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СТРАТЕГИЯ

ВСИЧКО Е В СОСА

Много често през изминалите три години съм бил включван в
програмата на речите или на бизнес конференция с един

или друг голям гуру на стратегията. И неведнъж съм слушал тех-
ните презентации, без да мога да повярвам на ушите си.

Не че не разбирам техните теории за конкурентното предим-
ство, ядрените умения, виртуалната търговия, икономиката на
веригата на доставките, пробивната иновация и т.н., просто на-
чинът, по който тези експерти говорят обикновено за стратегията
– сякаш това е някаква високоинтелектуална научна методология,
– наистина ме отблъсва.

Аз знам, че стратегията е жива, дишаща, напълно динамична
игра.

Тя е забавна... и бърза. И е жива.

Забравете за мъчителното, интелектуализирано мачкане на
числа и мелене на данни, през които – казват гурутата – трябва
да преминете, за да схванете правилно стратегията. Забравете за
планирането на сценарии, продължаващите по една година изс-
ледвания и докладите от повече от сто страници. Те са трудоемки
и скъпи, а вие просто нямате нужда от тях.



В реалния живот стратегията
всъщност е много проста. Избирате
обща посока и я прилагате на живот
и смърт.

Да, теориите може да са инте-
ресни, схемите и графиките – красиви, а големите, дебели купчи-
ни от фолио плаки на „Power Point“ да ви карат да се чувствате
така, сякаш сте свършили работата си. Условието е да не прави-
те стратегията твърде сложна. Колкото повече мислите за нея и
колкото повече усърдно въртите данните и детайлите, толкова
повече се оплитате в това, какво да правите.

Това не е стратегия, то е страдание.

Е, не искам да отписвам гурутата на стратегията. Някои от
концепциите им имат достойнство.

Искам обаче да изразя несъгласие с научния подход към
стратегията, който те разпространяват. Той се преподава в много
бизнес училища, разгласява се от безброй консултантски фирми
и се практикува в твърде много корпоративни централи.

Това е толкова непродуктивно! Ако искате да побеждавате,
когато става дума за стратегия, размишлявайте по-малко и праве-
те повече.

Със сигурност не само аз съм на това становище. След като
съм говорил с десетки хиляди хора от бизнеса по целия свят, мо-
га да изброя въпросите за стратегията с пръстите на едната си ръ-
ка. Практически всяка друга тема – от управлението на темпера-
ментен служител до въздействието на долара върху търговията –
предизвиква несравнимо по-голям интерес.

Очевидно, всеки е загрижен за стратегията. Няма как да е
иначе. Повечето мениджъри, които познавам обаче, я разглеждат
като мен – приблизителен курс на действие, който често преразг-
леждате и предефинирате според променящите се пазарни усло-
вия. Това е многократно повтарящ се процес и не е толкова тео-
ретичен или въпрос на живот и смърт, както някои биха искали
да ни накарат да вярваме.
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Когато става дума за стра-
тегия, размишлявайте по-

малко и правете повече.



Имайки предвид това становище, може би се чудите какво ще
кажа в тази глава.

Отговорът е: нищо, което ще ми донесе постоянна длъжност!

Вместо това ще опиша как да се гради стратегия в три стъп-
ки. През кариерата ми този подход е работил невероятно добре в
различни видове бизнес и индустрии, в икономически подеми и
кризи и в конкурентни ситуации от Мексико до Япония. Кой знае
– може би простотата му беше част от неговия успех.

Стъпките са:

Първо, открийте голямо Аха! за вашия бизнес – умен,
реалистичен, относително бърз начин да спечелите устой-
чиво конкурентно предимство. Не знам по-добър начин за
откриване на това голямо Аха! от отговарите на набор от въпро-
си, които отдавна съм нарекъл Петте слайда, тъй като всеки на-
бор се побира горе-долу на една страница. Този процес на оцен-
ка би трябвало да отнеме на група информирани хора между два
дни и един месец.

