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МОРФОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ
ДИНАМИЧНИ СПОСОБНОСТИ

Ас. Моника Михайлова

Увод

През последните години концепцията за динамичните способности придо-
бива все по-широка популярност в икономическата теория и практика. Това е
наложено от факта, че в съвременната стопанска действителност поддържане-
то на устойчива конкурентноспособност изисква повече от притежаването на
трудни за имитиране ресурси. Необходими са също така и уникални и трудно-
подражаеми динамични способности, които да осигуряват „непрекъснато създа-
ване, разширяване, обновяване, защитаване и запазване приложимостта на уни-
калната база активи на предприятието”1. Динамичните способности се харак-
теризират със сложна и многопластова същност, създаваща сериозни затруд-
нения при тяхната оценка и управление. Това в значителна степен ограничава
възможностите за практическа приложимост на концепцията. Един от основни-
те проблеми произтича от факта, че динамичните способности съществуват на
няколко йерархични равнища, които формират различни дълбочинни пластове, в
зависимост от степента на вътрешна промяна, която предизвикват. Друг ас-
пект от концепцията, създаващ сериозни затруднения при операционализиране-
то й, е свързан с комплицираната взаимна обвързаност на изграждащите ги
елементи. Ето защо считаме, че изясняването на тези фундаментални въпроси
е в основата на практическата приложимост на концепцията.

Във връзка с това целта на тази статия е да бъде дефинирана и анализира-
на морфологията, описваща строежа и взаимните връзки между отделните рав-
нища и елементи на динамичните способности.

1. Концепция и основни характеристики
на динамичните способности

Концепцията за динамичните способности е сравнително нова за икономи-
ческата наука и практика. Тя възниква в началото на 90-те години на двадесети
век като еволюционно продължение на ресурсния подход, стремейки се да пре-
одолее основната му слабост – статичността. Подходът за динамичните спо-
собности е представен в научните среди като интегративна перспектива на съще-
ствуващите концептуални и емпирични познания, свързани с възможностите за

1 Teece, D. Dynamic Capabilities and Strategic Management: organizing for innovation and growth.
Oxford University Press, 2009, p. 4.
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спечелване и поддържане на конкурентни предимства. Той има за цел да иден-
тифицира способностите, които могат да бъдат източник на устойчиво конку-
рентно предимство и да обясни как тези динамични способности създават ус-
пешни ресурсни конфигурации. Най-общо може да се каже, че динамичните
способности определят потенциала на предприятието да управлява динамиката
в конкурентните предимства.

Редица автори2 са допринесли за теоретичното и емпиричното развитие на
концепцията, като с течение на времето обогатяват, допълват и разясняват от-
делни нейни аспекти. Въпреки множеството изказани мнения, проблемът за
дефинирането на динамичните способности все още не е окончателно решен.
Това в значителна степен затруднява процеса на тяхната оценка и управление.
Въз основа на представените в литературата определения, можем да изведем
следната дефиниция: „Динамичните способности обхващат способността на
предприятието въз основа на усвоеното познание, целенасочено да създава
модели на дейност, осигуряващи стратегическа гъвкавост, водеща до поддържа-
не на съответствие между ресурсната база и външната среда, с цел управление
на динамиката в конкурентните предимства”. В съответствие с посоченото
определение могат да бъдат изведени следните основни характеристики на
динамичните способности:

1) Динамичните способности са целенасочено създадени в рамките на
предприятието, следователно не са случайно решение на проблеми, а резултат
от целенасочена човешка дейност. Те трябва да бъдат създадени в предприя-
тието, тъй като не съществува пазар, на който да бъдат купени. Придобиват се
с течение на времето въз основа на натрупания опит, направените инвестиции и
усвоените познания. Те са разработени и вградени в дейността на предприяти-
ето и еволюират заедно с него. Формирането им зависи от историята и следва-
ния път на развитие.

2) Динамичните способности се проявяват в модели на дейност, които могат
както да бъдат вградени в организационни процеси и системи, така и да бъдат
заложени в капацитета на управляващите. Моделите могат да бъдат както
формализирани, така и неформализирани.

3) Динамичните способности осигуряват привеждане на ресурсната база
в съответствие с изменящите се характеристики на външната среда. Те опре-
делят капацитета на предприятието да развива своите ресурси, като по този
начин създава нова стойност.

