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иновативни

и

печеливши.

Успешното

идентифициране на бариерите при внедряване концепцията за управление на знанията е
индикатор за ценността от интелектуалните активи на предприятията. Нещо повече,
статията представя знанията като запас, който има съществено значение не само на
нивото на предприятията, но и на нивото на страната, тъй като позволява формирането
на национално богатство.
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Abstract: Knowledge management has a huge impact on modern enterprises so that
they can be competitive, modern, innovative and profitable in times of globalization.
Successful identification of barriers to the implementation of the knowledge management
concept is an indicator of the value of the intellectual assets of enterprises. Moreover, the
article presents knowledge as a stock which is essential not only at the level of enterprises but
at the level of the country as it allows the formation of national wealth.
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В днешно време информацията и знанията са необходими елементи, за да могат
предприятията да бъдат конкурентоспособни, поради което представляват ключов
техен запас. Видимо се наблюдават промените в икономическите условия и колко
голямо значение имат знанията като източник на икономическата ценност и
конкурентоспособното предимство. В миналото икономиката се опираше върху
натрупването на запаси, тоест "обединение на голямо количество суровини с помощта
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на частица знания"1, затова пък днес "икономиката се опира върху кондензирането на
знанията”.2
Формирана като нова дисциплина в началото на 80-те години на миналия век
„управлението на знанията” има редица разработени и наложили се в теорията
определения. Я. Киселницки го определя по следния начин: "Да се управляват знанията
означава да се действа така, че пропускът в знанията, разбиран като разлика между
съществуващите запаси от знания и нужните за вземането на решение да е наймалкият"3. Освен това се посочва, че управлението на знанията това са процеси, които
правят възможно създаването, разпространяването и използването на знанията с цел
реализация на основите на организацията 4 . Според K. Перехуда управлението на
знанията това е неуморна реализация на функцията на управлението, посочва, че това е
процес, "концентриран върху запасите от знания (вътрешни и външни, съществуващи и
несъществуващи, известни и тайни), както и задачите и инструментите на
организацията и комуникацията5". Освен това отбелязва при това, че управлението на
знанията е също така "управление в условията на икономика, основана на знанията" 6.
M. Клак предлага следното определение: "управлението на знанията се заключава в
получаването на съответните средства, методи и техники, както и на изготвянето,
управлението и съответното използване на условията, процесите, свързани със
създаването,

натрупването,

течението,

разпространението,

изравняването

и
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целесъобразното прилагане на знанията" .
При всички наложили се определения, в случая е важно да се посочи, че
управлението на знанията не е същото, като управлението на организацията, тъй като,
управлението на знанията "не е алтернатива за управлението на човешките резерви,
компетенции, човешкия капитал, иновациите. Обект на управлението на знанията не
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може да бъде директно организацията"8, а се поставя акцент на човекът и генерирането
на ценност от своите интелектуални възможности, основани върху активи от знания.
Ключов момент при създаването на икономиката, основана върху знанията е
приемането през 2000 г. от Европейския Съвет на заседанието в Лисабон на плана за
развитие, приет за Европейския съюз, така наречената Лисабонска Стратегия. Този
план е бил приет за период от 10 години и неговата цел е била да се направи от Европа
регион в света, най-динамично и най-бързо от всички развиващ се, и при това найконкурентоспособен. Основава се на максималното използване на иновативността,
опитно-развиващото

се

сътрудничество,

затрудненията за предприемачите,
икономическото

и

пространството

ограничаването

на

бюрокрацията

и

свързване на действията в общественото,
на

околната

среда,

както

и

ръст

на

трудоустройството еднакво както на мъжете, така и на жените. За съжаление, оказа се,
че реализирането на тази стратегия е било много трудно и слабо успешно, следва да се
отбележи, обаче, че в значителна степен тя е оставила в съзнанието на Държавитечленки значението за реализиране на концепцията на икономиката, основана върху
знанията, както и ползите, произлизащи от нейното внедряване. Посочва се, че
икономиката, основана върху знанията е икономика, в която съществен използван и
създаван

