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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

1. Актуалност на изследването  

 
Китай е главно действащо лице на световната сцена, което се възприема, както като 

заплаха, така и като възможност от корпорации, академични институции и правителства. 

Китайският пазар, например, представлява чудесна възможност за европейските 

индустрии, но в същото време процесът на навлизане в Китайския пазар поражда 

определени рискове и изисква огромна инвестиция на ресурси и внимателно планиране. 

Нещо повече, в бързо променящата се глобална среда, Китай е ключов двигател на 

промяната, който оказва силно и многообразно влияние върху останалата част от света. 

В следвоенната епоха станахме свидетели на икономическите чудеса на Япония и Южна 

Корея, които успяха да се превърнат в значими участници на глобалния пазар на 

високотехнологични продукти. Въпреки това и двете държави не притежават динамиката 

и размера, нужни за преобразуване на глобалната икономика и контролиране правилата 

на играта. Днес в началото на XXI век две нови държави, Китай и Индия (особено Китай) 

имат перспективите или потенциала да изместят баланса на глобалната икономика.1. 

През по-голямата част от историята на човечеството темпът на промяна е доста бавен и 

голяма част от населението на земята не е ставало свидетел на научни открития, нито е 

изпитало значително подобрение, в рамките на своя живот. (Harari, 2015 г.). Такъв е и 

случаят със световната икономика, която неизменно запазва своята стабилност (Фигура 

1), но през последните две столетия претърпя бърз растеж главно поради научните и 

технологични открития, които белязаха началото на Индустриалната революция. Освен 

това, днес икономическият растеж и промените се осъществяват все по-бързо. 

Британската империя успя да удвои дохода на глава от населението за почти 60 години, 

а в наши дни Китай успя да постигне същото за по-малко от 7 години (Фигура 1). 

 

 

Фигура 1: Растежът на световната икономика (Cordeiro, 2014 г.). 

 

Според удостоения с награди учен от MIT-Lemelson, Ray Kwutzweil (Kurzweil, 2005 г.) и 

екипа по Проекта за хилядолетието (Glenn, Florescu, & The Millennium Project Team, 2017 

г.), темпът на промяната се ускорява непрекъснато, следвайки експоненциална 

                                                 

1
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(показателна) крива. Днес този експоненциален растеж е стимулиран от група нови 

технологии (изкуствен интелект, роботика, ДНК секвенция и др.), които бързо 

трансформират икономиката, обществото и околната среда 

 

2. Обект и предмет на дисертационното изследване 

 
Основната цел на изследването е да докаже, че тъй като днес темпът на промените е по-

бърз от всякога, за организациите е важно да използват методически инструменти, които 

да им помогнат да разберат сложността на тези промени и да им позволят да постигнат 

дългосрочна устойчивост. 

Предметът на това докторско изследване ще докаже валидността на използването на 

сценарии за преодоляване на несигурността по отношение на бъдещето развитие на 

Китай в тази сложна иновационна и икономическа среда. 

2.1 Хипотеза и цел на изследването  

 

Светът в наши дни е по-сложен от всякога, а темпът на промяната е по-бърз от когато и 

да било, благодарение на технологичните открития и няколко водещи тенденции, 

предизвикващи сериозни смущения и системни промени във всички аспекти на нашия 

живот. В тази глобална среда, дружествата и другите организации разбират стойността 

на дългосрочното стратегическо планиране, но липсват правилните инструменти за 

изграждане на убедителна дългосрочна стратегия. Традиционните инструменти за 

планиране са по-подходящи за краткосрочни линейни промени и не могат да се справят 

с достатъчно дългосрочни промени в социално-техническата система и въздействията на 

тази лавина от технологични смущения (Dufva et al., 2015 г.) 

Хипотезата е, че методите на прогнозирането и по-специално изработването на сценарии, 

предлагат подходящи предпоставки за създаване на бъдещи насоки, начин на мислене, подходящ 

за бъдещето и за разработване на гъвкава стратегия за дългосрочна организация, която се 

разглежда като „черната дупка в стратегията“ (Uotila, Melkas & Harmaakorpi, 2005 г.). За да се 

разреши проблема с икономическото моделиране и анализа на сценарии, като 

инструменти за прогнозиране в условията на несигурност, за анализ на случай е избрана 

икономиката и иновациите в Китай. 

Иновационната среда в Китай представлява бързо меняща се комплексна система, която 

е стимулирана предимно от експоненциалния ход на технологичните промени, но в 

същото време се влияе от няколко различни движещи сили и взаимосвързани тенденции. 

И все пак, на няколко въпроса все още няма отговори. Не е ясно дали китайската 

икономика и иновация някога ще се превърнат в конкурентен световен лидер и не е 

сигурно дали наличните финансови ресурси и централизираното държавно планиране са 

достатъчни фактори за гарантиране на растежа. 

Основната цел на настоящата докторска дисертация е да докаже, че в съвременната 

сложна и бързо променяща се среда, използването на методологията за прогнозиране 

осигурява един стабилен инструмент за разбиране на системата и за изграждане на 

успешна дългосрочна стратегия, която може да намери успешни решения на проблемите, 

свързани с елементите на несигурност в бизнеса, технологиите, и др. 

2.2 Прогноза 

 

Според общоизвестното определение, прогнозирането е систематичен, проучвателен, 

политически ориентиран процес, изискващ активно участие, който, комбиниран с 



подкрепата на екологичните и сканиращи подходи, цели да ангажира активно ключовите 

заинтересовани страни в широк кръг от дейности, които предвиждат, препоръчват и 

преобразуват бъдещето развитие на технологичните, икономическите, социални, 

етичните и свързаните с околната среда аспекти (Georghiou, Harper, Keenan, Miles, & 

Popper, 2009 г.). 

Прогнозните дейностите водят началото си още от Древен Египет (3000 г. пр.н.е.), когато 

специалистите са използвали различни техники за изготвяне на предсказания за събиране 

на реколтата. Подобни „прогнози“ са били практикувани и от световноизвестния 

Делфийски оракул в Древна Гърция (около 800 г. пр.н.е.), а години след това се появяват 

и няколко противоречиви гадатели като Нострадамус (1503 – 1566 г.). През целия този 

период прогнозирането най-вече служи на естествената човешка нужда да се подготви 

по отношение на страха от неизвестното бъдеще. От шестнадесети до осемнадесети век 

се използва широк спектър от прогнози и планове за подобряване на вземането на 

решения и предвиждане на бъдещите тенденции (Jemala, 2010 г.). 

Раждането на съвременната наука за прогнозата (Rohrbeck, Battistella, & Huizingh, 2015 

г.) ни връща в 50-те години на миналия век, когато няколко държави, както и 

предприятия, инициират прогностични дейности (предимно насочени към сферата на 

науката и технологиите). Съвременното прогнозиране се основава на предположенията, 

че (1) са възможни множество видове бъдеще (т.е. то е несигурно и непредвидимо), (2) 

движещите сили могат да бъдат идентифицирани и изучавани, и (3) върху бъдещето 

може да се окаже влияние (Rohrbeck et al., 2015 г.). 

