
Да победим нерешителността

Обобщение

ЕДИНСТВЕНАТА И НАЙ-СЕРИОЗНА причина за лошото представяне на
корпорацията е невъзможността да се изпълняват решенията. Според ав-
тора Рам Чаран този пропуск обикновено е резултат от погрешни между-
личностни взаимоотношения. Тези погрешни взаимодействия рядко въз-
никват изолирано, казва Чаран в своята статия, публикувана първоначално
през 2001 г. Те най-често са типични за начина, по който се вземат (или не)
големите и малки решения в организацията. Неспособността да се вземат
решения се корени в културата на компанията.

Лидерите създават култура на нерешителност, казва Чаран – и те мо-
гат да я разчупят, като направят три неща: Първо, трябва да формират
интелектуална честност в междуличностните отношения. Второ, трябва
да се уверят, че социалните оперативни механизми на организацията –
срещите, прегледите и другите средства, чрез които се прави бизнес в
корпорацията – се базират на честен диалог. И трето, лидерите трябва да
гарантират, че обратната връзка и проследяването се използват така, че
да възнаграждават добрите постижения на едни, да обучават други как да
се борят и да обезкуражават трети, чието поведение спъва прогреса на
организацията.

Като използват тези три подхода и всяка друга възможност за моде-
лиране на отворен и честен диалог, лидерите могат да диктуват тона за
преминаване на организацията от парализа към действие.

РАМ ЧАРАН



Всеки знае, че работата на ГИД (Главен изпълнителен
директор) е да взема решения. ГИД вземат решения безброй
пъти в годините на заемане на длъжността. Тъй като тези ре-
шения имат определено въздействие, организацията трябва да
има готовност да ги изпълни. Компаниите, които не правят
това, страдат от нерешителност.

В своята статия от 2001 г. Рам Чаран, един от най-влия-
телните съветници на ГИД в света, се обръща към проблема на
организациите, които рутинно се въздържат от действие за
изпълнение на решенията на ГИД и страдат от институцио-
нализирана нерешителност. Обикновено колебанието и откри-
тата съпротива възникват поради липса на диалог с онези, на
които е възложено да приложат дадено решение. Чаран нари-
ча тези диалози „решаващи диалози“ и те имат четири компо-
нента: Първо, трябва да съдържат откровено търсене на от-
говори на проблемите. Второ, те трябва да приемат неприят-
ните истини. Трето, трябва да възприемат широк обхват от
идеи, предложени спонтанно. И четвърто, трябва да посочат
начин на действие.

В организациите, които успешно се борят с нерешител-
ността, дискусията винаги е полезна. Несправянето обаче е
вредно.

ЗВУЧИ ЛИ ВИ ПОЗНАТО? Вие присъствате на заседание,
провеждащо се на всеки три месеца, на което колега разглеж-

да важно предложение за голяма инвестиция в нов продукт. Кога-
то той приключва, залата притихва. Хората се оглеждат в очаква-
не някой да започне дискусия. Но никой не коментира – поне до-
като босът не покаже на чия страна е.

Накрая ГИД нарушава тишината. Той задава няколко леко
скептични въпроса, за да покаже положително отношение, и дава
да се разбере, че е решил да подкрепи проекта. Скоро след това
другите участници в срещата изразяват съгласие чрез позитивни
коментари. Съдейки по забележките, се разбира, че всички в за-
лата подкрепят проекта.
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Но външният вид може да лъже. Завеждащ отдел се тревожи,
че новият продукт може да отклони ресурсите от него. Вицепре-
зидентът за производството мисли, че прогнозите за продажбите
за първата година са свръхоптимистични и складовете ще се
напълнят с непродадена продукция. Другите в залата са равно-
душни, защото не виждат какво ще спечелят от проекта. Те обаче
не изразяват резервите си и събранието приключва без оконча-
телно решение. През следващите няколко месеца проектът бива
задушен до смърт в поредица от стратегически, бюджетни и опе-
рационални прегледи. Не става ясно кой е отговорен за това, но
се разбира, че чувствата в залата не отговарят с демонстрирания
на пръв поглед консенсус.

