съединяващ модел –началотона70-те до средата на 80-те

Високите нива на инфлация и безработица през 70-те години принуждава
предприятията да преосмислят своите стратегии и политики на развитие чрез по-висока
консолидация и рационализация, като в резултат разширяват своето продуктово
портфолио. Предприятията през периода не се фокусират върху индивидуални НИРД
проекти. Маркетингът и НИРД в предприятията се съединяват по-тясно чрез
структурирани иновационни процеси.
Ротуел описва иновационния процес като „сложна мрежа от комуникационни
пътеки,

на

интра-организационно

и

екстра-организационно

ниво,

свързвайки

различните вътрешно фирмени функции и свързвайки предприятието с широката
научна и технологична общност и пазара”. Ротуел обръща нашето внимание върху
важността на обратната връзка, където комуникационните пътеки свързват вътрешни
функции на предприятието и външната съвкупност от знание на научната и
технологична общност и пазара. Според него процесите на иновации през
разглеждания период по същество се влияят от взаимодействията на технологичните и
пазарни сили. Технологичните иновации са резултат от съединяване/сдвояване на
пазарните нужди и технологичните възможности. Този модел на Ротуел ни дава ясна
представа, че иновациите рядко са резултат от чисто технологичен натиск
6

(технологичен тласък) или пазарна търсене (пазарно издърпване) а по-скоро резултат от
съчетаване и комбиниране на двете.

Четвърто поколение: Интегриран модел

Маркетинг
НИРД
Разработване на продукт
Производствен инженеринг
Производство на части (доставчици)

Производство
Съвместни групови срещи (инженери/мениджъри)
Маркетинг на идеята

Лансиране

Фиг. 5. Интегриран модел. От началото на 80-те до началото на 90-те на ХХ в.

В този модел Ротуел разглежда иновационния процес като резултат от
паралелни дейности в рамките на разнообразни организационни функции. Периодът се
характеризира с нарастваща яснота за стратегическото значение на технологиите и с
все по-концентрирано фокусиране върху стратегиите на производството. Рязкото
нарастване на стратегическите съюзи между предприятията довежда до необходимост
от съкращаване на времето, необходимо за протичане на производствените цикли.
Фокусът вече е върху интегрирани процеси или „паралелна и интегрирана природа” на
процесите за развитие. Създадени са силни външни връзки с доставчици, както и
близко свързване с водещи клиенти.
Ротуел базира своя модел върху резултатите на своето изследване върху
стратегиите и моделите за развитие на предприятията в Япония. Японският подход към
продуктово развитие е основан върху високо ниво на функционална интеграция и
паралелни дейности, където споделянето на информация под формата на съвместни
срещи между изпълнителите на различните функции в предприятието е често срещано4.
Интегрираният модел набляга върху паралелно между-функционално развитие и поефективна

цялостна

интеграция,

което

води

до

по-висока

ефективност

на

информационна обработка. Ключов елемент от конкурентоспособността през 1980-те е
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съкращаването на времето, за което продукцията достига пазара. Много японски
предприятия са успели да укрепят и развият своята конкурентоспособност именно
наблягайки върху този елемент на иновационния процес.

Пето поколение: Системна интеграция мрежуване

Наука и
технологии

Иновационния процес е
следствие от иновационна
стратегия и високо ниво на
организационна и
технологична интеграция

Пазари

Стратегическа и
технологична интеграция с
клиенти, доставчици,
иновационни общности и
мрежи

Фиг. 6. Модел на системна интеграция и създаване на мрежи –
началото на 90-те до днес