Началото на съвременното корпоративно прогнозиране може да бъде проследено до два 

основни клона: (1) френската „проспективна“ школа, основана от философа Гастон 

Берже, и (2) прогностичната школа, базирана на работата на Herman Kahn в Rand 

Corporation (Rohrbeck et al., 2015 г.). Първоначално Herman Kahn е част 

Военновъздушните сили на САЩ, разработвайки сценарии/прогнози за противникови 

стратегии, а по-късно и усъвършенства сценариите и метода „Делфи“ като инструменти 

за прогнозиране в областта на бизнеса (Schwartz, 1997, Rohrbeck et al., 2015 г.). 

През 60-те и 70-те години на миналия век сферата на корпоративното прогнозиране 

получава силен тласък благодарение на работата на Pierre Wack и други експерти по 

планиране в Royal Dutch / Shell Group, които създават сценарии за бъдещето на цените 

на петрола. Първоначално сценариите на Wack са пренебрегнати от директорите на Shell 

до настъпването на критичен момент, променил историята на прогнозирането. Този 

критичен момент за корпоративното прогнозиране е войната „Йом Кипур“ в Близкия 

изток през м. октомври 1973 г., която предизвика глобална нефтена криза и срива 

стратегиите на „Седемте сестри“2 - 7-те най-големи петролни компании по онова време. 

Единствено Shellр по-слабата от 7-те компании, е била подготвена да се справи с 

промените, да реагира успешно и бързо се превърна във втората по големина и най-

печеливша от седемте сестри (Schwartz, 1997 г.). Вдъхновени от успеха на Shell, други 

компании като Motorola, General Electric и UPS създават процеси за планиране на 

                                                 

2
 Англо-иранска нефтена компания (понастоящем BP), Gulf Oil (по-късно част от Chevron), Royal Dutch 

Shell, Standard Oil Company of California (SoCal, в момента Chevron), Standard Oil Company of New 

Jersey (Esso, по-късно Exxon, а сега част от ExxonMobil), Standard Oil Company of New York (Socony, по-

късно Mobil, а сега също част от ExxonMobil), Texaco (по-късно осъществила сливане с Chevron). 

 



сценарии, които започват да се приемат като едни от най-мощните техники (Rohrbeck et 

al., 2015 г.). 

Както е описано по-горе, областта на прогнозите се е развила като инструмент за 

справяне с нарастващата комплексност на света и нарастващия (експоненциално) темп 

на промените. Разбира се, областта на корпоративните прогнози бе допълнително 

професионализирана през следващите десетилетия поради нарастващата несигурност в 

корпоративния свят, дължаща се на глобализацията и технологичните открития. Тя 

постепенно се превърна в един от най-популярните инструменти за стратегическо 

планиране с оглед установяването на общи визии, стратегии и дългосрочни планове на 

държавни и корпоративни нива сред органите, отговорни за вземане на решения и 

корпоративните мениджъри (Jemala, 2010 г.).  

 

3. Степен на разработеност на проблема  

 
Първото десетилетие от второто хилядолетие недвусмислено показа, че трябва да се 

подготвим и да предвидим непредвидимото. Светът се променя бързо с високи нива на 

комплексност (Harari, 2015 г.), и поради това са необходими бързи реакции и устойчиви 

стратегии за бизнеса и лицата, създаващи политики. 

Дружествата и другите организации, както и цели индустриални сектори, трябва да 

предвиждат бъдещите развития, за да бъдат подготвени за тях (Dufva et al., 2015 г.). И 

докато относително лесно се подготвяме за краткосрочни линейни промени, 

дългосрочните промени в социално-техническата система и въздействията на 

експоненциалните технологични смущения са по-трудни за справяне и се разглеждат 

като „черната дупка в стратегията“ (Uotila, Melkas, & Harmaakorpi, 2005 г.). 

Предвиждането е подход, който подкрепя дългосрочното прогнозиране на вероятни 

бъдещи сценарии и поставя техни решения (Georghiou, Harper, Keenan, Miles, & Popper, 

2009). 

 

Черната дупка при изграждане на стратегията (Източник: Uotila, Melkas, & 

Harmaakorpi, 2005) 

За решаване на проблема с изграждането на дългосрочна стратегия в бързопроменяща се 

и сложна среда, в Китай избират казуистичен подход спрямо икономиката и иновациите. 



Иновационната среда в Китай е бързопроменяща се сложна система, която се движи 

главно от значителния темп на технологичните промени, но в същото време е повлияна 

от няколко различни водещи фактора и взаимосвързани тенденции. Все още определени 

въпроси се нуждаят от отговори. Не е ясно дали китайската икономика и иновации 

изобщо ще заемат конкурентни световни лидерски позиции и също не е ясно дали 

наличните финансови ресурси и планирането от централната власт са достатъчни да 

осигурят растеж. 

 

4. Научно-изследователска теза и подтези 

 
Днес светът  по-сложен от когато и да било и скоростта на промените е по-висока от 

всякога заради технологичните открития и някои огромни тенденции, които 

предизвикват големи смущения и системни промени във всички аспекти на нашия живот. 

Хипотезата е, че прогнозирането и най-вече сценариите, предлагат подходящ метод за 

изграждане на позиция в бъдещ план, бъдещи позиции и устойчива дългосрочна 

организационна стратегия, които се разбират като „черна дупка в стратегията“ (Uotila, 

Melkas, & Harmaakorpi, 2005). 

4.1 Цели и задачи на дисертационното изследване 

 

Основната цел на изследването е да докаже, че тъй като днес темпът на промените е по-

бърз от всякога, за организациите е важно да използват методически инструменти, които 

да им помогнат да разберат сложността на тези промени и да им позволят да постигнат 

дългосрочна устойчивост.  

Предметът на настоящия труд ще докаже валидността на използването на методологиите 

за икономическо прогнозиране и по-специално анализа на сценариите, с оглед 

разрешаването на проблемите, свързани с несигурността относно бъдещото развитие на 

сложната иновационна и икономическа среда в Китай 

Досега Китай се отличава предимно с възприемането на технологии от други държави, 

като „бърз последовател“ (Springut, Schlaikjer, & Chen, 2011 г.; 3.7.2018 г. 10:08:00 

Kostarelos, 2014 г.; Fu, Frietsch, & Tagscherer, 2013 г.) като в някои области обаче заема 

предни позиции по отношение на технологичните знания, а публикуваните 

научноизследователски материали се увеличат неимоверно. Що се отнася до 

комерсиализирането на високотехнологичните иновативни продукти, със своя висок 

растеж и излишък на ликвидност, Китай се стреми да инвестира в нови технологии за 

модернизиране на своите производствени системи (Casey & Koleski, 2011 г.; Cyranoski, 

2014 г.). 

Китай (подобно на други новопоявяващи се пазари) вече завършва иновационния цикъл, 

като бързо сключва сделки с иновативни новосъздадени предприятия, за да постигне 

бърза пазарна реализация на новите технологии с динамичен темп и мащаб. Настоящата 

теза разглежда всички горепосочени въпроси и предлага методология за разрешаване на 

проблема с несигурността относно бъдещето в Китай. 

Посочената по-горе цел на изследването е постигната чрез следните задачи (стъпки): 

1. Преглед (теоретично изследване) на бъдещите методологии. 