В моята кариера като консултант на големи организации и
техните лидери съм бил свидетел на много случаи, дори на висо-
ко ниво, когато измамното мълчание и липсата на изказвания во-
дят до фалшиви решения. Те са „фалшиви“, защото остават не-
изпълнени поради неизказани съображения и бездействие. И
след четвърт век на непосредствени наблюдения аз заключих, че
тези състояния на нерешителност имат нещо общо – погрешни
междуличностни взаимоотношения, от които се очаква да дадат
резултат. Хората, на които е възложено да вземат решение и ко-
ито работят върху него, не успяват да се свържат и ангажират по-
между си. Принудени от груповата динамика на йерархията и ог-
раничени от формалностите и липсата на доверие, те изпълняват
своите ангажименти сковано и без убеждение. Изпитвайки липса
на емоционална ангажираност, хората, които трябва да изпълнят
плана, не действат решително.

Тези погрешни взаимоотношения рядко възникват изолира-
но. Много често те са типични за начина, по който се вземат (или
не се вземат) важните и по-маловажни решения в компанията.
Неспособността да се предприемат решителни действия се коре-
ни в корпоративната култура и служителите изглеждат неподат-
ливи на промяна.

Ключовата дума тук е „изглеждат“, защото на практика лиде-
рите създават култура на нерешителност и само те могат да я раз-
чупят. Основният инструмент, който е на разположение, са чо-
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вешките взаимоотношения – диалогът, – чрез който предположе-
нията биват тествани или не, информацията – споделена или не,
несъгласията излизат на повърхността или остават скрити. Ди-
алогът е основното средство за работа в организацията. Качест-
вото на диалога определя как хората събират и преработват ин-
формацията, как вземат решения и какви отношения имат помеж-
ду си във връзка с резултатите от решенията. Диалогът може да
доведе до нови идеи и конкурентно предимство. Това е единстве-
ният най-важен фактор, влияещ върху производителността и рас-
тежа на служителите. Наистина тонът и съдържанието на диало-
га оформят поведението на хората и техните разбирания, т.е. кор-
поративната култура. Това се извършва по-бързо и постоянно от
всяка система за получаване на възнаграждения, структурна про-
мяна или система от възгледи.

Разчупването културата на нерешителност изисква интелек-
туална честност и доверие между хората. Използвайки всяка сре-
ща със служителите, лидерите получават възможност да модели-
рат отворени, честни и решителни диалози, които дават тон във
всяка организация.

Но даването на тон е само първата стъпка. За да трансфор-
мират културата на нерешителност, лидерите трябва да се уверят,
че социалните оперативни механизми на всяка организация –
т.е. срещите на изпълнителния комитет, бюджета и стратегичес-
ките прегледи и другите начини, по които се прави бизнес в орга-
низацията – са базирани в основата си на честен диалог. Тези ме-
ханизми създават условията. Здраво свързани и последователно
практикувани, те създават отчетност за всяко решение и негово-
то изпълнение.

Проследяването и обратната връзка са крайните стъпки в
създаването на култура за вземане на решения. Успелите лидери
използват проследяването и откритата обратна връзка, за да въз-
наградят служителите с високи постижения, да обучават други
как да се борят и насочват поведението на онези, които блокират
прогреса на организацията.

В заключение може да се каже, че лидерите са в състояние да
създадат култура на отговорно поведение чрез диалог, внимате-
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лен дизайн на социалните оперативни механизми и подходящо
проследяване и обратна връзка.

Всичко започва с диалога

Проучванията върху успелите компании често се фокусира
върху техните продукти, бизнес модели или оперативни възмож-
ности: завладялата света операционна система на Microsoft,
Windows, масовото приложение на Dell, логистичната сила на
Wal-Mart. Въпреки това продуктите и оперативната сила не разг-
раничават най-успешните организации – те могат да бъдат наети
или имитирани. Това, което не може лесно да се копира, е реши-
телният диалог и здравите оперативни механизми, както и обрат-
ната връзка, и проследяването. Тези фактори съставят най-трай-
ното конкурентно предимство и силно зависят от характера на
диалога, който лидерите водят и който влияе върху цялата орга-
низация.

