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Принципи на иновацията

I

Всички опитни лекари са били свидетели на „чудодейни из-
целения“. Пациенти, страдащи от смъртоносни заболявания, из-
веднъж се възстановяват – понякога без видима причина, друг
път, като посещават екстрасенси, подлагат се на абсурдни диети,
или спят през деня и будуват през нощта. Само фанатиците биха
оспорили, че подобни неща наистина стават, и биха ги отхвърли-
ли като „ненаучни“. Въпреки това никой лекар няма да ги вклю-
чи в учебник или в лекциите си пред студентите по медицина. Те-
зи случаи не могат да бъдат повторени, преподавани, нито пък
научени. Освен това са изключително редки.

Съществуват и иновации, които не произхождат от източни-
ците, описани в предходните глави – такива, които не са разрабо-
тени по организиран, целенасочен и системен начин. Срещат се и
иноватори, „целунати от Музата“, чиито изобретения са по-ско-
ро резултат на „гениален проблясък“, не на усилна и строго рег-
ламентирана работа. Но тези иновации не могат да бъдат повто-
рени, преподавани или усвоявани. Не е възможно да обучиш ня-
кого да стане гений. Обгърнати от ореола на романтиката, „гени-
алните проблясъци“ са невероятно редки. И което е по-важно, аз
не познавам нито един случай на „гениален проблясък“, прерас-
нал в иновация. Те всички си остават блестящи идеи.

Най-великият изобретателен гений в историята на човечест-
вото определено е Леонардо да Винчи. Буквално върху всяка
страница от тетрадките му има по някоя смайваща идея – за под-



водница, за вертолет или за автоматична ковачница. Но нито ед-
на не би могла да бъде превърната в иновация с технологиите и
материалите от 1500 г., нито пък да се възприеме от обществото
и икономиката по онова време.

Всеки ученик ще ви каже, че Джеймс Уат е „изобретателят“
на парната машина, което не е вярно. Историците на технологи-
ите знаят, че през 1712 г. Томас Нюкъмен е построил първата
парна машина, която е вършила някаква полезна работа: изпомп-
вала е водата от английска каменовъглена мина. И двамата са би-
ли организирани, системни и целенасочени изобретатели. Парна-
та машина на Уат в частност е същински модел за нововъведение,
при което новото познание (как да се разпробие гладко цилиндър)
и проектът за „липсващата брънка“ (кондензаторът) се съчетават
в иновация, основаваща се на нужда на процеса, чието възприе-
мане е подготвено от машината на Нюкъмен (тогава вече е има-
ло хиляди такива машини). Но истинският изобретател на топ-
линния двигател, а с него и на съвременните технологии, не е ни-
то Уат, нито Нюкъмен. Това е големият химик от англо-ирлан-
дски произход Робърт Бойл, който е направил откритието си,
осенен от „гениален проблясък“. Само че двигателят на Бойл не
е работил и не би могъл да работи. Защото той е използвал за
задвижване на буталото барутна експлозия, която така замърся-
вала цилиндъра, че след всеки ход трябвало да бъде разглобяван
и почистван. Идеята на Бойл е дала на Дьони Папен (негов асис-
тент при конструирането на барутния двигател), после на Нюкъ-
мен и накрая на Уат възможността да разработят действащ топ-
линен двигател. Геният Бойл е бил споходен само от една блестя-
ща идея. Тя принадлежи на историята на идеите, не и на истори-
ята на технологиите и иновациите.

Предмет на обсъждане и на представяне като иновационна
практика може да бъде единствено целенасочената иновация, по-
чиваща на анализ, плод на системен и упорит труд. Но и това е
напълно достатъчно, тъй като обхваща най-малко 90 на сто от
ефективните иновации. А изпълнителят в тази сфера, както и във
всяка друга, ще бъде ефективен, ако се основава на научната дис-
циплина и е постигнал съвършенство в нея.

Какви са принципите на иновацията, представляващи сърце-
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вината на дисциплината? Има редица правила от типа „Направи!“
– неща, които трябва да бъдат направени. Има и други, от типа
„Не прави!“ – неща, които е най-добре да не се правят. А освен
това има и такива, които бих нарекъл „условия“.

II

Направи!

