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Цел и мисия на бизнеса

Всички бележити строители на бизнеса – от Медичите в ре-
несансова Флоренция и основателите на „Банк ъф Ингланд“ през
ХVII век, до Томас Уотсън от IBM в наши дни – са имали конк-
ретно виждане за него, което е ръководело техните начинания и
решения. Не интуицията, а ясната, проста и всеобхватна теория
за бизнеса характеризира истински преуспелия предприемач,
личността, която не само натрупва състояние, но и изгражда ор-
ганизация, способна да издържи и да се разраства.

Не е необходимо отделният предприемач да анализира кон-
цепции и да обяснява теорията за бизнеса на другите, камо ли пък
да съобщава подробностите. Той е едновременно и мислител, и
анализатор, и изпълнител. Бизнес предприятието обаче изисква
теорията да бъде грижливо обмислена и изразена. То изисква
точна дефиниция на целта и мисията на бизнеса. Изисква отговор
на въпроса „Какъв е нашият бизнес и какъв би трябвало да бъ-
де?“.

Днешната теория за бизнеса неизменно остарява – при това
обикновено доста бързо. И ако концепциите, върху които се гра-
ди бизнесът, не са ясни, добре възприети и изрично изразени,
бизнес предприятието ще остане на произвола на съдбата. Ако не
се разбира какъв е бизнесът, какво представлява и какви са ос-
новните му концепции, ценности, политики, той не може рацио-
нално да се променя. Историята на Хенри Форд и на ранната
„Форд мотър къмпани“ показва колко бързо може да остарее до-
ри най-блестящата предприемаческа инициатива. От зараждане-
то през 1907 г. на идеята, която буквално преобразява икономи-
ката и обществото, до нейното овехтяване в началото на 20-те,
когато „Дженеръл мотърс“ със своята нова и по-различна бизнес
теория се превръща в лидер и едва не изхвърля „Форд“ от паза-
ра, изминават само петнайсет години.



Единствено при ясна дефиниция на целта и мисията на биз-
неса е възможно да се формулират и поставят ясни и реалистич-
ни бизнес задачи. Тя е в основата на приоритетите, стратегиите,
плановете и организацията на труда. Тя е отправната точка за
създаването на управленските постове и преди всичко – на уп-
равленската структура. Структурата следва стратегията. Страте-
гията определя кои са ключовите дейности в даден бизнес. А
стратегията предполага да се знае „какъв е нашият бизнес и какъв
би трябвало да бъде“.

РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА 
НА УПРАВЛЕНИЕ

В ярък контраст с организациите от миналото, днешните
включват практически на всички равнища „хора на знанието“,
притежаващи определени умения. Но познанието и уменията оз-
начават влияние върху решенията как да бъде свършена работа-
та и каква работа да се свърши. Мениджърите по принуда вземат
носещи рискове решения. И компютърът не променя този факт.
В действителност той прави решенията на висшето управление
още по-зависими от тези, постъпващи от по-ниските равнища – а
това са всъщност данните от компютъра.

Когато компютърът се появи през 50-те години, чухме маса
приказки за предстоящото изчезване на средните мениджъри.
Вместо това следващите две десетилетия доведоха до огромен
ръст на средния мениджмънт в развитите страни. И за разлика от
традиционните средни мениджъри, сегашните до голяма степен
формулират решенията сами, а не изпълняват директиви, спусна-
ти отгоре.

В резултат решенията, влияещи върху целия бизнес и върху
неговата способност да функционира, се вземат на всички, дори
на доста ниски нива в организацията. В реалностите на днешно-
то бизнес предприятие (особено крупното) рисковите решения –
какво да се прави или да не се прави; кое да продължи да работи
и кое да бъде изоставено; кои продукти, пазари и технологии да
се развиват енергично и кои да бъдат пренебрегнати – се вземат
всеки ден от множество хора в подчинено положение, нерядко и
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от кадри, които не принадлежат към мениджмънта според тради-
ционното виждане за него. Учени-изследователи, инженери-про-
ектанти, плановици и счетоводители – всички те основават реше-
нията си върху някаква теория за бизнеса, колкото и смътна да е
тя.

Необходимостта от обща визия, споделено разбиране и един-
ство по отношение на посоката и усилията на организацията ка-
то цяло изисква да се определи „какъв е нашият бизнес и какъв
би трябвало да бъде“.

„КАКЪВ Е НАШИЯТ БИЗНЕС“ НИКОГА НЕ Е ОЧЕВИДНО

Нищо не изглежда по-просто или по-очевидно от отговора на
въпроса „Какъв е бизнесът на компанията?“. Стоманолеярната
произвежда стомана, железопътната фирма превозва товари и
пътници, застрахователната компания застрахова срещу пожар,
банката отпуска кредити. Но всъщност „Какъв е нашият бизнес?“
е почти винаги труден въпрос, чийто правилен отговор обикнове-
но е всичко друго, само не и очевиден.