Решителният диалог може по-лесно да се разпознае, отколко-
то да се дефинира. Той окуражава проницателността и творчест-
вото и води до съгласуваност на външно фрагментирани и
несвързани идеи. Той позволява на напреженията да излязат на
повърхността и след това ги разрешава, като изкарва на показ
всички гледни точки. Тъй като този диалог представлява процес
на интелектуално търсене, а не на подкрепа, търсене на истина-
та, а не съревнование, хората се чувстват емоционално свързани
с резултата. Резултатът изглежда „добър“, защото хората са по-
могнали той да се оформи. Те са енергични и готови за действие.

Неотдавна аз наблюдавах как диалогът между лидерите
оформя културата на компанията. Обект беше щабът на мултина-
ционална компания в САЩ. Ръководителят на най-голямата биз-
нес единица на компанията направи презентация пред ГИД и ня-
колко висши мениджъри. Уверено и почти самонадеяно лидерът
изложи своята стратегия за извеждане на своя отдел от номер три
в Европа до номер едно. Това беше амбициозен план за получа-
ване на бърза, забележима печалба от пазарния дял в Германия,
където основният конкурент беше местен и четири пъти по-го-
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лям. ГИД поздрави шефа на отдела за вълнуващата презентация,
след това инициира диалог, за да тества дали планът е реалисти-
чен. „Как ще постигнем тези печалби – пита той. – Кои други ал-
тернативи разглеждате?, Кои клиенти ще привлечете?“ Ме-
ниджърът на отдела не беше предвиждал толкова надалече. Но
ГИД пита: „Можете ли да дефинирате нуждите на клиентите по
нов и уникален начин? С колко търговци разполагате?“

„С десет“ – отговори шефът на отдела.

„С колко разполагат вашите конкуренти?“

„С двеста“ – дойде притесненият отговор.

Шефът продължи да притиска: „Кой ще управлява в Герма-
ния от наше име? Не беше ли той в друг отдел преди три месеца?“

В случай че диалогът спре дотук, ГИД само би унижил и
обезкуражил шефа на отдела и би убедил останалите, че рискът
пред амбициозния проект е неприемливо голям. Но ГИД не ис-
каше да ликвидира стратегията и да деморализира екипа на биз-
нес отдела. Чрез въпросите той целеше да инжектират реализъм
в диалога. Говорейки без заобикалки, но не ядосано или грубо,
той каза на мениджъра на отдела, че се нуждае от нещо повече от
самохвалство, за да победи германския конкурент на собствена-
та му територия. Вместо да го нападне открито, ГИД предложи да
се потърсят слабите страни на конкурента и да се действа бързо.
Кои са пропуските в продуктовата му гама? Можете ли да измис-
лите нещо, което да запълни тази празнина? Кои клиенти са най-
вероятните купувачи на продукта? Можете ли да ги привлечете?
Вместо да целите цялостен пазарен дял, опитайте се да сегменти-
рате отново пазара. Вместо да приключат дискусията в рамките
на тази среща, се взе решение мениджърът да обмисли стратеги-
ята и да се върне след 90 дни заедно с по-реалистична алтернати-
ва. Така ключовият играч, чиито предложения не са отхвърлени
отведнъж, напусна залата зареден с енергия, готов да посрещне
предизвикателството и фокусиран върху задачата.

Нека да разгледаме случая. Въпреки че не е очевидно на пръв
поглед, ГИД не се опитва да превиши властта си и да подцени ме-
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ниджъра. Той просто иска да е сигурен, че реалностите в конку-
ренцията не са пренебрегнати, и насочва тези, които носят отго-
ворности в бизнеса, към находчивост и способност да си зададат
правилните въпроси. Той предизвиква не на лична основа, а на
основата на бизнеса.

Диалогът влияе върху нагласите на мениджърите и тяхното
поведение по изкусен начин: Те си тръгват с увереността, че
трябва да търсят неконвенционални възможности и отговор на
неизбежните въпроси. Те знаят също, че ГИД е на тяхна страна.
Те стават по-уверени, че растежът е възможен и че са необходи-
ми конкретни действия. Случва се и нещо друго. Мениджърът се
съобразява с тона на ГИД на следващите срещи. Например, кога-
то мениджърът на немския отдел се среща със своя екип, за да ги
подготви за новите подходи на немския пазар, въпросът, който
задава на отговорните за продажбите и развитието, въпросите,
които повдига, са конкретни и целящи да превърнат новата стра-
тегия в действие. Той следва стила на шефовете си в отношения-
та с другите, както и начина на избор, пресяване и анализиране
на информацията. Целият отдел се развива по-уверен и изпълнен
с енергия.