1. Целенасочената, системна иновация започва с анализ на
възможностите, с обмисляне на онова, което аз определям като
източници на иновационни възможности. Различните източници
имат различна важност за различните области в различни момен-
ти. Демографските промени например могат да бъдат от съвсем
слабо значение за иноваторите, разработващи фундаментални
индустриални процеси, за някой, който търси, да речем, „липсва-
щата брънка“ в процес като производството на хартия, където
има несъответствие между икономическите реалности. По съща-
та причина новото познание може да е неприложимо за онзи, кой-
то се е заел да внедри нов социален инструмент, за да задоволи
необходимост, породена от демографски изменения. Но всички
източници на иновационни възможности трябва да бъдат задъл-
бочено анализирани и старателно изучени. Не е достатъчно само
да регистрираме наличието им. Търсенето следва да се организи-
ра и да се извърши системно.

2. Иновацията е въпрос и на концепция, и на възприемане.
Ето защо вторият императив повелява да се отиде на място, да се
наблюдава, да се пита и да се изслушва. Успешните иноватори из-
ползват и двете полукълба на мозъка си. Те се вглеждат и в циф-
рите, и в хората. Стигат по аналитичен път до извода каква тряб-
ва да бъде иновацията, след това установяват контакт с клиенти-
те, за да разберат какви са очакванията, ценностите и потребнос-
тите им.

Възприемчивостта, както и ценностите могат да бъдат „виде-
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ни“. Човек може да усети, че този или онзи подход няма да съв-
падне с очакванията или навиците на хората. И тогава би следва-
ло да си зададе въпроса: „Какво трябва да отразява иновацията,
та онези, за които е предназначена, да искат да я използват и да
съзрат в нея своята възможност?“ В противен случай е много
вероятно да имаме правилна иновация в погрешна форма – както
стана с водещия производител на компютърни програми за обу-
чение в американските училища, чиито великолепни и ефикасни
продукти не се прилагаха от учителите, изпитващи страх от ком-
пютрите; те възприемаха машината като нещо, което не само че
няма да им помогне, ами ги и заплашва.

3. За да бъде една иновация ефективна, трябва да е проста и
точно фокусирана, само върху едно нещо, иначе ще породи
объркване. Ако не е проста, няма да действа. Всяко ново нещо е
нестабилно и се разваля; ако е сложно, няма да е възможно да бъ-
де ремонтирано. Ефективните иновации са поразително прости.
И най-голямата похвала, която изобретателят би могъл да полу-
чи, е хората да кажат: „Та това е очевидно. Как не съм се сетил?“

Дори иновацията, създаваща нови крайни потребители и но-
ви пазари, трябва да се насочи към специфично, ясно замислено
приложение, да се концентрира върху специфична потребност,
която ще задоволява, и върху специфичните резултати, до които
ще доведе.

4. Ефективните иновации започват от малкото. Те не са гран-
диозни. Опитват се да постигнат едно определено нещо. Това мо-
же да бъде даване на възможност на возилото да консумира
електроенергия, вървейки по релси – иновацията, която направи
трамвая реалност. Или пък нещо толкова елементарно, като да
сложиш еднакъв брой кибритени клечки във всяка кутийка, което
роди автоматичното пълнене и осигури на шведските автори на
идеята световния монопол върху кибрита в продължение на поч-
ти половин век. Слабо вероятно е помпозните планове и проекти,
насочени към „революционизиране“ на бранша, да проработят.

Най-добре е иновациите да започват от малкото, да изискват
отначало малко средства, малко хора и ограничен пазар. В проти-
вен случай няма да има достатъчно време да се направят проме-
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ните и донастройките, които почти винаги са необходими. В ран-
ната си фаза иновациите най-често са „почти точното нещо“.
Нужните промени могат да се извършат само ако мащабът е
малък и претенциите за кадри и пари са сравнително скромни.

5. Но – и това е последното „Направи!“ – сполучливата ино-
вация предполага извоюване на водачество. Тя не цели непремен-
но да прерасне в голям бизнес; всъщност никой не може да предс-
каже дали дадена иновация ще се превърне в крупен бизнес, или
ще си остане скромно постижение. Но ако още отначало не се го-
ни лидерство, е малко вероятно иновацията да е достатъчно нова-
торска и поради това едва ли ще успее да се наложи. Стратегиите
(които ще обсъдим в Глави 16–19) варират силно – от онези, кои-
то преследват доминираща позиция в цял бранш или пазар, до
ориентираните към малка „екологична ниша“ в даден процес или
пазар. Но всички предприемачески стратегии, тоест насочените
към оползотворяване на иновации, трябва да постигнат водачес-
тво в определена среда. В противен случай те просто ще създа-
дат възможност за конкуренцията.