фактор

са

знанията,

като

двигателна

сила,

която

създава

конкурентоспособното предимство на предприятията. Сред съществените елементи на
тази икономика се забелязват: съществената роля на знанията и интелектуалния
капитал като важен фактор за конкурентоспособността на предприятията, развитието
на информационното общество, глобализацията на предприятията, сътрудничеството
на сферата на бизнеса със сектора на науката, развитието на новите предприятия, които
се опират върху знанията, по-бързото внедряване на иновациите в предприятията,
големите изисквания по отношение на мениджърите и работниците, внедряването на
съвременните методи за управление на предприятието, както и забелязването на
„работника на знанията”, тоест специалиста, който притежава високи квалификации,
компетенции, опит и авторитет.
Лисабонската Стратегия беше сменена със Стратегията на Европа 2020,
утвърдена от Европейския съвет през 2010 г. за 2010-2020 година. Главното мнение за
8

Май И., Управление на незнанието на организацията, [в:] Новите тенденции в управлението. Том V,
Под ред. М. Павляк, Издателство Католически университет, Люблин 2014, стр. 139.
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стратегията е интелигентното и уравновесено развитие, спомагащо за социалната
интеграция. Целите на тази стратегия са укрепването на иновацията и ръст на нивото на
инвестициите, увеличаване на производителността на системата за обучение на
младежите, както и ръстът на

привлекателността на висшето образование,

разпространението на бързия Интернет, поддържането на ефективното използване на
запасите, подкрепата на предприемачите по време на глобализацията, подкрепа на
разширяването на квалификацията и уменията на работниците през целия им живот,
както и ръстът на трудоустройството.
Ето защо, в контекста на съвременните икономически отношения, за да бъдат
предприятията конкурентоспособни основен акцент се поставя на концепцията за
управление на знанията. Тя е неразривно свързана с човека, който с използването на
съответстващите инструменти, методи, техники, както и системи може да добива,
развива, предава и пази знанията. Ето защо, предприятията, желаейки да получат
конкурентно

предимство

търсят

решения

за

ефективното

използване

на

интелектуалните запаси.
За да бъдат способни да създават знания, предприятията първоначално следва да
разберат, какви знания искат да управляват. В техен интерес е убеждаването на
работниците, че това е много важен и ключов процес. Следва да се определи с какъв
тип знания се занимава предприятието, тоест да се отговори на въпросите: какво е това,
как да се направи, как да бъдеш себе си и как да постигаш целите, като си сътрудничиш
с другите. Предприятието трябва също така да се отнесе към следните проблеми: как да
се въплътят в живота и да се усъвършенстват, както и как да се обединят.
Ето защо, същността на управлението на знанията се характеризира с
функционалност, тъй като комплексно обхваща ръководните и оперативните функции,
които са съсредоточени върху запаса от знания и всички свързани с него процеси 9. За
да постигне предприятието ползи от внедряването на концепцията за управление на
знанията, трябва да се погрижи за съответното отношение на работниците, тъй като в
еднаква степен организацията и работниците могат да черпят ползи от постигнатия
успех от фирмата.

9

Ямка Б., Човешкият фактор…op. cit., стр. 173.
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Концепцията за управление на знанията трябва да помогне на предприятията в
тяхната дейност, а именно при: подкрепата на иновацията чрез поощряване на свободно
протичане на идеите, усъвършенстване на обслужването на клиентите чрез намаляване
времето за реакция, умножаване на дохода чрез по-бързото пускане на продукти и
услуги на пазара, оптимизиране флуктуацията на трудоустройството благодарение на
разпознаването на ценността на работните знания, и задържането на най-ценните
работници, съкращаване процеса на действие чрез ликвидацията на излишните
процеси, намалявайки с това средствата за функциониране. Това са най-повсеместните
примери, около които, използвайки творческия подход за управление на знанията –
може да се постигне допълнително: увеличена ефективност, висока производителност,
както и увеличени доходи на фирмата.
Други положителни аспекти от внедряването на концепцията за управление на
знанията е, че тя позволява по-ефективното противодействие на предизвикателствата,
настъпващи в променящото се обкръжение. Те трябва реагират на тези промени, с
оглед на приспособяване и намиране на иновативни решения, които ще обезпечат не
само оцеляването на пазара, но също така и доминирането. Промените могат да засягат
много

пространства,

напр.