ГИД не спира дотук. Той написва саморъчно писмо от една
страница до мениджъра на отдела, в което декларира характера
на диалога и следващите го действия. След 90 дена те се срещат
отново, за да дискутират ревизираната стратегия. (Повече за ре-
шителния диалог вижте в края на статията „Убийците на диало-
га“.)

Как диалогът се превръща в действие

Обстановката, в която се провежда диалогът, е толкова важ-
на, колкото и самият диалог. Социалните оперативни механизми
на корпоративната култура оформят поведението в четири харак-
теристики: отвореност, откровеност, неформалност и закриване
на дебатите. Отвореност означава, че резултатът не е предопре-
делен. Съществува честно търсене на алтернативи и нови откри-
тия. Въпроси като „Какво липсва?“ водят хората и карат лидери-
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те да изслушат всички страни. Лидерите създават атмосфера на
сигурност, която позволява вдъхновена дискусия, групово обуче-
ние и доверие.

Откровеността е нещо малко по-различно. Тя е готовност да
се говори и това, което не трябва, да се разкрият неизпълнените
ангажименти, да се решат конфликтите, които подкопават постиг-
натия консенсус. Откровеността означава, че хората изразяват
истинското си мнение, а не онова, което се очаква от тях. Откро-
веността помага да се ликвидират измамното мълчание и предс-
тоящия отказ, когато хората приемат неща, за които няма да ра-
ботят. Тя предотвратява ненужните поправки и повторното взе-
мане на решение, които подкопават продуктивността.

Формалността потиска откровеността; неформалността я
окуражава. Когато ангажиментите са твърди и добре подготвени,
те сигнализират, че цялата среща е внимателно планирана и ор-
кестрирана. Неформалността има обратен ефект. Тя редуцира за-
щитната позиция. Хората се чувстват по-удобно, когато задават
въпроси, и реагират честно, като спонтанността дава енергия.

Неформалността разрежда атмосферата, закриването на де-
батите налага дисциплина. Закриването означава, че в края на
срещата хората вече знаят какво се очаква от тях. То произвежда
решителност и налага отчетност и спазване на сроковете. Закри-
ването на дебатите тества вътрешните сили и интелектуалните
ресурси на лидера. Липсата на закриване на дебатите, комбини-
рана с липсата на санкции, е основната причина за културата на
нерешителността.

Стабилният социален оперативен механизъм последователно
включва тези четири характеристики. В този механизъм работят
правилните хора и той възниква с правилната честота.

Когато Дик Браун постъпва в Electronic Data Systems (EDS)
в началото на 1999 г., той е решен да създаде култура не на лице-
мерно съгласие, а с идеите на сътрудничество, отвореност и ре-
шителност. Предстои му сериозна работа. EDS е известна със
своите умни, агресивни служители, но те имат репутация по-чес-
то на съревноваващи се помежду си, отколкото на обединяващи
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се. В организацията цари културата на самотния герой. Индиви-
дуалните оперативни отдели нямат стимули за обмен на инфор-
мация или коопериране, за да успеят в бизнеса. Няма санкции за
„изолирано“ поведение и неспособност да се изпълнят целите.
Нерешителността е широко разпространена. Както казва един ве-
теран в компанията: „Срещи и още срещи. Хората не могат да
вземат решение и това не се изисква от тях. Никаква отчетност.“
EDS започва да губи в бизнеса. Постъпленията са малки, печал-
бите намаляват и цената на акциите на компанията пада.