Второ, поставете правилните хора на правилните ра-
ботни места, за да придвижите напред голямото Аха!. Това
може да звучи общо, но не е. За да придвижите голямото си Аха!
напред, трябва да съчетаете определен тип хора с бизнеса на пот-
ребителските стоки и съвършено друг тип с този, който е с висо-
ка добавена стойност. Не обичам категоризациите, но истината е,
че получавате много по-голям импулс за парите си, когато стра-
тегията и уменията си съответстват.

Трето, неуморно търсете най-добрите практики, за да
постигнете голямото си Аха!, независимо дали вътре или
извън компанията, адаптирайте ги и непрекъснато ги по-
добрявайте. Стратегията се задейства, когато имате учеща орга-
низация, в която хората са жадни да правят всичко по-добре с
всеки изминал ден. Те разчитат на най-добрите практики отвсякъ-
де и ги издигат на все по-високо ниво на ефективност. Може да
имате най-доброто голямо Аха! на света, но без тази култура на
учене никое конкурентно предимство няма да е трайно.
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Следователно стратегията е просто откриване на голямото
Аха! и определяне на вярна посока, поставяне на правилните хо-
ра зад нея и след това осъществяването є с акцент върху неп-
рекъснатото подобрение.

Не бих могъл да го направя по-сложно от това, дори и да
опитам.

КАКВО Е СТРАТЕГИЯ?

Преди да разгледаме всяка от трите стъпки в подробности,
няколко мисли за стратегията по принцип.

По времето, когато се пенсионирах от GE, компанията на-
емаше повече от 300 хиляди души в около 15 големи типа бизнес:
от газови турбини до кредитни карти. Тя беше сложна, широкос-
пектърна компания, но аз винаги съм казвал, че искам тя да
действа със скоростта, неформалността и откритото общуване
като магазина на ъгъла.

Магазините на ъгъла често също имат стратегия. С ограни-
чените си ресурси те трябва да разчитат на подобен на лазер фо-
кус върху правенето на едно нещо много добре.

В нашия квартал в Бостън например, на една пресечка
разстояние един от друг на Чарлз Стрийт, две малки магазинчета
имат непрекъснато звънтящи каси и непресъхващ поток от удов-
летворени клиенти. Едното е „Upper Crust Pizza“. Това място е
препълнено, без никакви украси, шумно, на самообслужване и
предлага ограничен подбор от безалкохолни напитки. Клиентите
могат да хапнат или прави, или седнали на една голяма, подобна
на пейка маса. Персоналът не е точно груб, но са неангажирани.
Не е необичайно за поръчката ви – давана на касата – да бъдете
посрещнати с невъзмутимото „Каквото и да е“.

Пицата обаче е нещо, за което си струва да умреш, можете да
припаднете само от описанието на вкуса на соса, а коричката ще
ви изправи на стола. Инвестиционни банкери, художници и чен-
гета започват да се редят в 11 сутринта, за да видят „парчето на
деня“, закачено на вратата, а около обяд и вечер опашката може
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да е и шест метра. Цяла флотилия от разносвачи работи нонстоп
до затварянето.

В „Upper Crust Pizza“ стратегията е единствено и само за
продукта.

Другото магазинче е „Gary Drug“, голямо колкото половин
вагон от нюйоркското метро. Наскоро обновената, голяма, рабо-
теща 24 часа аптека на CVS е само на няколко крачки. Това оба-
че няма значение. „Gary Drug“ с неговата една-единствена тясна
пътека и рафтове, натъпкани до тавана, винаги е пълна с хора.
Асортиментът є е от лекарства за настинка до будилници, а по-
между им – пинцети и острилки за моливи. В задния край се е на-
местил представителен аптекар, а отпред има богат избор от ев-
ропейски модни списания. Всичко, което магазинът продава, съ-
ответства на смесицата от чудати жители на квартала. Продава-
чите посрещат клиентите по име и с готовност дават съвети за
всичко: от витамините до масажите на краката. Магазинът пред-
лага незабавна доставка до дома и сметка, която пристига в дома
ви един път месечно.