развиващите,

демографските,

икономическите,

иновативните, политическите, юридическите промени, както и всякакъв вид бариери,
които се появяват в дадения сектор на икономиката. Предприятията трябва да положат
всички усилия, за да притежават актуална информация, касаеща промените, които се
извършват, както и да формират своята политика на дейност така, че да бъдат способни
навреме ефективно да реагират на тях, да се приспособяват и в същото време както и
преди да се развиват и изпреварват конкурентите. Само такова действие ще позволи
получаването на конкурентно предимство.
Но изследванията в практиката показват, че при внедряване на концепцията за
управление на знанията предприятията се сблъскват с редица трудности и бариери.
Сред тях се различават: лични бариери, колективни, структурни, културни, свързани с
методите за управления, технологични и в пространството на управление на човешките
резерви10.
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Флашевска Ц., Препятствия по пътя на реализация на процесите на управление на знанията във
високотехнологичните предприятия, Научни работи на университета по икономика във Вроцлав,
Издателство на Вроцлавския университет по икономика, Вроцлав 2016, № 422., стр. 54.
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Личните бариери това са вкоренените у хората

бариери, в т.ч.: страх от

промените, рутинност на действието, нежелание за обмяна на знания, недостиг на
мотивация или самоопределение, страх от грешките, недостиг на получените
предложения и учене от грешките, или скриване на съществуващите знания. Сред
колективните бариери са: съревнование, не записване на знанията, придобити по време
на колективна работа, липсата на дискусия по темата на допусканите от колектива
грешки, както и закритост за дискусия и диалог. Структурните бариери се свързват с
гъвкавата организационна структура, модела на предприятието, в който действа център
на властта, липсата на ротация на длъжностите или задържане на най-добрите опити и
решения в отделните организационни клетки и не предаването им на други работници.
Културните бариери са преди всичко липсата на доверие и откритост на хората спрямо
себе си, затруднена или липса на взаимна комуникация, способстваща за обмена на
знанията, убеждението, че знанията са власт, както и организационната култура,
съдействаща за резултатите и знанията на единицата вместо взаимодействието.
Бариерите, свързани с методите на управление това е натискът на времето, страх пред
предаването на част от задълженията, неумение да се формират колективи, липса на
стремеж за създаване на висококвалифицирани колективи, тоест така наречените
центрове на съвършенство, неумение или недостатъчно прилагане в предприятието на
съвременните концепции за управление. Технологичните бариери са в т.ч.: бедната
технологична

инфраструктура,

недостатъчната

съответна

квалификация

на

работниците за използване на информационните системи, твърде високи инвестиции на
предприятието в развитието на технологиите с едновременната липса на инвестиции в
работниците, които само със съответната подготовка могат напълно да използват тези
технологии или липсата на приспособяване на информационните системи към
потребностите на управлението на знанията. Бариери в пространството за управление
на човешките резерви това е трудоустройството на работници без вдъхновение за
развитие или по-нататъшно учене, както и инвестиции в подготовките без понататъшен контрол на тяхната годност по време на работата 11. Освен това бариери в
сферата на пространството на човешките резерви е "системата за оценки, не
съдействаща на поведението, свързано с ученето на другите и обмена на знания,

11

Пак там.
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недостигът на награди и реклама на действията, свързани с обмена на знанията,
напускане на работниците"12.
Освен тази класификация, бариерите пред внедряването на концепцията за
управление на знанията се разглеждат на три нива: работник, предприятие, както и
сектор и икономика13. Сред бариерите на нивото на работника се посочват нежеланието
за извършване на допълнителна работа, липса на инициатива, незначително желание за
професионално развитие и самоусъвършенстване, липса на умение за самостоятелно
придобиване на знания, липса на самоопределение, нежелание за приемане на
конструктивна критика, липса на способност за искане на помощ и съвет, запазване на
собствената позиция, свръх натовареност, ограничено познаване на най-новите
изследвания, а също и ограничените възможности, свързани с разходите на средства
във връзка с получаването на нови умения и квалификации14.
На нивото на предприятието бариерите засягат слабото осъзнаване на
произлизащите ползи от управлението на знанията, липсата на ангажираност на
ръководството в този процес, липсата на лидер, страх пред инвестирането в работника,
който може да напусне и да вземе със себе си своите знания и опит, неумението за
колективна работа, културни и национални различия, липса на система за натрупване
на информация, недостиг на финансови средства за внедряване на концепцията за
управление на знанията, както и разграничаване на необходимите фондове за развитие
на квалификацията на работниците и подготовката15. На нивото на предприятието се
различават също така организационни бариери, тоест неуточнена стратегия за
дейността на предприятието, развита организационна структура, ограничен наплив на
нови лица в организацията с нови знания и свеж поглед, организационна култура,
неблагоприятен обмен на знанията, страх пред избора на съществена информация за
фирмата, както "липсата на връзка с пространството за управление на човешките
резерви, несвойствено обръщение на информацията16".