2. Настолно проучване на различни източници на информация за Китай. 

3. Извършване на първоначален анализ на иновационната и икономическа среда в 

Китай чрез използване на установените методологии за прогнозиране. 

4. Изготвяне на предварителен набор от бъдещи сценарии за Китай. 



5. Задълбочен анализ на иновационната среда и динамиката в Китай. 

6. Изпълнение на методологиите за прогнозиране с оглед изготвянето на 

окончателен набор от сценарии за иновации за Китай. 

7. Изпитване на полезността на сценариите за стратегическо планиране. Това се 

постига чрез разработването и използването на нова сериозна ролева игра. 

8. Преглед на обратната връзка към експертите. 

9. Изготвяне на заключения. 

 

4.2 Методология 

 

По време на изследването се използва широка гама от първични и вторични 

научноизследователски ресурси, както е описано накратко по-долу: 

Първични ресурси 

• Човешки ресурси: интервюта, дискусии и споделяне на знания с експерти, 

установени в Китай или Европа; 

• Резултати от анкети (напр., от въпросниците „Делфи“, споделяни с експерти на 

глобално равнище); 

• Входящи данни, получени от експерти, участващи в семинари (2 семинара за участие 

в Шанхай предоставиха входящи данни за изследването); 

• Информация от привлечени колективни източници (експериментално използване на 

приложение3 за събиране на информация за новите тенденции в Китай); 

• Пряко наблюдение (напр., на новите тенденции в китайските градове или 

презентации на конференции, изнесени от европейски и китайски експерти). 

 

Вторични източници 

• Синтез и анализ на необработени данни, получени по редица канали от различни 

заинтересовани страни (напр., Анекс 8); 

• Печатни медии: научноизследователски журнали, книги, списания, вестници, 

специални доклади. 

•  Електронни източници: блогове, социални медии, видео материали. 

 

Голяма част от изследването е финансирана по линия на два последователни европейски 

проекта, фокусиращи се върху оказване на подкрепа за сътрудничеството с Китай в 

областта на научните изследвания и иновации:  

• „Дракон - Звезда (FP7): № 309794, 1 окт. 2012 - 30 септ. 2015 г.; 

• „Дракон - Звезда Плюс“ (Хоризонт 2020): № 645775, 1 февр. 2015 - 31 ян.2018 г.; 

 

Изследователската работа за настоящата докторантска теза също e осъществена в две 

фази: 

                                                 
3
 Приложение, особено във вида, в който се изтегля от потребител върху мобилно устройство. 
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Фигура 2: Времеви период на изследването  

 

• 1-ва Изследователска фаза, м. ноември 2013 – м. декември 2014 г: Първата фаза 

за определяне обхвата на изследването се базира основно на 1-ва анкета по 

метода Делфи и анализ, както и на обширен и разнообразен ресурс от вторични 

източници на информация.  

 

Основният резултат от тази фаза e идентифицирането на 16 движещи сили 

/тенденции, засягащи иновационната среда в Китай и разработването на първия набор 

от сценарии за бъдещето в Китай - 2025 г. 

 

• 2-ра Изследователска фаза, м. февруари 2015 – м. януари 2018 г.: След първата 

фаза за определяне на обхвата и първоначалния анализ, последва по-задълбочено 

проучване в рамките на фаза 2, което включва семинари за участие, интервюта 

и сериозни игри. Една значителна част от тази фаза e проведена под 

академичното ръководство на доц. д-р Даниела Илиева, ВУЗФ. 

 

 



Основните резултати от тази втора фаза включват:  

- Окончателният набор от сценарии за бъдещето на Китай (Китай 2030), 

които бяха използвани за изпитване на хипотезата на настоящата теза; 

- Разработването на сериозна ролева игра за стратегическо изпитване;  

- Верифицирането на основната изследователска хипотеза относно 

стойността на използването на сценариите за дългосрочно стратегическо 

планиране в комплексни и бързо променящи се условия.  

 

Изследванията на вариантите на бъдещето включват широк спектър от методологии и 

подходи и тази област, естествено, вече е определяна като „доста размита и 

разнопосочна“ (Marien, 2002 г.), допускаща гъвкавост по отношение на методите, 

използвани за конкретен проект. 

За този конкретен случай научноизследователският инструментариум съчетава широк 

набор от добре изпитани прогностични методи, а именно, Делфи, семинари за участие, 

интервюта и сценарии, но също и непосредствени наблюдения на китайската 

иновационна и бизнес среда през последните 10 години.  

Освен това бяха приложени и изпитани и новаторски методи, от рода на привличане на 

колективни ресурси4 (Co:tunity app5) и техники на геймификация6, като те са представени 

подробно в следващите раздели. 

„Традиционни“ прогностични методи  „Новаторски“ прогностични методи  

- Делфи; 

- семинари за участие; 

- исторически анализ, анализ на външната 

среда, анализ на тенденциите; 

- анализ на въздействието на тенденциите 

и кръстосан анализ на въздействията; 

- разработване на сценарии; 

- разиграване на сериозни ролеви игри; 

- привличане на колективни ресурси; 

Обикновено проектите за прогнозиране използват само няколко метода в зависимост от 

конкретните нужди и наличните ресурси. В случая на настоящата докторантска теза бяха 

приложени и изпитани голям брой разнообразни методологии (традиционни или нови). 

Повечето от инструментите предоставиха полезни знания и данни на различни етапи от 

изследването, докато други инструменти (от рода на привличане на колективни ресурси7) 

бяха изпитани, но осигуриха незадоволителни резултати. 

Сценарии 

 

Сценариите представляват основната методология, използвана за разбиране на бъдещите 

промени. Сценарият или сценариите в контекста на прогнозата са последователни 

                                                 
4
 Практиката за получаване на информация или входящи данни по задание или проект чрез включване на 

услугите на голям брой хора, или срещу заплащане, или безплатно, обикновено по Интернет.  
5
 http://www.cotunity.com  

6
 Прилагането на типични елементи от играта (напр., отбелязване на точки, съревнование с другите, 

правила на играта) към други сфери на дейността. 
7
 Co:tunity е приложение за привличане на колективни ресурси за идентифициране на иновативни 

тенденции, използвано от ограничен брой китайски потребители поради технически или културни 

ограничения.  

http://www.cotunity.com/


картини, описания, истории, илюстриращи бъдещи ситуации и бъдещи сцени. С други 

думи, сценариите са алтернативни описания на различни възможни видове бъдеще, 

които помагат на лицата, отговорни за вземане на решения да разгледат последиците от 

тези бъдещи възможности за планиране и вземане на решения още сега. 

Сценариите, описващи бъдещи ситуации обикновено, са свързани с настояща причинно-

следствена логика. С други думи сценарият е кохерентният израз на хипотезите за 

еволюцията на променливите в определен хоризонт и пътя, водещ до него. Въпреки това, 

няма единно определение за сценарий. Различните специалисти предлагат различни 

дефиниции: 

▪ „Последователно по своята същност гледище относно това какво може да се 

окаже бъдещето” (Porter, 1985 г.). 