В „Gary Drug“ стратегията е единствено и само за обслужва-
нето.

Но какво друго е стратегията освен разпределение на ресур-
сите? Когато свалите всичкия шум, това е, което остава. Страте-
гия означава да се правят много ясни избори за това, как ще се
конкурирате. Не можете да бъдете всичко за всеки, без значение
колко голям е бизнесът ви или колко дълбоки са джобовете му.

Магазините на ъгъла са разбрали, че оцеляването зависи от
откриването на стратегическа позиция, в която никой не може да
ги победи. Предизвикателството пред големите компании е
същото.

Когато станах главен изпълнителен директор през 1981 г.,
обявихме силно инициативата: „Да бъдем №1 или №2 на всеки
пазар и да коригираме, продаваме или закриваме, за да стигнем
там.“ Това не беше нашата стратегия, макар да съм чувал да се
описва така. Това беше мантра, за да опишем как ще правим биз-
нес занапред. Вече нямаше да държим неконкурентен бизнес в
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името на доброто старо време. И по-
вече от всичко друго инициативата
за №1 и №2 беше комуникационен
инструмент, за да прочистим порт-
фейла си, който наистина свърши
работа.

Стратегията ни беше много по-
целенасочена. GE щеше да се изне-
се от бизнеса, който беше насочен
към потребителските стоки, и да се

насочи към този, който произвеждаше високотехнологични про-
дукти или продаваше услуги вместо стоки. Като част от този ход
щяхме широкомащабно да осъвременим нашите човешки ресур-
си – нашите хора – с неуморен фокус върху обучението и разви-
тието.

Избрахме тази стратегия, след като японците ни напердаши-
ха през 70-те години на ХХ век. Те бързо бяха комодитизирали1

бизнес, в който имахме доста добри маржове, например телеви-
зори и климатици за стаи. В крайна сметка започнахме да играем
защита в игра, в която губехме. Нашето качество, цена и обслуж-
ване – оръжията на бизнеса с потребителските стоки – не бяха
достатъчно добри в лицето на техните нововъведения и намаля-
ващи цени. Всеки ден на работното място беше нещо като удъл-
жена агония. Независимо от подобрението в производителността
и увеличаващите се нововъведения, маржовете ерозираха, след
като конкуренти като Toshiba, Hitachi и Matsushita бяха неумоли-
ми.

Междувременно, отговаряйки за GE Capital в края на 70-те
години, бях шокиран (и зарадван) да видя колко е лесно да се пра-
вят пари във финансовите услуги, особено с балансите на GE.
Нямаше синдикализирани фабрики, чужда конкуренция, но има-
ше много интересни, творчески начини да се предлагат на клиен-
тите диференцирани продукти и услуги. Спомням си възбудата
от онзи период, когато виждахме нашите хора да развиват нови
частни програми за кредитни карти и да откриват ниша след ни-
ша в средния сегмент на пазара на индустриалното финансиране.
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Стратегия означава да се
правят много ясни избори за
това, как ще се конкурирате.
Не можете да сте всичко за
всеки, без значение колко го-
лям е бизнесът ви или колко
дълбоки са джобовете му.



Дебелите маржове не бяха точно
ниско увиснали плодове, но се доб-
лижаваха.

По времето, когато станах гла-
вен изпълнителен директор, знаех,
че GE трябва да се отдалечи макси-
мално от всеки бизнес, който мири-
шеше на потребителски стоки, и колкото е възможно повече да се
доближи до другия край на спектъра. Затова се лишихме от биз-
нес като телевизионните приемници, малките електроуреди, кли-
матиците и една огромна въгледобивна компания, Utah
International. Затова и инвестирахме толкова много в GE Capital,
купихме RCA, която включваше NBC, и наливахме ресурси в раз-
работването на високотехнологични продукти в нашия бизнес с
електричеството, медицинската апаратура, самолетните двигате-
ли и локомотивите.