12

Пак там.
Роза К., Трудности, възникващи при използването на знанията и интелектуалните ресурси в
управлението на компанията. Том I, [в:] Научни трудове на школа Гуманист. Управление 2/2007, под
ред. А. Ходинского, Издателство Гуманист, Сосновец 2007, стр. 82-83.
14
Пак там, стр. 82.
15
Пак там, стр. 82-83.
16
Пак там.
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На нивото на сектора и икономиката, бариерите засягат липсата на
сътрудничество и обединение на предприятията, както и нежелание за обмен на
придобитите опити и постижения. Освен това непрекъснато не достигат специалисти
по управлението на знанията, количеството на специализираните гъвкави подготовки,
системата за обучение е недостатъчно приспособена към потребностите на
икономиката, не достига сътрудничество в сферата на изследванията и науката, липса
на защита или недостатъчна защита на интелектуалната собственост, правна
нестабилност, финансови дефицити за изследвания и наука, лоши условия за работа,
както и липса на унифициран начин за признаване на квалификациите, получени извън
системата на формалното образование17.
Всички бариери в по-малка или в по-голяма степен представляват неизгодни
условия за правилно проведените процеси на управление на знанията. Подробното
определяне и верификация на бариерите, имащи влияние както върху внедряването на
концепцията за управление на знанията, така и върху всички процеси, свързани с
управлението на знанията в предприятието води до получаване на конкурентно
предимство на предприятието, което се разглежда в три измерения: собственост, достъп
и ефективност на изпълнението. Освен това във всяко измерение се отбелязват "по две
стратегически ориентации: за създаване на стойност на организацията и за
ограничаване свободата на стратегическата маневра на конкурента"18. В измерението на
собствеността стойността на фирмата се създава от получаването и натрупването на
резерви и компетенции като ценности на организацията, а ограничаването на
конкурента е опит за стесняване на маневрите в тази сфера. В измерението на достъпа
до резерви и компетенции създаването на стойност на фирмата е създаването на мрежи
за връзки със заинтересованите, а блокирането на конкурентите е ограничението на
достъпа до потенциално ценни резерви и компетенции. В измерението на
ефективността на изпълнението, основано на неуморното усъвършенстване, фирмите
създават своята ценност чрез стимулиране на процеса на учене, а за да ограничат
конкурента предприятията се стремят към задържане процесите на учене, за да
17
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унищожат желанието им за създаване на нови компетенции и да създадат бариери за
тяхното развитие.19
Изследванията показват, че работниците в предприятията все повече осъзнават,
че човекът, неговите знания и опит са най-важният запас на предприятието и ключ за
постигането на успех, и независимо от всички много от споменатите в тази работа
бариери представляват препятствие за

изправното и ефективно управление на

знанията.
В резултат на всичко казано до тук и наличието на голям брой бариери може да
се направи общия извод, че внедряването на концепцията за управление на знанията в
предприятията представлява предизвикателство. Ето защо, много важно е концепцията
за управление на знанията да се внедри в общата стратегия за управление на
предприятието и в тази сфера да се приспособят еднакво пространствата на човешките
запаси, както и пространствата на информационните и технологични системи,
пространствата, отнасящи се до организационната култура, както и структурните
решения.
Следва да се отбележи, че знанията като запас имат съществено значение не
само на нивото на предприятията, но и на нивото на страната. Знанията са определен
вид позитивна ценност, която на национално ниво позволява построяването на
национално богатство, "само страните, които предприемат действия, съсредоточени
върху знанията, ще бъдат победители в сферата на създаване на бъдещото национално
богатство20". Факт е, че знанията са силата на развитието.
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