4) Променяйки ресурсната база, динамичните способности разкриват нови
стратегически алтернативи и пътища за развитие, като по този начин осигуря-
ват стратегическа гъвкавост на предприятието. Така те му позволяват да реа-
гира своевременно и адекватно на новите възможности и заплахи, произтичащи
от средата и му дават възможност да създава, както вътрешна, така и външна
промяна.

2 Teece, Pisano, G. P. ShuenEisenhardt and Martin, Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh, Winter,
Zollo.
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5) Управлението на динамиката в конкурентните предимства (създаване,
защитаване, актуализиране и при необходимост разрушаване на съществува-
щите конкурентни предимства) се постига чрез осъществяване на промени в
ресурсната база. По този начин динамичните способности оказват индиректно
влияние върху конкурентните предимства и стопанските резултати, поради кое-
то невинаги имат положително въздействие. Дори се счита, че при набелязване
и развитие на неподходящи динамични способности е възможно влошаване на
резултатите. Това се дължи на факта, че динамичните способности оказват и
директно влияние върху стопанските резултати, тъй като тяхното създаване,
развитие и използване генерира разходи. Следователно, за да бъдат постигнати
стратегическите цели на предприятието, динамичните способности трябва да
бъдат правилно идентифицирани и да се извърши точна съпоставка и оценка на
очакваните ползи и изискуемите разходи.

6) Динамичните способности са уникални за всяка стопанска организация.
Тази уникалност произтича от специфичното комбиниране на техните елемен-
ти. Следователно, в различните предприятия динамичните способности демон-
стрират сходства в ключовите характеристики и специфичност в детайли.

7) Динамичните способности са жизненоважни в турболентна среда, но се
развиват в отговор на различни условия, а не само в резултат на промени в
средата. Те осигуряват дългосрочното оцеляване и развитие на предприятието.

2. Равнища на динамичните способности

Динамичните способности се характеризират със сложна и многопласто-
ва същност и съдържание. Според степента на вътрешна промяна, която създа-
ват, могат да бъдат обособени няколко разграничими йерархични равнища, ко-
ито всъщност формират различни дълбочинни пластове. Във връзка с това ре-
дица автори3 споделят становището, че съществува йерархия на динамичните
способности, в резултат на което в литературата са изведени множество класи-
фикации, отнасящи способностите към определено равнище (таблица 1).

Таблица 1

Място на динамични способности в йерархията на способностите

3 Collis, D. J.; Winter; Pavlou and Sawy; Wang and Ahmed; Ambrosini, Bowman, Collier и др.
4 Collis, D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities?. Strategic Management

Journal, 15: 1994, (143-152).
5 Danneels, Erwin. The dynamics of product innovation and firm competences.Strategic Management

2002, Journal, 23, (1095-1121).

Автор Год. Равнище
нулево първо второ трето

Collis4 1994
Първа категория
функционални
способности

Втора
категория

Трета
категория

Мета
способности

Danneels5 2002 Способности от
първо равнище Способности от второ равнище
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На основата на позициите на тези и други автори, анализът дава основание
да се обобщи, че динамичните способности съществуват на три ясно разграни-
чими равнища, които могат да бъдат представени в пирамида на способности-
те (фиг. 1). Съвкупността от тези равнища формира цялостния капацитет на
предприятието да осигурява съответствие между ресурсната база и променя-
щите се пазарни условия.

Фиг. 1. Пирамида на способностите

Winter6 2003
Нулево равнище
Базови
способности

Способности от първо равнище
Способности
от високо
равнище

Zahra, Sapienza,
Davidsson7 2006 Съществени

способности Динамични способности
Andreeva and
Chaika8 2006 Функционални

способности Ключови способности Динамични
способности

Pavlou and
Sawy9 2006 Основни

подпроцеси
Способности
от първо
равнище

Способности от второ равнище

Wang and
Ahmed10 2007 Ресурсна база от първо

равнище
Ключови
способности

Динамични
способности

Ambrosini,
Bowman,
Collier11

2009 Ресурсна база
Инкременталн
и динамични
способности

Обновяващи
динамични
способности

Регенериращи
динамични
способности

ресурсна база на предприятието

човешки, финансови ресурси, материални, нематериални активи

акомодативни

усъвършенстване и актуализиране на ресурсната база

трансформационни
обновяване, модифициране и разширяване на

ресурсната база

динамични способности, които
променят динамични способности

регенеративни

0

2

3

1

6 Winter, S. Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal,2003, 24,(991-995)
7 Zahra, S., A., Sapienza, H., J., Davidsson, P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review,

model and research agenda. Journal of Management Studies, 2006, 43, (917-955)
8 Andreeva, T. and V. Chaika. Dynamic Capabilities: What They need to be dynamic? Discussion paper,

Institute of Management, St. Petersburg State University, 2006.
9 Pavlou and El Sawy. Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, Decision Sciences,

Vol. 42, Issue 1,  (239-273), February 2011.
1 0 Wang, Catherine L. and Ahmed, Pervaiz K., Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda.