От 90-те години до днес централно значение придобиват ограниченията в
ресурсите. Като резултат фокусът се поставя върху интегриране на системи и създаване
на мрежи с цел осигуряване на гъвкаво и бързо развитие. Бизнес процесите са
автоматизирани чрез ресурсно планиране на предприятията и производствени
информационни системи. Системната интеграция се осъществява чрез използването на
информационни технологии за интегрирането на различните функции в една
организация. Създаването на мрежи или „мрежуване” посредством информационните
технологии и най-вече чрез интернет позволяват на предприятията да са постоянно
свързани с външния свят много по-ефективно. „Бързото иновиране” се оказва
определящ фактор за конкурентоспособността на дадено предприятие. Както Ротуел
изтъква „петото поколение представлява по-подробен и обхватен процес на
електронизация на иновациите сред цялата иновационна система”. Петото поколение
иновационен модел по своята същност е развитие на четвъртото поколение (паралелни,
интегрирани) процеси в които самите технологии на технологичната промяна сами се
променят.
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Шесто поколение иновационни модели: затворена и отворена иновация
В началото на 21 век американският учен Хенри Чесброу 5 развива концепцията
за шесто поколение иновационни модели, определяйки ги като модели на „отворени
иновации”. Моделите от петото поколение на Ротуел представляват предимно
затворени мрежи на иновациите, където новите процеси на развитие и маркетинг на
нови продукти се изпълняват в границите на дадена организация (предприятие).
Шестото поколение иновационни модели на отворена иновация също така
представляват мрежови модели на иновационния процес, но не са фокусирани
единствено върху вътрешно генериране на идеи и развитие. Вътрешни и външни идеи,
както и вътрешни и външни пътеки до пазара могат да бъдат комбинирани с цел
напредване в нови технологии, продукти и услуги.
Чесброу определя отворената иновация като „целенасочено използване на
входящи и изходящи потоци на знание за ускоряване на вътрешните иновации, и
разширяване на пазарите за вътрешно използване. Отворените иновации е парадигма,
която предполага че предприятията могат и трябва да използват външни и вътрешни
идеи, и вътрешни и външни пътеки към пазара”6. Отворените иновации могат да бъдат
характеризирани

като

интерактивно

създаване

на

стойност

в

рамките

на

интеграционния процес между предприятието, неговите целеви клиенти и водещи
потребители, за да се генерира и ускори взаимното споделяне на знания.
Петото поколение иновационни модели на Ротуел носи със себе си
определящите фактори на отворените иновации, посредством описаните от него четири
основни функции – интеграция, гъвкавост, създаване на мрежи и паралелно
обработване на информация в реално време. Развитието на технологиите през 21 век
(особено телекомуникациите и интернет) спомагат за премахване на границите през
предприятията. Създаването на професионални външни мрежи, които сътрудничат с
вътрешни НИРД отдели се явява необходимост. Тези външни мрежи включват научни
институции, като университети и лаборатории, независими тесни специалисти, други
предприятия и водещи потребители.
В затворените иновационни модели, процесите за бизнес развитие традиционно
се изпълняват в рамките на дадено предприятие. Предприятията трябва да формулират
свои собствени идеи, които впоследствие да развият, финансират, реализират като
продукт и разпространят. По този начин от управленска гледна точка иновационните
процеси са предимно централизирани и разчитат предимно на вътрешни ресурси.
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В тези модели отделите на предприятието, които се занимават с НИРД,са
вертикално интегрирани, което прави целият иновационен процес процедура
инициирана отдолу-нагоре, без външна намеса и предполага водещата, централната
роля на управляващия орган при вземането на решения. Идеи, които са оценени като
безполезни за настоящия бизнес, остават без внимание и не се експлоатират. Според
Чесброу като цяло моделът на затворена иновация трябва да бъде разглеждан като
„фуниен” процес, който е ограничен в и контролиран от предприятието.
Чесброу съвместно с Джейсън Айшенхолц7 определят няколко фактори, които
довеждат до ерозията на затворената иновация. На първо място като такъв фактор те
определят нарастването на мобилността и на достъпността до високо квалифицирани
специалисти, което затруднява силно контрола на предприятието върху неговите
вътрешно фирмени идеи и експертиза. Като резултат голям обем от полезно за
иновациите знание днес се черпи извън звената, занимаващи се с НИРД в големите
предприятия. Когато високо квалифицирани специалисти сменят работното си място,
те пренасят своите знания и експертиза със себе си, което води до силно нарастване на
потока от знания между предприятията.
На второ място те определят значителното увеличение през годините на
рисковия капитал и на организациите, подкрепящи стартиращи иновации (т.нар.
„бизнес ангели”), което улеснява обещаващи идеи и технологии да се развият и
осъществят извън традиционните граници на предприятието, обикновено във формата
на стартиращи (start-up) предприятия. По този начин, ако дадено предприятие е
финансирало дадено изобретение или откритие, но не е предприело необходимите
стъпки за неговата реализация, хората участващи в това изобретение/откритие вече
имат възможност да го реализират сами чрез стартиращо предприятие и финансиране
от рисков капитал.
Отворената иновация първоначално бе разбирана и изпълнявана като набор от
сътрудничества между две организации, които отварят вътрешния иновационен
процес. Днес, ние сме свидетели на много случаи, в които концепцията е използвана за
регулиране на значителен брой участници с множество роли в иновационния процес 8
В съвременните пазарни условия моделът на затворена иновация не е в
състояние да поддържа конкурентното предимство на дадена организация. Затворената
иновация не позволява да се взима предвид външната гледна точка върху проблемите
на иновационните процеси. Според принципите на отворената иновация участници от
външната среда не само могат да предложат решения на съществуващи проблеми, но и
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да допринесат с нови идеи за протичането на иновационните процеси. Споделянето на
иновации между организации води до реализирането на повече идеи на пазара. Ролята
на интелектуалната собственост е от съществено значение в прилагането на принципа
на отворена иновация, тъй като осигурява защита на иновациите при споделянето на
информация. Отворена иновация дава достъп до по-широк обхват от ресурси и хора,
което води до по-голяма възможност за реализирането на по-добрата идея.
Разбира се затворената иновация все още е успешен модел за някои крупни
организации, като например Apple. Тази корпорация и други подобни на нея, за разлика
от малкия и среден бизнес, притежава необходимите ресурси, позволяващи развитието
на иновативни идеи вътре в организацията. Отворената и затворената иновация са
начини за откриване и реализиране на иновации, като и двата принципа могат да бъдат
успешни за изпълняващата ги организация. Отворената иновация днес от мнозина
експерти се счита за най-добрия начин за осъществяването на иновации с най-висок
потенциал за успешна пазарна реализация.
Степента