Важен принцип в житейската философия на Браун е „Лиде-
рите получават от другите това поведение, което толерират“.
Скоро след като постъпва в EDS, той въвежда шест оперативни
механизма в рамките на една година, което сигнализира, че ще се
откаже от вкоренения индивидуализъм и информационния кон-
серватизъм. Един от механизмите са срещите за оценка на предс-
тавянето. Веднъж месечно топ 100-те мениджъри на EDS по све-
та вземат участие в конференция, на която се разглеждат подроб-
но данните от изминалите месеци и най-важните дейности. Пра-
вилата са прозрачност и едновременна информация; скриването
на информация не е възможно. Всеки знае кой е начело за годи-
ната, на кого предстои повишение и кой изостава. Тези, които
изостават, трябва да обяснят дефицита и как планират да настиг-
нат другите. Не е достатъчно мениджърът да каже, че оценява,
преглежда или анализира проблема. Това не са думи на човек,
който действа, казва Браун, а на такъв, който се готви да действа.
Той трябва да отговори на два въпроса: „Какво ще правиш, след
като приключиш с анализа?“, „Кога започваш да действаш?“
Единственият начин хората на Браун да отговорят задоволител-
но на тези въпроси е да се вземе решение и то да се изпълни.

Срещите за оценка на представянето са също механизми за
разрешаване на неизбежните конфликти в голямата организация,
когато се стигне до допълнителни продажби, за да се ускори рас-
тежа на приходите. Два отдела могат да преследват един и същи
клиент или клиент, обслужван от един и същи отдел, може да бъ-
де придобит от друг отдел. Кой отдел трябва да води преследва-
нето? Кой отдел ще обслужва слятата единица? Жизненоважно е
тези проблеми да се разрешат. Изоставянето им не просто изцеж-
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да емоционалната енергия, то стеснява способността на органи-
зацията да действа решително. Недостатъчната скорост става
конкурентен недостатък.

Браун окуражава хората да изведат тези конфликти до
повърхността, защото той ги вижда като знакови за организаци-
онно здраве и защото те предоставят възможност да се демон-
стрира стилът на диалога, който се води. Той се опитва да създа-
де сигурна среда, като кара служителите да разберат, че конф-
ликтът не е персонален.

Конфликтът е част от всяка глобална организация. Браун
вярва, че всеки трябва да мисли за цялата организация, а не само
за един ъгъл от нея. Вместо да търсят решение в полза на своя
отдел, те трябва да търсят такова, което е най-добро за EDS и
нейните акционери. Това изглежда очевидно. Но в организация,
която се характеризира със самотни герои и лични интереси, опи-
тите да се реши конфликтът ще накара хората да съобразят своя
интерес с този на компанията. Не е достатъчно да се заяви едно
послание и да се чака то да се възприеме. Поведението се възпри-
ема чрез повторение. Наблягането на посланието е вид социален
механизъм, също както срещите за оценка на представянето – и
възнаграждаване, и санкциониране на хората – на основата на то-
ва, дали се придържат към този механизъм. Това е най-мощното
оръжие на Браун за постигане на промяна в поведението, което
води до промяна в културата.

Разбира се, лидерът не може да присъства на всички срещи,
да разрешава всеки конфликт и да взема сам всяко решение. Но
като създава оперативни механизми, чрез които се води свобо-
ден, но и продуктивен диалог, лидерите влияят на онези, които
изпълняват задачите. Всъщност на основата на тези механизми
се оформя културата на организацията.

Друга корпорация, която използва социални оперативни ме-
ханизми, за да създаде организационна култура, е мултинацио-
налният фармацевтичен гигант Pharmacia. Подходът на компани-
ята илюстрира проблем, който повтарям постоянно на моите кли-
енти: Структурата разделя; оперативните социални механизми
интегрират. Бързам да добавя, че структурата е необходима. Ако
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организацията не разделя задачите, функциите и отговорностите,
тя никога няма да постигне нищо. Но социалните оперативни ме-
ханизми са необходими, за да насочват различните дейности в да-
дена структура за изпълнение на целите. Добре проектираните
механизми изпълняват тази интегрираща функция. Независимо
колко добре са проектирани, механизмите се нуждаят от диалог,
за да работят добре.

Две години след сливането с Upjohn, ГИД на Pharmacia
Фред Хасен изгражда напълно нова култура в организацията. Тя
трябва да се основава на сътрудничество, да е фокусирана върху
клиентите и да е бърза. Трябва да обедини различните таланти в
глобалното предприятие за производство на водещи на пазара ле-
карства – и да го направи по-бързо от конкурентите. Основният
механизъм за насърчаване на сътрудничеството е лидерите на ня-
колко отдела да се ангажират в редовен, конструктивен диалог.