International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 1, (31-51), March 2007.
1 1 Ambrosini, V., C. Bowman and N. Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew

their resource base. British Journal of Management, 2009, 20, 9-24.
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Пирамидата на способностите отразява отделните равнища на динамич-
ните способности в зависимост от степента на вътрешна промяна, която пре-
дизвикват.

На нулево равнище е разположена ресурсната база на предприятието,
осигуряваща неговото ежедневно функциониране. Тя обхваща ресурсите и спо-
собностите, чрез които предприятието изпълнява индивидуалните си задачи и
разрешава възникващите проблеми. Във връзка с това Колис12 отбелязва, че
това са функционални способности със съществено значение, както за осъще-
ствяването на основните бизнеспроцеси, така и за оцеляването на предприяти-
ето. Andreeva и Chaika13 считат, че способностите от това равнище са разпрос-
транени в по-голямата част от предприятията от съответната индустрия. По
наше мнение, развитието на съществуващата ресурсна база се определя от
историята, натрупания опит, взетите решения в миналото и следвания път на
развитие, поради което те са специфични за всяко отделно предприятие. В ре-
зултат на това е възможно съществуващата ресурсната база да съдържа (ма-
кар и в краткосрочен план) редки, ценни, трудни за имитиране и незаменими
ресурси, които могат да бъдат източник на конкурентни предимства. Динамич-
ните способности позволяват на предприятието да променя и създава нови стра-
тегически възможности. Необходимо е да се отбележи, че те не могат да съще-
ствуват отделно от ресурсната база, тъй като се проявяват единствено със и
чрез нея. Независимо от възприетата от различните изследователи терминоло-
гия (способности от нулево, от първо равнище, основни подпроцеси, функцио-
нални, основни, оперативни, статични способности, ресурсна база), това равни-
ще обхваща оперативни, а не динамични способности, които позволяват на пред-
приятието да изпълнява ефективно своите основни производствено-стопански
(снабдяване, производство, пласмент, финансиране) и управленски функции (пла-
ниране, организиране, ръководство и контрол). Оказвайки влияние върху ресур-
сната база, динамичните способности индиректно въздействат върху равнище-
то на конкурентноспособност на предприятието.

Способностите от първо равнище предизвикват постепенни промени в
ресурсната база на предприятието. Това са динамични способности, проявява-
щи се дори и в стабилна среда. Въпреки, че външните условия не изискват
радикални промени, е необходимо предприятията непрекъснато да усъвършен-
стват и актуализират ресурсната си база с цел запазване и адаптиране на кон-
курентните предимства. Чрез тези способности предприятието не трансформи-
ра съществуващата ресурсна база, а само я приспособява към пазарните изис-
квания. Това становище се подкрепя и от Амброзини, Боуман и Колиер14, които
определят динамичните способности от първо равнище като инкрементални

1 2 Collis, D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities?. Strategic Management
Journal, 15: 1994, 143-152.

1 3 Andreeva, T. and V. Chaika. Dynamic Capabilities: What They need to be dynamic? Discussion paper,
Institute of Management, St. Petersburg State University, 2006, p. 6.

1 4 Ambrosini, V., C. Bowman and N.Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew
their resource base. British Journal of Management, 2009, 20, 9-24.
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(постепенни), тъй като обхващат процеси, засягащи постепенни промени в ре-
сурсната база на предприятието. Според авторите, динамичните способности
от това равнище са повтарящи се и вградени в дейността на предприятието и
могат да бъдат определени като устойчиви модели на колективна дейност. Амит
и Шумейкър разглеждат този тип способности „като повтарящи се процеси или
продуктови иновации, производствена гъвкавост, реагиране на пазарни промени
и кратък цикъл на развитие”15.