на

завършеност,

сложност,

ефективност

и

ефикасност

на

иновационните модели през годините е от изключително значение за нашето разбиране
за иновациите и съответно тяхното изпълнение и управление. Класацията на Ротуел ни
дава възможност да проследим еволюцията от първото до петото поколение модели на
иновационните процеси, съвместно с нарастващата сложност и пълнота в промените
между всеки един от моделите. Разбира се никой от моделите не е без своите
предимства и недостатъци.

Таблица 1: Историческо представяне и характеристики на иновационните модели
Модел

Характеристика

1950те

Първо поколение

1960

Второ поколение

1970те

Трето поколение

1980те

Четвърто поколение

1990те

Пето поколение

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.

2000

Шесто поколение
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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.
Петото поколение на иновационните модели, както и концепцията за отворени
иновации, отразяват значителната динамика, с която протича развитието на
съвременните пазарни икономики, водещи до възникването на икономика основана на
знанието. Знанието се превръща в най-важният фактор за икономическо развитие, и,
съответно - генерирането на нови знания се оказва най-важният процес. По дефиниция
икономиката основана на знанието се базира върху използването на идеи вместо на
физически способности и върху приложението на технологии вместо върху
експлоатацията на евтин труд. Това е икономика, в която знанието се създава,
придобива, предава и използва по ефективно от индивиди, предприятия и общности за
стимулиране на икономическо и социално развитие. Развитието на информационните
технологии през последните десетилетия са спомогнали за развитието на повече и поглобална търговия и бизнес. Тенденциите в глобалната икономика предоставят
възможности на по-малки предприятия да получат относителни предимства бързо, ако
могат да се адаптират по-бързо към соицално-икономическите промени в сравнение с
големи предприятия. Обикновено икономиката основана на знанието се характеризира
с четири основни компонента:
1. Подпомагаща национална политика към икономиката, осигуряваща условия за
ефективно използване на съществуващо и ново знание;
2. Образовани и квалифицирани работници, които да създават, споделят и
използват знание за получаване на икономическо предимство;
3. Динамична информационна инфраструктура за подпомагане на ефективната
комуникация, разпространението и обработката на информация (интернет);
4. Ефективна система от предприятия, университетски изследователски центрове
и правителствени звена които да са част от и използват нарастващото глобално знание,
успяват да го асимилират и адаптират към местните национални нужди и да създадат
ново знание, технологии и иновации.
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В условията на икономика основана на знанието способността на научаване и
натрупване на знание е от критична важност за икономическия успех на индивиди,
предприятия, региони и национални икономики. Нарастващата важност на външните
връзки между предприятията предполага прилагането на системен подход при
разбирането ни за иновациите с фокус не само върху представянето на индивидуални
предприятия, но също така и върху това как те са вградени в сложните социални и
икономически отношения, в техните среди. Всичко това води до концепцията и модела
на иновационната система10. Представените поколения модели на иновационния процес
са до голяма степен основите за налагането на системен подход, прилаган при
изследването и управлението на иновациите.
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