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Продуктивността на услугите

Повишаването на продуктивността на услугите е първата социална 
отговорност на мениджмънта.

Необходимостта да се повиши продуктивността на работата, 
свързана с услугите, е социален приоритет в развитите страни. 

Ако той не се удовлетвори, развитият свят ще се изправи пред нара-
стващо социално напрежение, нарастваща поляризация и радикализация. 
Това може да доведе до класова война. Ако не се подобри продуктивнос-
тта на работата, свързана с услугите, социалните и икономически по-
зиции на една голяма класа – голяма група хора, които сега са на върха – ще 
отслабнат. Реалните доходи не могат за дълго да бъдат по-високи от 
продуктивността. Работещите в областта на услугите биха могли да 
използват своето числено превъзходство, за да получават по-високи за-
плати, отколкото е реалният им икономически принос. Но това само 
обрича на бедност цялото общество, като реалните доходи на всички 
ще намаляват и безработицата ще расте. Доходите на неквалифицира-
ните работници ще бъдат принудени да падат във връзка с постоянно-
то нарастване на доходите на богатите знаещи специалисти. Това ще 
доведе до нарастваща пропаст между двете групи и нарастваща поля-
ризация между класите. И в двата случая работещите в областта на 
услугите ще се отчуждят от обществото, ще станат все по-огорчени 
и ще се чувстват като отделна класа.

Знаем как да повишим производителността на работата в услуги-
те. Това също е производство и онова, което сме научили през последни-
те сто години за нарастващата производителност, може да се приложи 
и при работата в услугите, с минимална адаптация. Задачата е известна 
и изпълнима, но заедно с това е спешна. На практика това е първата соци-
ална отговорност на мениджмънта в обществото на знанието.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Поставете годишни задачи за пови-
шаване производителността на вашия екип за извършване на услуги. 
Наградете тези, които са успешни при изпълнение на тази нова задача.
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