Способностите от второ равнище са свързани с процесите на непрекъс-
нато обновяване, модифициране и разширяване на ресурсната база, с цел под-
държане на конкурентни предимства в условията на промяна. Те предизвикват
трансформиране на съществуващата ресурсна база в нови ресурсни конфигура-
ции. Способностите от това равнище са определяни като „креативни и предпри-
емачески”16, тъй като от тяхното развитие зависи капацитетът на предприяти-
ето да разработва нови стратегии по-бързо от конкурентите си чрез преконфи-
гуриране на различни ресурси. Във връзка с това Уанг и Ахмет17 считат, че
това равнище обхваща набор от фирмени ресурси и компетенции с важно стра-
тегическо значение, тъй като интегрират ресурсите и способностите според
стратегията за развитие на предприятието.

Важна особеност е, че могат да се проявят, както в условията на стабилна
среда, когато предприятието самостоятелно, без външен натиск инициира (създа-
ва) външна промяна, така и в случаите, когато динамиката във външната среда
провокира реакция от страна на предприятието, с цел запазване на конкурентни-
те предимства. Според Andreeva и Chaika, това равнище обхваща „ключовите
способности, които формират ключовите компетенции на предприятието и слу-
жат като основа за поддържане на конкурентни предимства”18. „Те са разрабо-
тени и вградени в дейността на предприятието, тъй като се развиват с времето
чрез акумулиране на опит и специфични инвестиции.”19 Поддържането на тези
динамични способности има първостепенно значение за осигуряване на ресур-
сна база, осигуряваща нормалното функциониране.

Обикновено в литературата способностите от първата и втората катего-
рия са възприемани като едно равнище, тъй като основната функция и на двете
е да променят ресурсната база на предприятието. Необходимо е да се отбеле-
жи, обаче, че въпреки че преконфигурират ресурсната база, те не влияят върху
начина, по който се осъществява тази промяна.

1 5 Amit R., Р. Schoemaker P. Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14,
1993, p. 35.

1 6 Collis, D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities?. Strategic Management
1994, Journal, 15: 143-152.

1 7 Wang, Catherine L. and Ahmed, Pervaiz K. Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda.
International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 1, pp. 31-51, March 2007.

1 8 Andreeva, T. and V. Chaika. Dynamic Capabilities: What They need to be dynamic? Discussion paper,
Institute of Management, St. Petersburg State University, 2006, p. 6.

1 9 Ambrosini, V., C. Bowman and N. Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew
their resource base. British Journal of Management, 20, 2009, p. S15.
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От трето равнище са способностите, чрез които се променят динамич-
ните способности. Това са способности, чрез които се променя начинът, по кой-
то се осъществява промяната в ресурсната база. Външните условия, провоки-
ращи проявлението им, обикновено са силно динамични. Проявяват се както в
случаите, когато има силно несъответствие между ресурсната база на пред-
приятието и изискванията на външната среда, така и в случаите, когато пред-
приятието се стреми към създаване на нови условия в конкурентната среда.
Регенериращите способности “позволяват на предприятието да прeмине от пре-
дишните практики за извършване на промяна към нови динамични способнос-
ти”20, съответстващи на новите условия.

Таблица 2

Равнища на динамичните способности,
според степента на вътрешна промяна, която предизвикват

Може да се твърди, че динамичните способности от разгледаните равни-
ща изпълняват различни функции, в зависимост от степента и скоростта на про-
мяна на ресурсната база, която предизвикват (таблица 2).

3. Елементи на динамичните способности

Динамичните способности представляват сложна, интегративна конструк-
ция, състояща се от взаимно свързани, но разграничими елементи. Сложността
им като реален феномен произтича от комплицираната взаимна обвързаност на
съставните им части. В основата на практическата приложимост на концепци-
ята стои оценката на тяхното равнище. С цел преодоляване на „абстрактния и
рекурсивен”21 характер е необходимо да бъдат дефинирани основните елемен-
ти, изграждащи тази икономическа категория. В специализираната литература,
обаче, все още липсва общоприето становище относно броя, състава, обхвата и
съдържанието им.

С цел систематизиране на изведените в предходни научни изследвания
елементи на динамичните способности е направен преглед на множество утвъ-

№ Равнище Външна среда Честота на
изпълнение

Степен на
вътрешна
промяна

1. Акомодативни способности стабилна непрекъснато Ниска
2. Трансформационни

способности динамична периодично Висока

3. Регенеративни способности неопределеност при
необходимост радикална

2 0 Ambrosini, V., C. Bowman and N.Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew
their resource base. British Journal of Management, 20, 2009, S16.