III

Не прави!

Ето и няколко важни правила от типа „Не прави!“.

1. Не бива да се правим на прекалено умни. Ако се разгърнат
и придобият важност, с иновациите ще боравят обикновени чо-
вешки същества, нерядко без нужната подготовка. В крайна смет-
ка некомпетентността е единственото, което се намира в изоби-
лие и е с неизчерпаеми запаси. Всяко прекалено изкусно проек-
тирано творение почти сигурно би се провалило.

2. Не разнообразявайте, не се опитвайте да свършите твърде
много неща наведнъж. Това е в пряка връзка с правилото от типа
„Направи!“ – съсредоточете се! Иновациите, които се отклоняват
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от сърцевината, неизменно се размиват. Идеята си остава, ала не
се превръща в иновация. Не е задължително сърцевината да е
технология или познание. Всъщност познаването на пазара съз-
дава по-добра обединяваща сърцевина във всяко предприятие,
независимо дали е бизнес или институция за обществени услуги,
отколкото познанието или технологиите. Но трябва да има по-
добно ядро в иновационните усилия, иначе те навярно ще се раз-
пилеят във всички посоки. Иновацията се нуждае от съсредото-
чената енергия на обединените усилия. Тя изисква хората, които
я внедряват, да се разбират, това също предполага единство, об-
ща сърцевина. 

3. И накрая, не се опитвайте да правите иновации за бъдеще-
то. Правете ги за настоящето! Една иновация може да притежава
дългосрочно въздействие; може да не достигне зрелост в следва-
щите две десетилетия. Компютърът, както видяхме, започна да
упражнява осезаемо влияние чак в началото на седемдесетте, то-
ест двайсет и пет години след като бяха внедрени първите
действащи модели. Ала още от първия ден имаше някакво теку-
що приложение – без значение дали научни изчисления, пресмя-
тане на заплати или трениране на авиатори. Не е достатъчно да
си кажем: „След двайсет и пет години ще има много възрастни
хора, които ще се нуждаят от това.“ Трябва да сме в състояние да
кажем: „Днес има достатъчно възрастни хора, за които това не-
що ще донесе промяна. Разбира се, времето е с нас – след двай-
сет и пет години те ще са повече.“ Няма ли обаче приложение в
настоящето, иновацията ще наподобява чертежите в тетрадките
на Леонардо да Винчи – просто блестяща идея. Малцина от нас
са надарени с гения на Леонардо и могат да разчитат единствено
на записките си да им осигурят безсмъртие.

Първият иноватор, осъзнал това правило, е навярно Едисон.
Всеки втори изобретател в областта на електричеството около
1860 или 1865 г. се бил заел с онова, което след време щяло да
стане електрическата крушка. Едисон изчакал десет години, дока-
то познанието се натрупа; дотогава работата по лампата била ра-
бота „за бъдещето“. Но когато познанието вече било в наличност
– с други думи, електрическата крушка станала „настояще“, –
Едисон впрегнал огромната си енергия и изключително способ-
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ния си екип и в рамките на две години се концентрирал само вър-
ху тази иновационна възможност.

Понякога иновационните възможности са с продължителни
латентни периоди. Във фармацевтичната сфера едно десетилетие
за проучвания и развойна дейност в никакъв случай не е рядкост,
нито се смята за прекалено дълъг промеждутък. Ала никой в ко-
ято и да е компания не би си и помислил да предлага изследова-
телски проект за лекарство, което, ако излезе успешно, няма да
има непосредствено приложение за нуждите на здравеопазването
в момента.

Три условия

Макар и очевидни, трите условия често биват пренебрегва-
ни.

1. Иновацията е труд. Тя изисква познание, в доста случаи
– и творчески подход. Определено има хора, които са по-талант-
ливи в това отношение от останалите. Иноваторите рядко се изя-
вяват в повече от една област. Въпреки огромния си изобрета-
телски потенциал Едисон е работил само в областта на електри-
чеството. Един иноватор във финансовата сфера – нюйоркската
Сити банк например – едва ли ще се заеме с търговията или здра-
веопазването. При иновациите, както и във всяка друга дейност,
можем да говорим за талант, за изобретателност, за предразполо-
жение. Но когато всичко бъде уточнено, следва тежък, съсредо-
точен, целенасочен труд и се изисква много старание, упорство и
отдаденост. Ако това липсва, няма полза от никакъв талант, изоб-
ретателност или познание. 