▪ „Инструмент [за] подреждане на възприятията на определено лице относно 

алтернативните бъдещи среди, в които решенията на подобно лице могат да бъдат 

разиграни успешно” (Schwartz, 1997 г.). 

▪ „Дисциплиниран метод за визуализиране на възможни видове бъдеще, в които могат 

да се разиграват организационни решения” (Shoemaker, 1995 г.) 

Ясно е обаче, че сценарият не е прогноза, нито визия. Просто не е възможно бъдещето 

да се предвиди със сигурност. Сценарият е добре обработен отговор на въпроса: „Какво 

може да се случи?“ Или „Какво би станало, ако ...?“ (Lindgren & Bandhold, 2003 г.). 

Сценариите представляват мощен инструмент, който ни помага да добием представа за 

бъдещите варианти още днес. Сценариите предизвикват нашето съзнание и ни 

задължават да разгледаме набор от потенциално неблагоприятни варианти на бъдещето. 

Фигура 3 илюстрира разликите между трите основни категории варианти за бъдещето. 

По принцип, колкото по-дълъг е периодът, толкова по-големи са възможностите за 

възникване на няколко различни варианта за бъдещето. Броят на възможните бъдещи 

варианти за една седмица е ограничен, но броят на възможните алтернативни бъдещи 

варианти за 30 години е огромен. Чрез изучаване на различните бъдещи варианти като 

някои са предпочитани, по-желани (Фигура 3), а някои са по-вероятни от други. Въпреки 

това, когато фокусът е още по-далеч във времето, става доста сложно да се предвиди 

развитието на системата. Сценариите помагат да се въведе известен ред в този хаос. 

 

Фигура 3: Отношения между възможни, вероятни и желани видове бъдеще. 

Време  Субективно бъдеще Желано бъдеще  Вероятно бъдеще Възможно бъдеще 

Ето защо, основната цел на използването на сценарии в прогнозирането е да се очертае 

какво бъдеще може да настъпи - а не какво ще настъпи - да се покажат алтернативи 



поради несигурност и да се улесни вземането на по-стабилни и съобразени с бъдещето 

решения, както и да се вземе предвид чувствителността на лицата, отговорни за 

вземането на решения по отношение на несигурността за бъдещето и да им даде 

възможност да бъдат по-адекватни спрямо бъдещето. 

Сценарият никога не е предвиждане или прогноза, а начин за организиране на много 

твърдения за бъдещето, той е правдоподобно описание на това, което може да се случи. 

Сценариите описват събития и тенденции, които биха могли да се развият. Добрите 

сценарии са правдоподобни, вътрешно съгласувани и достатъчно интересни и 

вълнуващи, за да представят бъдещето в достатъчно реалистичен аспект и да повлияят 

върху вземането на решения. 

Организация на научното изследване 

 

Работата по изготвянето на прогнозите за Китай е осъществена в две фази, както е 

показано на фигура 4. Китайската среда е толкова сложна и има толкова много 

взаимосвързани параметри, така че е решено изследването да се формулира в две отделни 

фази. Целта на първата фаза (фаза на определяне на обхвата) бе да се идентифицира и 

разбере цялостната динамика на китайската иновационна система (мисленето на 

системите), докато втората фаза на изследването е по-фокусирана и позволява по-

задълбочено разбиране на ролята на различните участници. 

 

 

Фигура 4: Прогноза за Китай – работни фази  

1. Идентифициране на обхвата на движещите сили и анализ 

Първи набор от сценарии за Китай 2025 г.  

2. Анализ на иновационната среда и технологичните сектори  

Втори набор от сценарии за Китай 2030 г. 

 

Фаза 1: Целта на първата фаза на определяне на обхвата е да се разбере китайската среда 

за научноизследователско и технологично развитие и да се идентифицират основните 



движещи сили и тенденции, които оформят изследователската среда на Китай. 

Цялостната работа по фаза 1 е координирана от Епаминондас Христофилопулос 

(FORTH) и осъществена в сътрудничество с Phemonoe Lab. 

Фаза 2: След получаване на основна представа за тенденциите и движещите сили, 

променящи сферата на научните изследвания, целта на втората фаза бе да се разгледа по-

задълбочено и да се разбере иновационната динамика на китайската иновационна среда 

и да се определят специфичните възможности за сътрудничество между ЕС и Китай. 

Цялостната работа на фаза 2 е координирана от Епаминондас Христофилопулос 

(FORTH) и осъществена в сътрудничество с KAIROS Future и Phemonoe Lab. 

 

4.3 Разширения и ограничения на анализа 

Резултатът от изследването потвърди основната хипотеза, че в съвременната сложна и 

бързо-променяща се среда, използването на методологиите и сценариите за прогнозирне 

предлагат солиден инструмент за изграждане на успешна дългосрочна стратегия, която 

да адресира несигурностите. Същата методология може да бъде възпроизведена в 

различни ситуации, предлагайки полезен инструмент при разработването на 

дългосрочни стратегии в постоянно променящата се среда, по-специално в ситуациите, 

когато мениджърите трябва да създадат стабилни и подходящи стратегии.  Различни 

стратегии могат да бъдат тествани по повод различни правдоподобни сценарии, да бъдат 

прецизирани и в крайна сметка да станат по-стабилни и подходящи за бъдещите нужди. 

Интересна бъдеща стъпка би била да се използва разработената методология за тестване 

на стабилността на съществуващите корпоративни стратегии Китай.  

Независимо от това, всяко проучване има ограничения, особено такъв сложен анализ, 

обхващащ Китай. Ограниченията са свързани с броя на параметрите, които трябва да 

бъдат взети предвид (тенденции, управници, слаби сигнали) и включени в изготвянето 

на сценарии. Освен това е невъзможно да се потвърди валидността на създадените 

дългосрочни сценарии и въздействието на установените тенденции, тъй като те правят 

прогнози за 15-20 години напред. 

 

Решенията, които да сведат до минимум тези ограничения са: i) да се въведат някои 

ранни предупредителни знаци, които да покажат към кое предсказание отива бъдещето; 

ii) анализът трябва да се възпроизвежда или повтаря на всеки 5-10 години, за да се даде 

възможност за оценка на предишните прогнози. 

 

4.4 Апробация на дисертационното изследване 

 

Целта на настоящата докторантска теза е да докаже, че използването на сценарийно 

планиране в съвременната сложна и бързо променяща се среда осигурява на 

организациите солиден инструмент за разбиране на цялостната система и за изграждане 

на успешна дългосрочна стратегия, който успешно се справя с предизвикателствата на 

финансовите, социални, технологични и други елементи на несигурност. 

Предложената методология е изпитана за казуса на Китай и особено предвид сложната и 

бързо променяща се иновационна и икономическа среда в Китай. Резултатите и 

използването на методологията за стратегическо планиране бяха успешно одобрени от 

голяма група (~ 40 експерти) високопоставени китайски и европейски политици, 

включително съветникът по въпросите за научни изследвания и иновации на ЕС в Китай, 



президентът на китайската академия на науката и технологиите за развитие (CASTED), 

европейските посолства, китайските правителствени агенции, европейските и 

китайските предприятия и академичните институции. 