2 1 Eisenhardt, K., and J. Martin. Dynamic capabilities: what are they?. Strategic Management Journal,
21, (pp. 1 105-1121), 2000, p. 1107.
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рдени публикации22 в областта. В резултат на това са идентифицирани двана-
десет основни елемента (таблица 3).

Таблица 3

Елементи на динамичните способности,
изведени в предходни научни изследвания

След подлагането им на допълнителен анализ констатирахме, че в литера-
турата съществуват множество както противоречиви, така и препокриващи се
становища при определяне на елементите, изграждащи динамичните способно-
сти. Основните трудности при идентифицирането им се дължат на: 1) използва-

Елементи Автори

Способност за долавяне на
благоприятни възможности

Teece (2007), Pavlou and Sawy (2011), Madsen, E.L. (2010); Jia-
Jeng Hou (2008); Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh,
Teece and Winter (2007); Coh et al. (2005); Zollo and Winter
(2002); Menon and Mohanty (2008); Burgelman (2002) и др.

Способност за възползване
от благоприятните
възможности

Teece (2007); Harreld et al (2007); Bazerman and Watkins (2004);
Kuuluvainen, A.; Daneels (2002); Helfat and Peteraf (2003); Jensen
(2006); Litz and Klimecki (2005); Lubatkin, Simsek, Ling and
Veiga (2006); O’Reilly and Tushman (2007) и др.

Способност за
преконфигуриране

Teece (2007), Teece (1997); ); Eisenhardt and Martin (2000);
Madsen, E.L. (2010); Menon and Mohanty (2008); Ambrosini and
Bowman (2003); Verona and Ravasi (2003); Rindova and Taylor
(2002); Zollo and Winter (2002); Daneels (2002) и др.

Абсорбативна способност
Teece (1997); Pavlou and Sawy (2011);Wang and Ahmed (2007)
Pavlou ();Jia-Jeng Hou (2008); Protegerou, Caloghirou and Lioukas
(2011); Menon and Mohanty (2008) и др.

Координативна способност
Pavlou and Sawy (2011); Pavlou ();Teece (1997); Menon and
Mohanty (2008); Protegerou, Caloghirou and Lioukas (2011);
Ambrosini and Bowman (2003); Jia-Jeng Hou (2008) и др.

Интегративна способност
Pavlou and Sawy (2011); Teece (1997); Eisenhardt and Martin
(2000); Jia-Jeng Hou (2008); Protegerou, Caloghirou and Lioukas
(2011); Menon and Mohanty (2008) и др.

Иновативна способност
Wang and Ahmed (2007); Jia-Jeng Hou (2008); Foss, L.,
Iakovleva,T., Kickul,J., Oftedal,E. and Solheim, A (2010); Kickul
and Liao (2004); McKelvie and Davidsson (2006) и др.

Стратегическа гъвкавост
Protegerou, Caloghirou and Lioukas (2011); Teece (2007); Pettus,
Kor and Mahoney (2007); Borch and Madsen (2007); Griffith et al.
(2006); McKelvie and Davidsson (2006) и др.

Мениджърски способности
Pettus, Kor and Mahoney (2007); Adner and Helfat (2003);
Rosenboom (2000); Rindova and Taylor (2002); Kim and Mahoney
(2006a); Penrose (1959); Tripsas (1997) и др.

Адаптивна способност Wang and Ahmed (2007); Foss, L., Iakovleva,T., Kickul,J.,
Oftedal,E. and Solheim, A (2010) и др.

Репликативна способност Ambrosini and Bowman (2003); Eisenhardt and Martin (2000) и
др.

Способност за придбиване и
освобождаване на ресурси

Eisenhardt and Martin (2000); Madsen, E.L. (2010); Borch and
Madsen (2007); Rindova and Taylor (2002) и др.

2 2 Teece. Explicating Dynamic Capabilities, Strategic Management Journal, 2007; Winter, S. 2003,
Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal, 24; Jia-Jeng Hou, 2008 Toward
a research model of market orientation and dynamic capabilities, Social Behavior and Personality,
2008, 36(9), 1251-1268 и др.
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не на различни понятия за определяне на еднозначни елементи, както и озна-
чаване на различни елементи с еднакви понятия; 2) различия във възприемания
от авторите обхват на предложените за анализ компоненти; 3) противоречия
относно броя и състава на елементите; 4) значителна група автори23 смесват
същността на динамичните способности с тяхната резултативност.

