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Резюме: Креативността и материализираната от нея конкурентоспособност са в пряка
връзка със сигурността и устойчивостта. От
една страна те създават сигурност и устойчивост, от друга - следва да бъдат защитавани от
интегрирана система за сигурност, за да не се
загуби завоюваната с творчеството конкурен-

тоспособност. Създаването на такава култура както на държавно, така и на корпоративно ниво е комплексна задача с много възможни
девиации. По силите е на лидери, притежаващи
задълбочени интердисциплинарни знания и дългогодишен успешен опит в управлението на хора
и процеси.

SECURITY AND CREATIVITY
Nikolay Krushkov

Abstract: Creativity and its competitiveness are
directly linked to security and sustainability. On
the one hand, they create security and resilience,
on the other, they must be protected with an inte-

Може би най-важното послание, което отправям към студентите си още на първата лекция пред
тях, е следното: „Никой университет, дори тези,
които са най-високо поставени в рейтинговите системи за оценяване по света, не могат да научат студентите си на нищо за утрешния ден, защото утрешният ден е никому неизвестен на този свят!“.
Стремежът ми тук е да провокирам в мислите
на младите и умни деца изграждането на взаимните връзки между състояние, развитие и устойчивост в различните системи. Откриването на
зависимостите, които ще позволят във всеки отделен случай да се избере подход, който ще позволи както поставянето на точна цел, така и ще
доведе до нейното постигане. С творческа оценка на състоянието, развитието и на устойчивостта активно работят всички системи, в това число
и системата за сигурност. Била тя държавна или
корпоративна система за сигурност.

grated security system so as not to lose the competitiveness gained with creativity. Creating such a
culture at both state and corporate levels is a complex task with many possible deviations. This may
be achieved by leaders with extensive interdisciplinary knowledge and many years of successful
experience in managing people and processes.
Сигурността е елемент от устойчивостта,
но и елемент от развитието. Както на държавното развитие, така и на корпоративното развитие.
Нейното място следва да се разглежда като на отделна система със самостоятелно управление, но
в условията на постоянна свързаност и взаимодействие с всички отрасли и сектори на икономиката в държавен контекст, съответно с всички
направления на дейност на предприятието в корпоративен план.
Още в самото начало на всички дискусии в
областта на сигурността е важно да се подчертава, че системата за сигурност, колкото и да е адекватна на средата, добре интегрирана, отлично управлявана и ефективна, не би могла да замести
отсъствието или неефективността на останалите
секторни политики в държавата, съответно ефективността на бизнес модела в корпоративен контекст. При никакви обстоятелства системата за
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сигурност не може да замени политиките в различните държавни сектори: икономика, селско
стопанство, енергетика, транспорт, социално дело, регионално развитие (в национален контекст)
или устойчивата пазарна комерсиализация на
продукта или услугата (в корпоративен контекст).
Професионалното управление на сигурността е призвано творчески да разпознае и оцени заплахите и с това да осигури необходимото
време за реакция срещу всички негативни процеси, така че държавата или предприятието да успее
своевременно да вземе решенията за „промяна на
курса”, гъвкаво да пренасочи ресурси в нови или
по-сигурни направления, ефективно да управлява
на рисковете, като ограничава тяхното развитие
или минимизира последствията от тях.
Креативността или творчеството се разбира доста широко и абсорбира в себе си както
творческите възможности на конкретни индивиди на управленско или експертно ниво, така и като иновативна система, в която са заети упражняващите творчески труд, но също и резултатите от
творческия труд. Глобално наречената Нова икономика (или икономика на знанието) и информационното общество, в което живеем и работим,
налагат креативността като ключов фактор за конкурентоспособност. На основата на тази реалност
креативността е задължително изискване към съвременното управление и участва във всички негови принципи и функции. Креативността е и
актив, в основата на който са способните на творчески труд индивиди във всяка система.
На пръв прочит устойчивостта никак не кореспондира с креативността и новаторството. Последните двадесетина години обаче все повече
затвърждават пазарната закономерност най-гъвкавите и еластични в дейността си системи да устояват на динамиката на икономическите, социални
и обществени промени. Обратното, традиционните и консервативни системи бързо губят пазарните си позиции както на глобалния, така и на регионалния и на националните пазари. Това е видно и с
невъоръжено око от всички със сигурност.
Креативността вече не се прилага само за
определени роли, свързани с маркетинг или разработване на продукти. Вместо това творчеството
се насочва във всички области на дейността, като се търсят нови решения на практика навсякъде: в управлението на процесите, в управлението
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на хората, в управлението на сигурността, в управлението на производството, в управлението на
продажбите. На основата на новите, различни от
съществуващите подходи в изпълнението на задачите, се постигат цял спектър от иновативни резултати, което на свой ред позволява разработване
на иновативни стратегии за цялото предприятие
и ново ниво на конкурентоспособност. Креативността все повече е обвързана с конкурентоспособността, като взаимно се обуславят и подкрепят.
Отчетливата тенденция през последните десетилетия към развитието на все по-нови и различни технологии потвърждава, че критичното
мислене към съществуващите подходи и творчеството на работното място ще бъдат едни от
най-важните и търсени умения занапред. Творчеството и решителността при прилагането на
иновативните решения все повече отваря пътя
към устойчивостта на системите, повишава конкурентоспособността и на основата на правилно подбрана и ефективно разгърната интегрирана
система за сигурност върху резултатите от творческия труд (на държавно или на корпоративно
ниво) творчеството се превръща във водещ фактор за пазарен успех – национален, регионален
или глобален и високо ниво, само когато е защитено обаче от система за сигурност.
Едно от новите измерения на съвременното
управление е осъзнаването на обстоятелството,
че управлението не започва с наличието на капитал и материални ресурси, нито с разбирането, че
съответните системи и структури създават проекти, а точно обратното: всички системи, структури
и екипи се създават за реализирането на креативен проект. Креативните проекти се създават от
творческия труд на конкретни лица (мениджъри
или експерти), способни на творчески труд. Тези
лица и техните креативни проекти от една страна
гарантират устойчивост както на държавата, така
и на предприятието, но от друга страна – те трябва да бъдат обект на ефективна защита.
Креативността имено е способна да създаде
и проект, който да донесе мащабни резултати както за конкретната система, така и за държавата,
обществото като цяло, за отделни групи хора, за
конкретно предприятие.
Креативността и материализираната от нея
конкурентоспособност са в пряка връзка със сигурността и устойчивостта. От една страна създа-