Надеждността на всяко проведено изследване е свързана с оценката на качеството на 

процедурите, използвани за събиране на данни. В контекста на настоящата теза 

надеждността на придобитите данни се гарантира чрез следните мерки: 

▪ Научноизследователската организация в две фази позволи предварителната оценка 

на данните преди втората и последна научноизследователска фаза; 

▪ Паралелно бяха прилагани различни методи (Делфи, интервюта, семинари за 

участие, вторични източници, наблюдение и др.) за събиране на данни, а резултатите 

бяха регулярно съпоставяни; 

▪ Специален набор от едни и същи контролни въпроси е използван във втората анкета 

по модела „Делфи“, както и в първия семинар за участие; 

▪ Ключовите водещи тенденции бяха оценени в две последователни анкети (Делфи 1, 

Делфи 2); 

▪ Окончателните резултати от Фаза 1 и Фаза 2 бяха представени за валидиране от 

независими експерти. Общите резултати от Фаза 1 бяха представени за валидиране 

и препоръки на: 

o Доцент Anthony Howell, Факултет по Икономика, Пекински университет, 

Бейжинг, Китай; 

o Г-н Rikard Wallin, управляващ директор на NCAB Group Sweden AB, 

Стокхолм, Швеция; 

o Професор Daoliang Lee, Китайски селскостопански университет, Бейжинг, 

Китай  

Окончателните резултати от Фаза 2 бяха оценени от широка група, включваща 40 

експерти на семинар в Шанхай.  

 

5. Основни открития и практически приноси  

 
Както по-рано е обяснено, изследването е осъществено в две фази: първа фаза за 

определяне на обхвата и втора за задълбочен анализ. Основните констатации на всяка 

фаза са представени по-долу. 

 

5.1 Първи етап – Открития  

 

Задълбоченият анализ на китайските бизнес и иновационна среда разкри наличието на 

16 глобални водещи тенденции, национални тенденции и движещи сили, които играят 

критична роля за бъдещето развитие на страната (Фигура 5). 



 

Фигура 5: Водещи тенденции, тенденции и движещи сили, оформящи иновационната среда в Китай. 

16 

тенденции, 

които ще 

оформят 

китайските 

научни 

изследвания 

до 2025 г. 

01. Икономика. Китай ще се радва на силен растеж на БВП до 2025 г. 

02. Рамкови условия. Правителството ще предостави достатъчна финансова подкрепа и ще приложи ефективна 

регулаторна рамка за научни изследвания. 

03. Частни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Частният сектор в Китай ще инвестира 

повече в научноизследователската и развойна дейност до 2025 г.  

04. Енергия и материали. Потребността от повече енергия от източници, различни от въглища (напр., 

възобновяеми и атомни) и потребността от ресурси (напр., суровини) ще нараства значително до 2025 г. в 

Китай. 

05. Управление. Китай ще се радва на стабилно управление и мирно общество до 2025 г. 

06. Урбанизация. Процесът на урбанизация ще продължи да бележи силен ръст в Китай до 2025 г. 

07. Човешки права. През идните години Китай ще стане свидетел на по-голяма откритост и подобряване на 

човешките права.  

08. Глобална икономика. До 2025 г. се очаква стабилен ръст на глобалната икономика.  

09. Мир и конфликти. Мирното регионално сътрудничество ще способства ръста на научноизследователската 

дейност в Китай.  

10. Космос и отбрана. Дейностите, свързани с космическите изследвания и разработването на отбранителни 

технологии ще отбележат съществен ръст до 2025 г. 

11. Околна среда. Интензивността на местните екологични проблеми (напр., замърсяването на въздуха и 

водите) и въздействията върху околната среда в глобален мащаб (напр., промяната на климата) ще се засилват 

до 2025 г. 

12. Население. Китайското население ще продължи да се увеличава до 2025 г.  

13. Права на интелектуална собственост. Нормативната база, касаеща правата на интелектуална собственост 

ще се осъвремени допълнително и тяхното прилагане в Китай ще се подобри до 2025 г.  

14. Глобални комуникации. Светът ще става все по-свързан и новите комуникационни технологии ще 

позволяват по-силно взаимодействие и сътрудничество между китайските изследователи и техните глобални 

партньори до 2025 г. 

15. Езикови умения. Езиковите умения на китайските изследователи значително ще се подобряват до 2025 г. 

16. Образователна система. Китайската образователна система (основно/средно/висше образование) ще се 

модернизира и усъвършенства радикално до 2025 г. 

Специфичният формат е създаден от автора, за да представи всички движещи сили по 

идентичен начин, който включва описанието на Движеща сила/ тенденция, примери, 

насрещни тенденции, движещи сили, основни действащи лица, очаквано бъдещо 



развитие на тенденцията, и основни последствия. Значението на 16-те движещи сили8  

вече е валидирано от външни експерти чрез анкета Делфи. Експертите оцениха и 

потвърдиха важността и правдоподобността на тези движещи сили и предоставиха своя 

принос за описанието и анализа на тяхното въздействие. Описанието на тенденциите, 

тяхното въздействие и тяхното бъдещо развитие се основава на вторичните изследвания 

и на възгледите на автора въз основа на неговия опит с китайската иновационна и бизнес 

среда. 

Горепосочените 16 движещи сили са оценени чрез анкета Делфи, проведена в глобален 

мащаб и оценени по отношение на тяхната значимост и вероятност от настъпване 

(Фигура 6). 
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Голяма значимост 

Малка вероятност 

Голяма значимост и 

вероятност  

Движеща сила  

01 Икономика 

02 Рамкови условия 

03 Частни инвестиции в 

научноизследователска и развойна дейност  

04 Енергия и материали  

05 Управление  

06 Урбанизация  

07 Човешки права 

08 Глобална икономика 

09 Мир и конфликти 

10 Космически изследвания и отбрана  

11 Околна среда 

12 Население 

13 Права на интелектуална собственост  

14 Глобални комуникации  

15 Езикови умения 

16 Образователна система 

По-малка значимост и/или по-малка вероятност 

 Вероятност   Сбор: вероятност спрямо сбор: значение  

                                                 
8 За яснота в настоящия раздел използваме фразата “движеща сила“, която обаче включва и Водещите 

тенденции и Националните тенденции. 

 

Фигура 6: анализ на въздействието на тенденциите  

Забележки: оста X представя вероятността (с точки от 1 до 10), а оста Y представя 

значимостта на същите движещи сили за засягане научноизследователската среда (точки от 1 

до 10). 



Цветът показва данни за движещата сила 

Освен това, посредством Анализ на взаимното въздействие на факторите (CIA) 

взаимовръзките между различните движещи сили са анализирани, осигурявайки базата 

за създаването на първия набор от сценарии за Китай (за 2025 г.) (Фигура 7): 

 

 

Фигура 7: Първи набор от сценарии, Китай, 2025 г. 

  Висок финансов растеж   

 „Тъмници и 

дракони“ 

 „Ин и ян“  

Деспотично 

управление 

   Прозрачно 

управление 

 „Бездиханната 

кралица“ 

 „Син 

жасмин“ 

 

  Финансов спад  

 

▪ „Ин и ян“ – силно и успешно централно управление, съчетано с по-голяма 

отвореност и процъфтяваща икономика, определящо новаторска 

научноизследователска общност през 2025 г. 