С цел преодоляване на посочените слабости считаме, че е уместно да се
абстрахираме от поставените „етикети” и да вникнем в дълбочина в предложе-
ните в литературата елементи. За целта, поради съществуващите различия в
броя, състава, обхвата и съдържанието, е необходимо те да бъдат по-детайлно
разгледани, като се декомпозират на съставните им части (таблица 4).

Таблица 4

Дескриптори на елементите на динамичните способности,
изведени в предходни научни изследвания

Елемент Изходни променливи
Абсорбативна
способност

Непрекъснато събиране на пазарна информация. Идентифициране на значима
информация от партньорите и пазара. Предвиждане на възможните ефекти от
промените във външната среда върху предприятието;. Потребителите; конкурентите;
доставчиците. Определяне на потребителските нужди; пазарните възможности.
Притежаване на ресурси за конкурентно разузнаване. Следене на технологичните
промени. Системно сканиране на външните условия по отношение на потребителските
предпочитания, технологиите, регулациите, заплахите. Идентифициране на
възможности за придобиване на нови ресурси. Инвестиции в човешки ресурси;
технологии. Привличане на средства и др.

Интегративна
способност

Насърчаване на обратната връзка.Вземане на решения в работни групи.
Разпространяване на информацията в разнородни екипи. Успешно интегриране на
съществуващотото познание с новопридобитата информация. Успешно използване на
външна и вътрешна информация в конкретни приложения. Ефективна работа в екип.
Ясно разбиране на задачите и отговорностите на всеки член от колектива. Ясно
разбиране кой от групата притежава специализирани умения и знания, касаещи нашата
работа. Подчиняване на индивидуалните цели на груповите. Взаимно обвързани
действия на членовете на екипа. Управление на взаимна допълняемостмежду
ресурсите и задачите. Улавяне на синергичния ефект между ресурси и задачи и др.

Координативна
способност

Синхронизиране на работата на всеки служител с работата на останалите. Дейностите
в предприятието са добре синхронизирани. Отчетите и проектите в предприятието са
съгласувани. Иновативно преразпределение на съществуващи ресурси. Разпределение,
преразпределение, комбиниране и прекомбиниране на ресурси и способности. Честно
разпределение на ресурсите в предприятието. Разпределение на ресурсите във времето.
Подходящ персонал в отделните звена. Възлагане на точната задача на правилния
човек. Възлаганите задачи са в съответствие с притежаваните знания и умения.
Осигуряване на съответствие между опита и възможностите на работещите и работния
процес. Организация и управление на колективни дейности и др.

Иновативна
способност

Иновативно решаване на проблеми. Откриване на нови решения. Ефективно
трансформиране на съществуващата информация в ново знание. Развитие на нови
способности. Представяне на нови продукти и услуги. Продуктови модификации и
подобрения. Процесни подобрения. Структурни иновации. Ефективно използване на
новопридобитото познание за създаване на нови продукти, технологии и бизнес
модели. Развитие и внедряване на допълващи технологии. Развитие на нови продукти
и услуги. Развитие на нови методи за производство. Търсене на нови и необичайни
приложения. Развитие и управление на процеси, оформящи развитието на
организационните способности. Репликиране на процеси, системи. Скорост на
иновационния процес и др.

2 3 Wang and Ahmed (2007); Foss, L.,T. Iakovleva, J. Kickul. Oftedal,E. and Solheim, A (2010); Protegerou,
Caloghirou and Lioukas (2011); Pettus, Kor and Mahoney (2007); Borch and Madsen (2007); Griffith
et al. (2006); McKelvie and Davidsson (2006).
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В таблица 4 са представени изведените в предходни изследвания изходни
променливи, характеризиращи отделните елементи на динамичните способнос-
ти. В резултат на предварително извършения анализ са елиминирани повторе-
нията, а изходните променливи, отнасящи се към едни и същи аспекти на дина-
мичните способности, са групирани в отделни категории. Въпреки, че в своите
изследвания отделните автори дефинират множество различни компоненти, ана-
лизът на предложените в литературата изходни променливи установи, че от
съдържателна гледна точка те до голяма степен се препокриват и могат да
бъдат обособени в четири основни групи – абсорбативни, интегративни, коор-
динативни и иновативни способности. Според нас, това са основните елементи,
изграждащи сложната икономическа категория „динамични способности”.