ват сигурност и устойчивост, от друга следва да
бъдат защитавани, за да не се загуби завоюваната
с творчеството конкурентоспособност.
Създаването на такава култура както на държавно, така и на корпоративно ниво е комплексна задача с много възможни девиации. По силите
е на лидери, притежаващи задълбочени интердисциплинарни знания и дългогодишен успешен
опит в управлението на хора и процеси. Лидери,
знаещи как да изградят работещи иновативни системи, но и знаещи как да защитят, като запазват
човешкото достойнство и да окрилят способните
на творчески труд. Лидери, които без да бягат от
своите отговорности, решително вървят редом с
истината и справедливостта, въодушевяват обществото към откриване на нови хоризонти в непознати направления и с личния си пример привличат сърцата на хората, които ръководят. Лидери,
отдадени на прогреса, не робуващи на конформизма. Креативни лидери, виждащи и разпозна-

ващи тенденциите, водещи към едно по-успешно,
сигурно бъдеще.
Професионалната култура на лидерите и способността им да „видят“ с какво започва и с какво
завършва всяка функция на управлението, а и всяка човешка креативност, са сред факторите, които
едновременно развиват тяхното лидерска значимост (гарантира общия успех), но и тяхната екипна роля (признава, че успехът е следствие от креативността и усилията на всеки отделен творец, в
екипа, който ръководят).
В заключение, съзнавайки далновидността
и прозрението на Сократ, че „никого на нищо не
можем да научим“, вероятно със личен пример,
и отношение на уважение към креативността, ще
позволим на нашите родители и деца, на националния бизнес, на нацията и държавата със загриженост, отдаденост и вдъхновение да вървят по
устойчивия път на сигурността на новаторството.

РЕКЛАМА
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