
СТРУКТУРА И СТРАТЕГИЯ 
БАЛАНСИРАНАТА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ трябва да отра-

зява структурата на организацията, за която е разработена стра-
тегията. Показаните дотук примери илюстрират прилагането на
BSc за автономни бизнес единици. Но има приложени BSc и в
други организации. В тази глава ще разгледаме прилагането на
BSc в такива структури като: 

корпорации, състоящи се от няколко бизнес единици; 

смесени предприятия; 

функционални отдели в корпорации и бизнес единици; 

нестопански и правителствени организации.

СТРАТЕГИИ НА БИЗНЕС ЕДИНИЦАТА 
И КОРПОРАЦИЯТА 

Обикновено стратегиите се дефинират за конкретна бизнес
единица, наричана „Стратегическа бизнес единица“ (СБЕ). Metro
Bank, например, е само едно от оперативните подразделения на
крупен банков холдинг, който, наред с други СБЕ, включва в сво-
ята структура търговска банка, подразделение за кредитни карти,
подразделение за едро банкиране и инвестиционна банка. 

Някои компании работят само в едно тясно дефинирано нап-
равление на своята дейност, ето защо стратегията на тяхната
СБЕ съвпада с общата им корпоративна стратегия. На практика
първите опити за прилагане на BSc са реализирани именно в та-
кива компании. Те работят в конкретни ниши от сферата на про-
изводството, например производството на полупроводници, ка-
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къвто е случаят с Advanced Micro Devices и Analogue Devices.
BSc, разработени от тези компании, са използвани и в ролята на
техни корпоративни балансирани системи (терминът, използван
при Analogue Devices). Повечето от бизнес единиците, обаче, по-
добно на примера с Metro Bank, са част от по-големи корпорации
или подразделения. Ето защо естествено възниква въпросът за
връзката между BSc на корпоративно ниво и BSc на ниво подраз-
деление или бизнес единица. 

Идеята зад това да се създават корпорации, които обединяват
в себе си няколко различни СБЕ, е, че обединените усилилия на
тези СБЕ в едно корпоративно цяло са много по-рационални от
общия сбор на техните независими усилия. 

Теорията за корпоративната стратегия е обект на активни
изследвания от страна на икономическите теории [1]. Тя се опит-
ва да определи как наличието на корпоративен център и обща
стратегия (съпоставена със стратегията на ниво СБЕ) могат да
създадат едно единно цяло от съставните му части, т.е. подразде-
ления. От една страна, съществуват организации като FCM Cor-
poration, които се състоят от двадесетина независими компании,
като се започне от фирма за добив на злато, компании, които про-
извеждат бронетранспортьори по военни поръчки, няколко хими-
чески завода, доставчик на летищно оборудване, компания за до-
бив и преработка на литий, и се стигне до производители на ма-
шини за хранително-вкусовата и селскостопанската промишле-
ност. Централните ръководства на корпорации с такава силна ди-
версификация обикновено разпределят капитала и кадровите ре-
сурси между отделните подразделения на базата на конкретна ин-
формация, постъпваща от бизнес единиците. Преди въвеждането
на BSc в компания FMC oт производствените компании се очак-
ва да поддържат постоянно високо ниво на финансова ефектив-
ност, която се оценява на базата на годишни отчети за възвръща-
емостта на заетия капитал. Ако целевите нива на възвръщаемост
се реализират, мениджърите на корпоративно ниво не се интере-
суват как са постигнати финансовите резултати. 

Въвеждането на BSc в компания FMC предоставя нов подход
към ролята на корпоративния център – необходимостта от отчет
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и оценка на стратегията на всяка една от съставните производ-
ствени компании. Прилагането на BSc дава възможност да се от-
читат не само краткосрочните финансови резултати, но и да се
проследява дали е създадена добра основа за развитие и финан-
сова ефективност в бъдеще. Корпоративната роля на широко
дивeрсифицираните компании като FMC може би най-добре ще
бъде измерена на базата на цялостното финансово състояние на
компанията. Стратегиите, целите и показателите на отделните
оперативни компании са толкова разнородни, че трудно могат да
бъдат обединени в единна корпоративна BSc и често подобно
обединение е постижимо единствено на базата на финансовото
направление. 