Абсорбативните способности обхващат капацитета на предприятието:
1) да долавя нови благоприятни възможности от външната среда и 2) своевре-
менно да придобива и привлича ресурсите, които са му необходими, за да се
възползва от тях. От равнището им на развитие зависи способността му, както
да идентифицира своевременно зараждащите се пазарни и технологични про-
мени, които могат да бъдат предпоставка за създаване на ново конкурентно
предимство, така и да придобива специфични материални и нематериални ак-
тиви, финансови средства и човешки ресурси, които да му осигурят необходи-
мия потенциал за създаване и развитие на устойчиви конкурентни предимства.
Абсорбативните способности се проявяват в няколко основни направления: 1)
придобиване на познания от различни партньори и научни институции; 2) про-
веждане на собствени изследвания и експерименти; 3) старателно проучване и
оценяване на новите технологични и пазарни възможности; 4) придобиване на
познания и умения от високо равнище в области, свързани с приложението на
новите технологии; 5) привличане на компетентни и квалифицирани служители;
6) придобиване на материални и нематериални активи; 7) привличане на финан-
сови средства.

Интегративните способности обхващат капацитета на предприятието
да разпространява и приобщава новите ресурси в цялостната дейност на пред-
приятието. Скоростта и ефективността на протичане на този процес зависят и
се основават на всеобщото разбиране за полезността и необходимостта от
включване на новите елементи в системата. Това се обяснява с факта, че из-
пълнението, на която и да е от дейностите в предприятието, изисква колективна
логика и споделено разбиране на моделите на взаимодействие. Интегративни-
те способности се проявяват: 1) в установените практики за развитие на про-
дукти, при които се комбинира разностранен опит, с цел създаване на по-голяма
стойност; 2) в процесите на вземане на стратегически решения, при които ме-
ниджърите интегрират своя личен опит, за да направят стратегически избор; 3)
при усвояване на знание от външни източници, при които се комбинират знания
от различни области; 4) в процесите на разпространение на новопостъпващата
информация в разнородни екипи; 5) при адаптация на новопостъпващи служите-
ли; 6) при обучение на служителите в нова технология. От тяхното равнище
зависи способността за гъвкава адаптация на персонала към технологични и
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пазарни промени. Добре развитите комуникационни мрежи в рамките на пред-
приятието са предпоставка и условие за поддържане на силни интегративни
способности. Предприятия, притежаващи силни интегративни способности по-
стигат синергетичен ефект при управлението на взаимното допълване между
ресурси и задачи, имат по-голяма обръщаемост на активите, реагират по-бързо
и по-адекватно в нови ситуации и задоволяват по-пълно нуждите на потребите-
лите.

Координативните способности са свързани с възможността на пред-
приятието да съгласува и да създава целенасочено взаимодействие между ре-
сурсите и дейностите, като управлява по предварително съгласувани намере-
ния и цели тяхната взаимна обвързаност. Координативните способности се про-
явяват в няколко основни направления: 1) равнище на синхронизация на работа-
та на служителите; 2) координация на процесите; 3) съгласуваност на отчети,
цели, стратегии и проекти. Силните координативни способности снижават тран-
закционните разходи, водят до по-добра информираност за целите на контрола и
заместват по-скъпите операции в една дейност с по-евтини в друга.

Иновативните способности обхващат капацитета на предприятието да
създава и/или репликира нови продукти, да разработва нови пазари, да генерира
нови технологии, да разработва и успешно да внедрява нови модели на дейност.
Репликирането е свързано с възможността за осъществяване на трансферни
процеси. Обхваща капацитета на предприятието да копира процеси, модели,
системи и ресурси от една част на предприятието в друга или от съществуващи
на нови пазари. Иновативната способност свързва присъщата за предприятие-
то иновативност с пазарно базираните конкурентни предимства, намиращи про-
явление в различни нововъведения. Така иновативната способност обяснява
връзките между ресурсите и способностите на предприятието с новите продук-
ти и пазари. Предприятията, притежаващи силни иновативни способности, ос-
вен, че реагират по-бързо и адекватно на пазарните промени, са способни да
моделират средата като сами създават пазарна промяна.

Тези четири разграничими, но взаимно обвързани и взаимно подсилващи
се способности могат да бъдат концептуализирани като добри практики. Всяка
от тях се състои от конкретни поддименсии, върху които управляващите могат
перманентно да оказват директно и насочено въздействие за осигуряване на
капацитет за поддържане на подходяща ресурсна конфигурация, водеща до ус-
тойчива конкурентноспособност.