▪ „Син жасмин“ – силното и отворено управление, което се бори да съживи 

националната икономика, засегната от глобалната криза, както и за 

преместване на чуждестранните производствени сектори, характеризира 

ситуацията през 2025 г. 

▪ „Тъмници и дракони“ – по-малко отвореното управление и недостатъчната 

съдебна система подкрепят развитието на държавните предприятия, което 

изглежда все още е успешно през 2025 г. 

▪ „Бездиханната кралица“ –разорен и токсичен Китай, характеризиращ се с 

национална икономика в колапс и разпадащо се общество, изглежда като най-

голямото глобално разочарование през 2025 г. 

 



5.2 Втори етап – Открития 

 

Първоначалната фаза на определяне на обхвата, както е описано по-горе, позволи по-

доброто разбиране на цялостната динамика на иновационната система в Китай, нейните 

основни движещи сили, актьори и елементи на несигурност. Първата фаза на 

изследването включва анализ на изследователската среда в Китай, нейните движещи 

сили и тенденции, както и първия набор от сценарии за 2025 г., в които бяха включени 

няколко аспекта във връзка с икономическата и политическата ситуация в Китай. 

 

Втората фаза на изследването включва по-задълбочен анализ на иновационната среда в 

Китай, идентифицирането на нововъзникващи бизнес и иновационни модели, 

разработването на сценарии, специфични за иновациите, и накрая, валидирането на 

основните хипотези, използващи техники на геймификация. 

 

По време на Втората фаза на изследването бяха идентифицирани 9 основни елементи на 

несигурност по отношение на иновационното бъдеще на Китай:  

1. Глобална интеграция 

2. Таланти и култура  

3. Управление и регулация  

4. Мрежови ефекти  

5. Производство  

6. Движещи сили за иновацията  

7. Достъп до парични средства 

8. Участници в иновациите  

9. Видове иновации  

 

При тази дейност бяха очертани две всеобхватни измерения на несигурността (Фигура 

8). Първото е свързано с подхода на китайското правителство към иновациите: от една 

страна управление отгоре надолу, а от друга - насърчаване на рамкови условия 

Второто измерение е свързано с креативните способности в Китай: от една страна 

изолирани хранилища за знания и малък просветен елит, а от друга страна, свободен 

поток от знания и широка креативна класа 



 

 

 

Изолирани хранилища за знания 

Креативен елит  

Индустриални иноватори - технократи  

Държава, упражняваща контрол в 

посока отгоре надолу  

Потоци на знания  Участие на държавата  

Отворени потоци на знания 

Широка креативна класа  

Новосформираща се нация 

Полагаща грижи държава  

Интегрираност с външния свят  

 

Тези две всеобхватни измерения са създадени на базата на конструиране на 4 

алтернативни сценария за иновационното бъдеще на Китай до 2030 г. (Фигура 9) и са 

представени накратко по-долу:  

 

 
 

Фигура 8: Две основни измерения на несигурността. 



 
 

Фигура 9: Четирите сценария по отношение на иновациите за Китай през 2030 

г. 

 

 

 

 

 

Изолирани 

хранилища за 

знания и малък 

креативен елит  

Управление на иновациите в посока 

отгоре надолу и иновация, 

стимулирана от предизвикателствата 

 

 

 

 

Свободни 

потоци от 

знания и 

широка 

креативна класа 

Китай, Inc. 

Иновация на 

базата на 

нареждания 

Бонсай  

Иновация, 

насочвана по 

определени 

пътеки  

Галапагос 

Разпръснати 

острови на 

иновацията  

Самовар  

Интегрирани 

креативни 

екосистеми  

Насърчаване на рамкови условия и 

иновация, стимулирана от 

потребителите  

 

▪ Ръст на Китай: иновации на базата на нареждания  

При този сценарий китайското правителство е основният предприемач. То активно 

разпределя ресурсите за различните иновационни проекти от стратегически интерес. 

Правителството обръща специално внимание на мегапроектите от рода на космически 

изследвания и дълбоководни проучвания, квантови изчисления, суперкомпютри, като 

националните стандарти за технологиите се насърчават (срещу западните стандарти). 



В резултат на това един малък креативен елит вместо да развива широки творчески 

способности в национален мащаб, поема инициативата за стимулиране на иновациите в 

Китай. 

В същото време чуждестранните компании се оплакват, че правилата на играта не са 

равностойни, но обширният китайски пазар се задължава да остане в държавата и да се 

опита да придобие пазарен дял, като адаптира продуктите от своето световно портфолио 

към китайския пазар. 

▪ „Бонсай“: иновация, насочвана по определени пътеки 

При този сценарий правителството играе активна роля, като същевременно се появява 

голям креативен клас и свободни потоци от знания и идеи. Вместо да разпределя ресурси 

за конкретни мегапроекти, държавата насочва индустрията и академичните среди в 

определени посоки, като използва други стимули от рода на намаляване на данъците и 

механизми за финансиране. 

Китай е силен в стратегически области от рода на изкуствен интелект и полупроводници, 

като китайските компании се изкачват постепенно по „стълбата“ на добавената стойност, 

без обаче да се превръщат в революционни новатори. 

▪ „Галапагос“: разпръснати „острови на иновацията“ 

При този сценарий китайското правителство се фокусира върху рамковите условия за 

иновации, вместо да играе активна роля в стимулирането на иновациите. 

Неспособността да се развие широка креативна класа и отворени потоци от знания води 

до ситуация, при която в иновационната среда доминират личности и съюзи на големи 

индустриални иноватори и академични институции. Иновативният пейзаж в Китай не се 

характеризира със силни иновационни екосистеми, стимулирани от масите в посока 

отдолу нагоре а напротив, в различни области се формират малки групи от 

заинтересовани страни в областта на иновациите, включващи частни дружества, 

университети и държавни агенции. 

Като непосредствен резултат се появяват революционни резултати в области, в които 

само малък брой изследователи и инженери трябва да разполагат с новаторски идеи, 

докато голям брой по-ниско квалифицирани инженери осъществяват изпитванията и 

експлоатацията - например в мащабни и биотехнологични лаборатории с висока степен 

на трудоемкост. 

▪ Самовар: интегрирани креативни екосистеми 

При този сценарий в Китай са създадени отворени потоци от знания, които съчетават 

силна креативна класа и правителство, което се фокусира върху създаването на 

насърчаващи рамкови условия за иновации, без активно да насочва ресурсите към 

приоритетни области. 

Тази динамична комбинация води до жизнена начална екосистема, по-силна 

привлекателност на китайските марки на международната сцена и нови типове мислене, 

които водят до революционни иновации. 

Липсата на силна координация в посока отгоре - надолу обаче затруднява 

преодоляването на големите бариери, като например инфраструктурата за 

електромобили и координирането на усилията за постигане на екологична устойчивост. 

 

Четирите сценария имат за цел да представят основните развития в иновационното 

бъдеще на Китай и да подкрепят устойчиви спрямо бъдещето решения, вземани от 

политиците, организациите за научни изследвания и технологии и корпорациите. 