В такива променящи се времена как и защо GE се придържа-
ше към една стратегия в продължение на повече от 20 години?
Отговорът е, че ако са се запътили в правилната посока и са дос-
татъчно широки, стратегиите всъщност няма нужда да се сменят
твърде често, особено ако са допълвани със свежи инициативи.
За тази цел през годините ние пуснахме четири програми, за да
подпомогнем стратегията си – глобализация, добавени услуги,
„Сигма Шест“ и е-бизнес.

Нашата стратегия се запази за толкова дълъг период, преди
всичко защото се базираше на два могъщи фундаментални прин-
ципа: комодитизацията е лоша и хората са всичко.

На практика почти всяко решение, което вземахме за разпре-
деление на ресурсите, се основаваше на тези две убеждения.

Да, някои компании могат да победят в стокови ситуации –
Dell и Wal-Mart са страхотни примери на компании, които са стъ-
пили на лостовете на цената, качеството и обслужването, за да
успеят в изключително конкурентна игра. Това обаче е наистина
трудно. Там просто не можеш да правиш никакви грешки.
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Ако са се запътили в правил-
ната посока и са достатъчно
широки, стратегиите всъщ-
ност няма нужда да се сме-

нят твърде често.



Следователно моят съвет е, когато мислите за стратегията,
мислете за „декомодитизирането“. Отчаяно се опитвайте да про-
извеждате продукти и услуги, които са отличителни, и клиентите
ще се държат за вас като залепени. Мислете за иновации, техно-
логия, вътрешни процеси, обслужване, добавки – всичко, което
върши работа, за да бъдете уникални. Да правите това правилно
означава, че можете да допуснете няколко грешки, и пак да успе-
ете!

Достатъчно теория!

ДА НАПРАВИТЕ СТРАТЕГИЯТА РЕАЛНА

Първата стъпка на превръщането на стратегията в реална е
голямото Аха!, за да спечелите устойчиво конкурентно предим-
ство, с други думи, съществено, смислено прозрение как да спе-
челите. За да направите това, трябва да дебатирате, да се борите,
да се отдадете изцяло и най-накрая да отговорите на пет набора
въпроси.

Преди началото на това упражнение приемам, че вие разпо-
лагате със стратегия – написана или само в главата ви.

След като казах това, трябва да подчертая, че да имаш стра-
тегия, не означава, че тя работи.

Петте слайда, които ще прегледаме тук, са начин да провери-
те своята стратегия, да видите дали ви води там, където искате да
стигнете, и да измислите как да я коригирате, ако е необходимо,
дори до степен изцяло да я промените.

Вярвам силно, че този процес на поставяне на въпроси не би-
ва да е широкомащабно събитие „отдолу нагоре“. Възможно е
другите да не са съгласни, но аз знам, че стратегията е работа на
главния изпълнителен директор или на ръководителя на единица-
та заедно с неговите преки подчинени. Ако културата е здрава, те
могат да видят организацията във всичките є разнообразни и вза-
имозависими части. Познават хората, както и източниците на
идеи и иновации, и могат най-добре да определят къде се крият
най-вдъхновяващите възможности. Нещо повече: те са тези, кои-
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то в крайна сметка ще заделят ресурсите, изисквани от стратеги-
ята. Те получават аплодисментите, ако стратегията успее, и пое-
мат отговорността, ако се провали.

Ако имате добър екип – искрен, прозорлив, страстно отдаден
на бизнеса и готов да изразява несъгласие, – извършването на то-
ва упражнение би трябвало да е забавно и зареждащо с енергия.
То би трябвало да отнема между два дни и един месец. След това
идва време да се действа.
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