От казаното дотук можем да обобщим, че динамичните способности съще-
ствуват на три ясно разграничими йерархични равнища, които формират раз-
лични дълбочинни пластове. Уникалността им произтича от специфичното ком-
биниране на изграждащите ги елементи – абсорбативни, интегративни, коорди-
нативни и иновативни способности (фиг. 2).
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Фиг. 2. Морфология на динамичните способности

Заключение

В съвременната стопанска реалност „оцелява не най-силният, нито най-ин-
телигентният, а този, който е най-адаптивен към промяна”24. Безспорно поддържа-
нето на устойчива конкурентноспособност в дългосрочен план изисква целенасо-
чено и балансирано управление на динамичните способности. Това е обусловено
от факта, че динамичните способности са тези, които позволяват на предприяти-
ето непрекъснато да създава, защитава, актуализира и при необходимост да раз-
рушава съществуващите конкурентни предимства. По този начин предприятието
поддържа гъвкаво съответствие между ресурсната база и външните условия или
дори моделира средата като само създава пазарна промяна.

Статията е посветена на морфологията, описваща строежа и взаимните връзки
между отделните равнища и елементи на динамичните способности. Въз основа на
проучване на редица литературни източници са изведени дефиниция и основните
характеристики на динамичните способности. Диференцирани са техните йерар-
хични равнища – акомодативни, трансформационни и регенеративни. Детайлно са
анализирани основните дескриптори, въз основа на което е направен изводът, че
елементите, изграждащи динамичните способности, обхващат четири разграничи-
ми, но взаимно допълващи се и взаимно подсилващи се способности, а именно –
абсорбативни, интегративни, координативни и иновативни способности.

Считаме, че въпросът за дефинирането на морфологията на икономичес-
ката категория динамични способности е изключително важна за адекватното
апробиране на концепцията в българските индустриални предприятия. С нея се
идентифицират отделните равнища и елементи на динамичните способности и
се изяснява тяхната сложна взаимна обвързаност. Във връзка с това считаме,
че представената морфология е необходима основа за разработване на мето-
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дика за оценка на равнището на динамичните способности. Безспорно това в
значителна степен ще повиши възможностите за практическо приложение на
концепцията в българските индустриални предприятия.

MORPHOLOGYOF THE ECONOMIC CATEGORY
OF DYNAMIC CAPABILITIES

Assist. Prof. Monika Mihaylova

Abstract

The present article is dedicated to the morphology describing the structure and
interrelations between the individual levels and elements of dynamic capabilities. There are
mentioned some of the major debatable aspects, ensuing from the complex and multi-layer
nature of this economic category. On the basis of a study of a number of bibliographical
sources there are drawn the definition and main characteristics of dynamic capabilities. There
are differentiated three clearly delimited hierarchical levels of existence – accommodative,
transformational and regenerative. There is given a detailed analysis of the main descriptors,
on the basis of which there is drawn the conclusion that the elements constituting dynamic
capabilities can be differentiated in four distinct, but mutually complementary and reinforcing
groups, namely – absorbative, integrative, coordinative and innovative capabilities. For a
conclusion there is presented the morphology of dynamic capabilities, revealing the
interrelations between the individual levels and elements.

Keywords: dynamic capabilities, competitive advantage, competitiveness of the enterprise.

МОРФОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙКАТЕГОРИИ
ДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Асс. Моника Михайлова

Резюме

Настоящая статья посвящена морфологии, описывающей строение и взаимосвязи
между отдельными уровнями и элементами динамических способностей. Затрагиваются
некоторые основные дискуссионные апспекты, вытекающие из сложной и многопласто-
вой сущности этой экономической категории. На основе изучения ряда литературных
источников предложены определение и основные характеристики динамических способ-
ностей. Дифференцированы три четко обозначенных иерархических уровня существова-
ния – аккомодативные, трансформационные и регенеративные. Подробно проанализи-
рованы основные дескрипторы, на основе чего сделан вывод, что элементы, составляю-
щие динамические способности, можно распределить в четырех разграничимых, но вза-
имно дополняющих и усиливающих друг друга группах, это способности абсорбатив-
ные, интегративные, координативные и инновативные. В качестве обобщения представ-
лена морфология динамических способностей, раскрывающая взаимосвязи между от-
дельными уровнями и элементами.

Ключевые слова: динамические способности, конкурентное преимущество, кон-
курентоспособность предприятия.