2. За да успеят, иноваторите трябва да заложат на сил-
ните си страни. Нужно е да огледат целия спектър от възмож-
ности. После обаче е задължително да се запитат: „Коя от тези
възможности пасва на мен, пасва на тази компания, може да мо-
билизира онова, в което сме добри и сме доказали способности-
те си?“ В това отношение, разбира се, иновацията не се различа-
ва от другите видове труд. При нея обаче е особено важно да се
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набляга върху силните страни, заради рисковете и произтичащо-
то от внедряването є натрупване на нови знания и производствен
капацитет. В иновацията, както и във всяко рисково начинание,
трябва да има и „пасване на темпераментите“. Бизнесите не се
справят удовлетворително с неща, които всъщност не уважават.
Нито една фармацевтична фирма – ръководена, както се и пола-
га, от хора с научно мислене, които се смятат за „сериозни“ – не
е успявала с толкова „фриволни“ продукти, като червила и пар-
фюми. Иноваторите по подобен начин трябва да бъдат в хармо-
ния с иновационната възможност. В противен случай не ще вър-
шат с желание усилната и изнурителна работа, която сполучлива-
та иновация неизменно изисква.

3. Иновацията е въздействие върху икономиката и обще-
ството, промяна в поведението на потребителите, на учители,
на фермери, на очни хирурзи... Или пък е промяна в някой про-
цес – тоест в това как хората работят и произвеждат. Ето защо тя
следва да е винаги близо до пазара, фокусирана върху пазара,
задвижвана от пазара.

Консервативният иноватор

Преди година-две бях на университетски симпозиум за
предприемачеството, в който участваха редица психолози. Макар
че докладите им се разминаваха по доста пунктове, всички те го-
вориха за „личността на предприемача“, и по-точно за „предраз-
положеността му към рискове“.

За коментар бе поканен известен и проспериращ иноватор и
предприемач, превърнал за двайсет и пет години иновация, осно-
ваваща се на нужда на процес, в солиден, световен бизнес. Той
каза следното: „Онова, което чух тук, ме обърка. Мисля, че поз-
навам значителен брой изявени иноватори и предприемачи, за-
почвайки от самия себе си. И всички те притежават едно-един-
ствено общо нещо помежду си – не са склонни към рискове.
Опитват се да дефинират рисковете, които се налага да поемат, и
да ги намалят доколкото е възможно. В противен случай никой от
нас не би успял. Що се отнася до мен, ако търсех рискове, щях да
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се заема с недвижими имоти или с търговия на стоковата борса,
или пък щях да стана професионален художник, както искаше
майка ми.“

Тези думи потвърждават моя собствен опит. Аз също позна-
вам не малко предприемачи. Никой от тях не е „предразположен
към рискове“.

Популярният образ на иноваторите – наполовина поп-психо-
логия, наполовина отглас от Холивуд – е своего рода кръстоска
между супермен и рицарите около Кръглата маса. Уви, повечето
от тях в реалния живот са лишени от романтични пориви, хора,
които най-вероятно прекарват часове над диаграмите на парични-
те потоци, вместо да се втурнат на лов за рискове. Несъмнено
иновацията носи риск. Но рисковано е и да се качиш в колата и
да отидеш до супермаркета за хляб. Цялата икономическа дей-
ност е по дефиниция „високорискова“. А да браниш вчерашното
– тоест да не правиш иновации – е далеч по-рисковано, отколко-
то да работиш за утрешното. Успелите иноватори, които позна-
вам, са изследвали рисковете и са ги ограничили. Те са анализи-
рали източниците на иновационни възможности, след това са
избрали една от тях и са я оползотворили – независимо дали е би-
ла свързана с малък и дефинируем риск, като използването на не-
очакваното или на нужда на процеса, или с далеч по-голям, но съ-
що дефинируем, като иновацията, базирана на познание.

Успелите иноватори са консерватори. Такива и трябва да бъ-
дат. Вниманието им е насочено не към рисковете, а към възмож-
ностите.

Принципи на иновацията  179