Стремежът на компанията да изгради напълно ново поколе-
ние антибиотици за лечение на устойчиви на лекарства инфекции
позволява на мениджмънта на Pharmacia да тества успеха на сво-
ите усилия за изграждане на нова култура. Д-р Горан Андо, шеф
на отдела за проучване и развитие, и Гари Кокс, шеф на глобал-
ния мениджмънт, създават съвместно оперативен механизъм, ан-
гажиращ водещи учени, клинични лекари и търговци. Обединява-
нето на трите функции е смела стъпка. Обикновено развитието
на лекарството преминава през серия от стъпки. Една група уче-
ни извършва основната работа да открие лекарството, след това
изпраща резултатите на втора група, която води лекарството през
едногодишни клинични проби. Ако получи одобрението на Адми-
нистрацията за храни и лекарства, то се оставя в ръцете на тър-
говците, които изработват план за маркетинг. Едва след това ле-
карството се предава на отдел продажби, който го изпраща на
лекарите и болниците. Като заместват този многоетапен подход с
друг, който прави учените, клиничните лекари и търговците вза-
имно отговорни за целия процес на развитие и продажба, лидери-
те се стремят да разработят лекарство, което да посрещне нужди-
те на пациентите, има потенциал да е печелившо и да набере ско-
рост с конкурентно предимство. И те искат да създадат модел за
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бъдещо сътрудничество.

Системата за възнаграждение в компанията утвърждава този
модел на сътрудничество, като свързва възнаграждението с рабо-
тата на групата. Възнаграждението на всеки член се базира на
времето, необходимо за излизане на лекарството на пазара, вре-
мето, необходимо, за да се получи връх на печалбата и продаж-
бите. Системата стимулира членовете на групата да споделят
свободно информацията. Но липсва творческата искра. Първите
няколко пъти, когато членовете на групата се срещат, те се фоку-
сират върху различията помежду си, които са значителни. Тъй ка-
то си обменят клишета, може да се каже, че учените, клиничните
лекари и търговците имат различни начини на говорене, мислене
и обвързване. Всеки от тях обаче е склонен да защитава това, ко-
ето вижда като свои интереси, а не интересите на акционерите и
клиентите. В този момент Андо и Кокс поемат диалога, като под-
сещат групата, че е важно да има добри взаимоотношения и още
по-важно, да се произведе лекарство, което отговаря на нуждите
на клиентите и побеждава конкуренцията.

Действайки съвместно, двамата лидери канализират диалога
към общите задачи. Те споделят това, което знаят за развиване на
продажба на медикаментите, и демонстрират как учените да се
учат от търговците и обратно. Справят се с емоционалното пре-
дизвикателство да решават открито конфликтите. Те понякога
спорят, но без омраза и не губят от погледа си общите цели.

Наистина, разгледайте как диалогът помага на групата да
вземе решение, което ще превърне обещаващото лекарство в ус-
пешен проект. За да се опрости процесът на изследване и тества-
не, групата от учени започва да търси антибиотик, който да е
ефективен срещу ограничен брой инфекции и може да се използ-
ва само като „спасяваща терапия“ в сложни случаи, когато обик-
новената терапия с антибиотици се провали. Но интензивният ди-
алог с търговците показва, че лекарите искат лекарство, което да
лекува широк спектър от инфекции. Те искат лекарство, което да
лекува напълно остри инфекции, като започват лечението в ран-
ния етап на болестта чрез големи дози интравенозно или малки
дози на таблетки. Учените се фокусират върху промяна и резул-
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татът е Zyvox, един от големите фармацевтични успехи през пос-
ледните години. Той се превръща в рекламна кампания на
Pharmacia, целяща изграждането на култура на междуфункцио-
нално сътрудничество и бързо изпълнение. Чрез диалог групата
създава продукт, който нито учените, нито клиничните лекари
или търговците биха могли да произведат, действайки сами. Ме-
ханизмът, който създаде този отворен диалог, се превръща в
стандартна практика в Pharmacia.
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