3.3 Трети етап – Валидиране 

 

За да се валидира основната хипотеза, че сценариите са подходящи инструменти за 

справяне с елементите на несигурност в сложна среда в хода на процеса на дългосрочно 

планиране са приложени инструменти от геймификацията. Съвместното разиграване на 

сериозна ролева игра води до създаването на играта SES China. 

В хода на  сесията, четирима изследователи на всяка маса, представляващи двама 

правителствени политици (един от Европа и един от Китай), индустрията и 

научноизследователска или технологична организация (RTO), играят в продължение на 

три кръга, за да изяснят своите визии за 15-годишен времеви хоризонт. 

Основната цел на разработването на SES China е да се предложи алтернативен 

инструмент на политиците за ангажиране с бъдещи сценарии и за разработване и 

изпитване на стратегически действия. Използването на SES China в семинара в Шанхай 

е придружено с изключително положителна обратна връзка от участниците (политици от 

ЕС и китайското правителство, академични среди, предприятия). 

След приключването на дейността всички участници получиха въпросник за оценка на 

методологията, а SES China е определена като задълбочено учене (87 %), изненадващо и 

забавно (70 %) от огромното мнозинство от участниците. В допълнение, SES China е 

високо оценена сред участниците (от 77 % от участниците) за своята способност да 

служи като инструмент за подпомагане на разбирането на сценариите, а 78 % от 

участниците заявиха, че SES China им е помогнала да си изградят една ориентирана към 

бъдещето перспектива и да разработят стратегическа перспектива. 

  

Фигура 10: Валидационната сесия в Шанхай, м. май 2017 г. 

 

6. Заключения и научни приноси 

 
Окончателната формулировка на четирите алтернативни сценария за бъдещето на 

иновациите в Китай и дългият списък от елементи на несигурност, установени в хода на 



процеса, предоставят доказателство, че всяка прогноза, основана на линейно 

екстраполиране на настоящата ситуация в Китай, не разполага с много възможности за 

успешно приложение.  

Икономическата среда в Китай е комплексна, а промените настъпват бързо и за да могат 

организациите да се справят с тази нарастваща несигурност и да установят устойчива 

дългосрочна стратегия е необходимо да се ползват новаторски инструменти. Това е 

основната цел при създаването на сценариите за комплексната финансова среда в Китай, 

които в нашия случай се фокусират предимно върху ефекта от иновациите върху 

китайската икономика.  

В същото време, в рамките на текущото изследване са постигнати няколко научни 

открития по отношение на новите изследователски методологии и разработването на 

инструменти за геймификация, които са представени накратко в следващите параграфи. 

6.1 Научни открития и приноси 

 

Специфичните особености на китайската икономическа и иновационна среда и 

нарастващите затруднения при извършването на изследванията (езикови бариери, 

културни различия, липса на надеждни данни, динамична среда с много слаби сигнали и 

т.н.), изискват изследователски подход, комбиниращ няколко различни методологии за 

прогнозиране, които бяха използвани в различни етапи от изследването. Освен това се 

изисква и гъвкава структура, позволяваща неговото адаптиране към различните 

ограничения на ресурсите, както и към ограничения достъп до китайските медии. 

Тези специални изисквания обаче са довели до няколко научни открития и приноси, 

представени аналитично по-долу. 

i. Новаторски подход за разработване на сценарий. Изследването е структурирано 

на основата на новаторски двустепенен подход за създаване на сценарий, включващ 

създаването на два набора от сценарии. Този подход се смята за необходим за 

справяне с комплексната среда в Китай. 

 

Първата фаза е фазата на определяне на обхвата за разбиране на цялостната система, 

а вторият етап позволи по-задълбочен анализ. В този контекст първият набор от 

сценарии предостави информация за основната система / действащи лица / 

тенденции / движещи сили в Китай. 

 

Втората фаза позволи по-задълбочен анализ и завърши с изработването на втория 

набор от сценарии, насочени специално към китайската икономическа и иновационна 

среда. Тази двуетапна формулировка на сценарии се оказа полезна и може да бъде 

приложима в сходни сложни системи, при условие, че са налични необходимите 

ресурси и време. 

 

ii. Шаблон за тенденции / движещи сили. Съобщаването на резултатите от научните 

изследвания винаги е предизвикателна задача, тъй като изисква ефективното 

предаване на научното знание до една по-широка неспециализирана целева група 

 

В този контекст е предложен специфичен формат за представяне на Тенденциите / 

Движещите сили, включващ основно описание на Тенденцията / Движещата сила, 

примери за демонстриране на развитието и въздействието на Тенденцията / 

Движещата сила, всякакви насрещни тенденции, движещи сили, стоящи в основата 



на тенденцията, участници, свързани с тенденцията движещата сила, оценки за 

очакваното бъдещо развитие на тенденцията и нейните основни въздействия. 

 

Цялата информация е представена в кратка и опростена форма, която лесно се 

съобщава както на експертите, така и на неспециалистите, като в същото време 

предоставя убедителни доказателства за значимостта и очакваното развитие на 

тенденцията. 

 

iii. Многоизмерни сценарии. Обикновено сценариите са със специфичен фокус и 

въпроси, свързани с политически, икономически, технологични и други аспекти. 

Динамиката на икономическата и иновационната среда в Китай изисква 

многоизмерен подход, насочен не само към технологичните и социално-

икономическите аспекти, но и към иновациите на бизнес моделите,, и др., и се 

предлага интегриран подход. 

 

Този подход е необходим при всяка сложна система, която изисква системно 

мислене, за да се осигури добър бъдещ сценарий. При разработването както на 

първия набор от сценарии, така и на последния втори набор от сценарии, е приложен 

този многоизмерен подход, който се оказа от съществено значение за такава 

комплексна система, каквато е съществуващата в Китай. 

 

iv. SES China – изследване на бъдещето. Както вече е обсъдено, много е трудно да се 

ангажират неспециалисти в дългосрочна бъдеща дискусия. Още по-трудно е да се 

съобщят правдоподобни бъдещи промени, както и в какъв момент те ще станат 

противоположни на настоящото състояние. Нивото на трудност се повишава още 

повече при започване на дългосрочни дискусии с голяма група от неспециалисти. 

 

Уникална платформа под формата на сериозна игра (SES China) е разработена с 

помощта на JRC/Policy Lab, като инструмент за ангажиране на политиците в 

измислянето на дългосрочни сценарии. Това е първата сериозна игра с фокус върху 

Китай, чиято основна цел е участниците да се опитат да действат чрез правдоподобни 

алтернативни варианти на бъдещето, като мислят и общуват системно извън 

обичайната си референтна рамка. SES използва два контрастни сценария, за да 

оспори предположенията на участниците и им осигурява място, където да отговарят 

относно алтернативните и променящи се рамкови условия. 

 

v. SES China – инструмент за стратегия и визия. SES China, освен че е инструмент за 

изследване на бъдещето и ангажиране със сценарии, е и уникален инструмент за 

изготвяне и изпитване на дългосрочни политики, особено когато играта е напълно 

адаптивна към обслужването на конкретните нужди на лицата, създаващи политики в 

сферата на бизнеса, академичните институции или правителство. 