От друга страна, отделните СБЕ на корпорацията могат да
взаимодействат активно помежду си. Те могат да имат обща кли-
ентска база. Така например Johnson & Johnson включва в струк-
турата си над 150 компании, пръснати по целия свят, но всички
те работят в сферата на грижите за здравето. Имат общи клиен-
ти, които предоставят продукти и услуги: болници, дистрибутор-
ски организации, аптеки, супермаркети и търговци на дребно.
Стратегическите бизнес единици на други компании могат да
притежават общи технологии; например Хамел и Прахалад илюс-
трират как Honda използва своите отлични възможности в конс-
труирането и производството на двигатели, за да произвежда ви-
сококачествени мотоциклети, автомобили, електрически косачки
и електрогенератори [2]. NEC използва възможностите си в об-
ластта на микроелектрониката и миниатюризацията, за да
поддържа лидерски позиции в производството на телевизори,
компютри и телекомуникационна техника. Други корпорации мо-
гат да централизират определени свои ключови функции, като
снабдяването, финансите и информационните технологии, за да
постигнат икономии от мащаба, които да позволят на централи-
зираните отдели да предоставят услуги много по-добре, отколко-
то като независими подразделения, действащи в рамките на сво-
ите индивидуални СБЕ. 

Във всеки един от случаите корпоративната балансирана
система трябва да отразява стратегията на корпорацията като ця-
ло и да разяснява теорията на корпоративното устройство – ра-
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ционалността от обединяването на няколко СБЕ, опериращи в
рамките на корпоративна структура, а не извън нея, с независи-
мо управление и източници на финансиране. Подобно на страте-
гията на всяка бизнес единица, корпоративната BSc не дефинира
и не създава корпоративната стратегия, а само спомага за пости-
гане на яснота и консенсус относно нейната същност. 

Разработването на корпоративна BSc все още е на един ра-
нен стадий. Към настоящия момент авторите са свидетели на ро-
лята на корпоративната BSc при разясняването на два елемента
от стратегията на корпорацията: 

Корпоративни тематични направления (Corporate
themes): ценности, убеждения и тематични направления,
които отразяват корпоративната идентичност и които
следва да бъдат споделяни от всички СБЕ (например бе-
зопасност при DuPont и иновации при 3М). 

Корпоративна роля: действия на общо корпоративно
ниво, които създават успешни съвместни действия на ни-
во СБЕ (например общи клиентски групи, прилагане на
единни технологии или централизация на общо обслуж-
ване). 

КОРПОРАТИВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И РОЛИ 

Можем да илюстрираме приложението на тези два елемента
с примера на компания Kenyon Stores. Kenyon се състои от 10
различни компании, действащи в ниши на продажбите на дребно,
всяка с обем на продажбите от 500 милиона до 2 милиарда дола-
ра, със собствен търговски имидж и целеви потребителски групи.
Главният изпълнителен директор на Kenyon разработва стратеги-
чески план от 10 пункта, които трябва да се превърнат в елемен-
ти на стратегиите на всяко от подразделенията. Тези 10 пункта са
разпределени в четирите направления на BSc по следния начин: 

Финанси 

1. Агресивен ръст. 

2. Запазване на общата печалба.
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Потребители 

3. Лоялност на клиентите. 

4. Предлагане на пълен асортимент.

Вътрешни бизнес процеси 

5. Създаване на търговска марка.

6. Водещ моден стил. 

7. Качество на продукцията. 

8. Перфектно обслужване на клиентите. 

Познания и развитие 

9. Стратегически умения. 

10. Персонално развитие. 

За всеки един от пунктовете са разработени общи ръководни
принципи и параметри за измерване на корпоративно ниво. Нап-
ример ръководният принцип за позиция „агресивен ръст“ е фор-
мулиран по следния начин: 

Всяка СБЕ трябва да се стреми към агресивен ръст, из-
хождайки от своето положение на пазара. 

Като параметър за измерване на корпоративно ниво се из-
ползва ръстът на продажбите, разчетени на годишна база. Пункт
№ 5 от корпоративната стратегическа програма – „създаване на
търговска марка“, е определен по следния начин: 

Всяка една СБЕ трябва да създаде доминираща търговска
марка. 

В корпоративната BSc изпълнението на тази задача се из-
мерва на базата на процента СБЕ, чиято търговска марка е доми-
нираща в своя пазарен сегмент. 

СБЕ използват корпоративната BSc като модел, на базата на
която всяка една от тях създава своя собствена стратегия и
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Корпоративен стратегически
план

Основополагащи
принципи

Корпоративна
BSc

СБЕ А 
(висок ръст)

СБЕ Б 
(зрелост)

Финансово направление

1. Агресивен ръст 

Всяка СБЕ трябва да
се стреми към агре-

сивен ръст, 
изхождайки от 

своето положение на
пазара

Ръст на 
продажбите 

(в сравнение с
миналогодиш-

ния)

Продажби в 
новите 

магазини

Ръст 
на продаж-

бите от ма-
газин

2. Поддържане на общата 
печалба

xxxx xxxx  x xxx  x xxx  

„Отношения 
с клиентите“

1. Лоялност на клиентите xxxx  x xxx  x xxx  x xxx  

2. Пълен набор от продукти xxxx  x xxx  x xxx  x xxx  

„Вътрешни бизнес процеси“

1. Създаване на търговска 
марка

Всяка една СБЕ тряб-
ва да създаде домини-
раща търговска мар-

ка

Процент СБЕ, с
доминираща
търговска

марка

Процент 
продажби на 

ключови
артикули

Пазарен дял

2. Лидер в стила xxxx  x xxx  x xxx  x xxx  

3. Качествени продукти xxxx  x xxx  x xxx  x xxx  

4. Отлични впечатления xxxx  x xxx  x xxx  x xxx  

„Познания и развитие“

1. Стратегически умения xxxx  x xxx  x xxx  x xxx  

2. Персонално развитие xxxx  x xxx  x xxx  x xxx  

инструментариум за измерване (Фигура 8-1). Нека като пример
да разгледаме корпоративните финансови цели за агресивен ръст
на приходите при запазване на общата печалба. Ролята на корпо-
рацията се заключава в разпределяне на общия целеви ръст меж-
ду подразделенията в състава є. Това позволява на корпорацията
да постави по-високи цели пред подразделенията с по-голям по-
тенциал и сравнително по-скромни задачи пред онези с вече ус-
тановени и наситени пазарни сегменти. В рамките на корпоратив-
ните цели за ръст и запазване на печалбите всяка една от СБЕ
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Фигура 8-1.    Корпоративната BSc определя рамката, в която бизнес единиците
създават своите балансирани системи



може самостоятелно да дефинира свои методи за тяхното пости-
гане в съответствие е целите на корпорацията. Така например
стратегическа бизнес единица А, която е компания с висок ръст,
реализира поставената задача за ръст на базата на продажби в
нови магазини, докато единица Б, работеща в установен пазар, се
старае да увеличи обема на продажбите си от магазин. От гледна
точка на общата корпоративна директива за постигане на доми-
нираща търговска марка, високоръстовата СБЕ А измерва своя-
та ефективност на база повишени приходи от продажбата на но-
ви ключови търговски артикули. Добре развитата СБЕ Б измер-
ва господството на търговската си марка според това дали успя-
ва да поддържа висок пазарен дял в своята пазарна ниша. 

Примерът с Kenyon Stores показва как една компания, обеди-
няваща организационно независими подразделения, но действа-
щи в рамките на един отрасъл, може да създаде общи корпора-
тивни цели, определящи структурата на BSc за отделните страте-
гически бизнес единици. Балансираните системи на отделните
СБЕ са адаптирани към конкретните им нужди, но се базират на
общи цели и ориентири, заложени в BSc на корпоративно ниво.
Корпоративната BSc определя и разяснява единни тематични
направления, които всички компании в рамките на корпорацията
трябва да постигнат. 

Така например висшето ръководство на Hoechst Celanese
разработва пет основни принципа за управление на работата на
служителите в цялата корпорация: 

1. Ориентирани към клиентите приоритети, които се измер-
ват според степента на удовлетвореност на потребителите. 

2. Непрекъснато усъвършенстване на процесите на стопанс-
ката дейност с цел постигане на високо ниво на ефектив-
ност, качество и гъвкавост при удовлетворяване на нужди-
те на потребителите, както и подобрени и иновационни
продукти.

3. Базирано на ценности управление, така че всеки да разби-
ра своето място в общата визия, мисия, стратегия, цели,
задачи и планове за действие, при което всички решения и
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действия се основават на общи ценности и дългосрочни
отговорности. 

4. Служители, които работят в екип и имат свобода на дейс-
твие, като решенията се вземат на правилното ниво, с нуж-
ната приемана и приветствана отчетност, с активното
участие и отговорност на всички, което да доведе до по-
добрена ефективност и продуктивност. 

5. Отлична ефективност, измервана на базата на удовлетво-
реността на клиентите, предпочитан работодател, еколо-
гичност, висока степен на безопасност, здравословно със-
тояние на служителите и висока финансова ефективност.

Подобни корпоративни тематични направления могат да бъ-
дат приведени в оперативни параметри, специфични за всяка ед-
на СБЕ. Корпорацията може да определи конкретните финансови
задачи и параметри за всяко подразделение, но да остави на тези
подразделяния свободата да разработят своя собствена стратегия
за постигане на финансовите цели в съответствие с корпоратив-
ните тематични направления. Всяко една стратегическа бизнес
единица трябва да измерва удовлетвореността на клиентите, ни-
вото на правомощия, дадени на служителите, техните компетен-
ции и възможностите на процесите, но параметрите на това из-
мерване следва да бъдат съобразени с техните индивидуални ус-
ловия: състояние на пазара, пазарна стратегия, ключови инова-
ционни и оперативни процеси. 
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