На специалната сесия за изпитване, организирана в Шанхай съвместно с политици от 

Европа и Китай, от участниците бяха разработени и изпитани няколко стратегически 

действия спрямо насрещни бъдещи сценарии. Стойността на инструмента се доказва 

от високата оценка, получена от участниците. 

 

vi. Сериозна игра – геймификация в Китай. 

Геймификацията, а именно прилагането на елементите на играта и принципите на 

играта в неигрови контексти, е по-скоро нова концепция с потенциално мащабни 



приложения във всеки един аспект от нашия живот (маркетинг, привличане на 

колективни ресурси, здравеопазване, професионални обучения, образование и др.). 

 

При стратегиите за геймификация се използват награди или конкуренция, за да се 

ангажират играчи, или за да се преобразуват съществуващите задачи по-скоро в игра 

и комбинацията от тези техники е включена в SES China. Основният въпрос тук е 

приложението на платформата SES спрямо незападна група хора, спрямо смесена 

група от китайски и западни представители на високо равнище и предприемачи в 

областта на научните изследвания и иновациите. Други версии на SES са изпитвани 

от JRC със западни участници, но никога не са били тествани в Азия и ефектът по 

отношение на шестте културни измерения9 на Hofstede е неизвестен. Изпитването, 

организирано в Шанхай даде уникалната възможност да се тества в междукултурна 

среда една сериозна игра и да се предостави информация относно това дали SES 

работи между културите и по-важното за това как правилата на играта се 

интерпретират на междукултурно равнище. По този начин за пръв път е изпитана 

сериозна игра с китайски високопоставени служители, което доказва, че платформата 

SES China е подходяща за ползване и от незападните политици, отвъд всякакви 

културните различия. 

 

6.2 Заключение 

 

Основната обща цел на това изследване е да докаже, че в сложните и бързо променящи 

се среди (например, в случая на Китай, използването на икономическото моделиране и 

анализ на сценариите предлагат солиден инструмент за разбиране на системата и 

изграждане на успешна дългосрочна стратегия, която успешно се справя с елементите на 

несигурност в областта на бизнеса, финансите и др. 

Обичайно се казва, че организираните системи (дружества, държави, организации и 

др.) трябва да се приспособят към окръжаващата ги среда, за да оцелеят. Но как 

организациите могат да формират дългосрочна стратегия, която да им позволи да се 

адаптират и да могат да се справят със сложността и несигурността на бъдещето? 

Според съвременни теории (Boisot & McKelvey, 2011 г.) организациите могат да 

инвестират в адаптацията по два начина:  

(1) да опростяват сложността на входящите стимули, така че да се спестят средствата, 

които трябва да бъдат изразходвани за реагиране 

(2) да инвестират повече средства в реагиране, отколкото смятат за абсолютно 

необходими, за да се осигури известна степен на адаптация. Първият подход е свързан с 

риска от опростяване, а вторият - с риска от изчерпване на ресурсите, преди да се 

постигне адаптация. 

Въпреки това, самото адаптиране не е достатъчно, за да се гарантира успех. В днешната 

бързо променяща се среда адаптацията трябва да бъде бърза. В динамично развиващите 

се светове отделните лица, публичните органи и компаниите трябва да работят само за 

своето съществуване и да работят дори още по-бързо, за да постигнат успех. Ето защо, 

критични за успеха в бързо развиващите се и сложни бизнес среди са както адаптирането, 

така и скоростта (Lindgren & Bandhold, 2003 г.). 

Друг важен аспект на адаптирането (освен скоростта) е способността да се разбира 

сложността (разнообразието), както и да се търсят решения в тази връзка. Според Закона 

                                                 
9
 Шестте културни измерения: индивидуализъм, разстояние до властта, мъжественост, избягване на 

несигурността, дългосрочна времева ориентация, задоволяване. 



на Ашби за изискваното разнообразие (Ashby, 1956 г.), колкото по-голяма е сложността 

на системата, толкова по-голямо е и разнообразието, нужно за намиране на решения по 

отношение на същата. 

Точно такъв е и случаят с иновационната среда в Китай - изключително сложна и бързо 

променяща се система, изискваща стратегическа гъвкавост, която съчетава скоростта и 

адаптивността10 (Lengnick-Hall & Wolff, 1999 г.). Тази стратегическа гъвкавост за 

разрешаване на проблемите при сложните системи може да се постигне чрез подобряване 

на „стратегическата способност за реагиране“ на организацията (Bettis & Hitt, 1995 г.), за 

да се комбинира способността за реагиране и стабилността. Точно това се предлага от 

прогнозирането и разработването на сценарии. Сценариите могат да бъдат използвани в 

процеса на стратегическото планиране, за да изпита устойчивостта на стратегията срещу 

различни варианти на бъдещето, както и да се окаже съдействие на организациите да 

развият своята способност за реагиране. 

По време на първите проучвателни фази на настоящото изследване е доказана 

сложността на китайската иновационна среда, тъй като няколко взаимосвързани 

движещи сили и тенденции изглежда оказват влияние върху структурата на системата и 

нейното бъдещо развитие. Разработването на окончателния набор от четирите 

иновационни сценария за бъдещето предлага идеален инструмент, както бе описан по-

горе, за изпитване на стабилността на дългосрочните стратегии за Китай и за 

подпомагане на развиването на капацитет за реагиране. 

По време на семинара в Шанхай (м. май 2017 г.) е потвърдена ползата от сценариите за 

изпитване на стабилността на стратегията и за увеличаване на бъдещата способност за 

реакция. Повече от 30 китайски и европейски експерти от различни организации, 

предприятия, академични институции и държавни агенции използват платформата на 

China SES за проучване на алтернативни бъдещи сценарии за Китай и за изпитване на 

стратегии спрямо тези сценарии. След приключването на тази специална сесия 87 % от 

участниците заявиха, че това е опит, 65 %, че е полезно да се разберат сценарии за 

бъдещето, 78 % са получили помощ за установяване на ориентирана към бъдещето 

перспектива и 87 % за разработване на стратегически перспективи. 

Комбинацията от прилагането на икономическо прогнозиране чрез разработване на 

сценарии и използването на техниките на геймификацията (SES China) наистина се оказа 

един ефективен и стабилен инструмент за планиране на китайската урбанистична 

икономическа прогноза и мисленето в посока на разработване на сценарии като 

инструмент за планиране по отношение на справянето с несигурната среда в Китай. 

 

Същата методология може да бъде възпроизведена в различни ситуации, като предлага 

полезен инструмент за разработване на дългосрочни стратегии в „комплексно- бързи“11 

среди, особено в случаите, когато мениджърите трябва да създадат стратегии, 

отличаващи се със стабилност и способност за реагиране. Различните стратегии могат да 

бъдат изпитвани спрямо алтернативни правдоподобни сценарии, да бъдат подобрявани 

и накрая да бъдат усъвършенствани така, че да се отличават с по-голяма стабилност и 

способност за реагиране спрямо бъдещите потребности. 

 

                                                 
10 Известна също и като „школата на партизанската логика“ 
11 Комплексен и бързопроменящ се. 
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