Един от най-ранните и най-успешни отговори е онзи, който
Тиодор Н. Вейл (1845–1920) е дал за „Америкън телефон енд те-
леграф“ (известна още като „Бел систъм“) преди седемдесет го-
дини: „Нашият бизнес е услугата.“ Веднъж изречено, звучи оче-
видно. Но първо, било е необходимо да се осъзнае, че една теле-
фонна система в битността си на естествен монополист е запла-
шена от национализация; също и че една частна телефонна ком-
пания в развитото и индустриализирано общество е изключение
и се нуждае от обществена подкрепа, за да оцелее. На второ мяс-
то, трябвало е да се разбере, че обществената подкрепа не би
могла да бъде получена чрез пропагандни кампании или чрез ата-
куване на критиците като „не американци“ или „социалисти“. Тя
може да се добие единствено чрез удовлетворяване на клиентите.
Осъзнаването на този факт е означавало радикална иновация в
бизнес политиката. Предполагало е непрестанно да се изисква от
служителите да проявяват преданост към услугата. Означавало е
ударение върху изследователското и технологичното лидерство.
Необходима е била и финансова политика, която постановява, че
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компанията следва да осигурява услугата винаги когато има тър-
сене за нея и че задача на мениджмънта е да намери нужния ка-
питал и да спечели достатъчно, за да го изплати. Съединените
щати надали биха успели да минат през периода на Новия курс
без сериозен опит да бъде национализирана телефонната компа-
ния, ако не е бил внимателният анализ на бизнеса, извършен от
самата компания между 1905 и 1915 г.

Дефиницията на Вейл служи на фирмата в продължение на
две трети от века – докъм края на 60-те години; може би това е
най-дълго просъществувалият отговор на въпроса „Какъв е на-
шият бизнес?“. Фактът, че американските железници изобщо не
успяха да стигнат до определение на бизнеса си, е основна при-
чина за постоянната криза, в която се намират от Първата светов-
на война насам, и за почти пълната липса на обществена подкре-
па, което е най-голямата им слабост.

Отговорът на въпроса „Какъв е нашият бизнес?“ представля-
ва първостепенна отговорност на висшето управление. И наисти-
на един от най-сигурните начини да се прецени дали даден пост
принадлежи към топ-мениджмънта, или не, е да се провери дали
човекът, който го заема, се занимава и е ангажиран с този въпрос.
Само висшето управление може да направи така, че въпросът да
получи вниманието, което заслужава, и отговорът му да е смис-
лен и да даде на бизнеса възможността да начертае курса си и да
постави целите си.

Има обаче причини, поради които мениджмънтът не желае да
си задава този въпрос. Той предизвиква противоречия, спорове и
търкания. Повдигането му винаги разкрива пукнатини и различия
вътре в самия топ-мениджмънт. Хора, които дълги години са ра-
ботили рамо до рамо и смятат, че познават мисленето на колеги-
те си, изведнъж установяват шокирани, че помежду им са налице
сериозни разногласия.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕСЪГЛАСИЕ

Повечето мениджмънти избягват тези разногласия, смятат ги
за разделящи и болезнени. Но формулирането на това „какъв е
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нашият бизнес“ представлява съществено решение, а съществе-
ното решение трябва да се основава върху различни гледища, за
да бъде правилно и ефективно. Отговорът на въпроса „Какъв е
нашият бизнес?“ винаги е избор между алтернативи, всяка от ко-
ито се опира на различна оценка на реалността на бизнеса и не-
говата среда. Това неизменно е високорисково решение. То води
до промени в целите, стратегиите, организацията и поведението.
Следователно трябва да почива върху консенсусен избор, не вър-
ху потискането на разните мнения и гледни точки.

Главната причина, поради която е важно да се изложи евен-
туално несъгласие пред топ-мениджмънта, е, че никога не съще-
ствува един верен отговор. Той не изплува като логично заклю-
чение от някакви „факти“. А изисква преценка и значителен ку-
раж. Рядко се вмества в онова, което „всички знаят“. Не бива да
бъде базиран само на приемливостта си, нито пък да се избързва
с него. И никога този отговор не може да се даде безболезнено.

ПО-СКОРО МЕТОД, ОТКОЛКОТО МНЕНИЯ

Друга причина, поради която управленците не обичат да пи-
тат „Какъв е нашият бизнес?“, е нежеланието им да изслушват
чужди мнения. А по този въпрос всеки има мнение. Ме-
ниджмънтът обаче до голяма степен правилно избягва широките
дебати и острите спорове.

Трябва да съществува метод за определяне на това „какъв е
нашият бизнес“. Различните становища са, естествено, необходи-
ми, а и неизбежни. Но за да бъдат продуктивни, следва да се със-
редоточат върху някакво специфично ядро.

По отношение на дефиницията на целта и мисията на бизне-
са е налице само един такъв фокус, една отправна точка. Това е
клиентът. Клиентът определя бизнеса.

Мениджмънтът винаги – и то е разбираемо – смята продук-
тите или услугите си за важни. Ако не беше така, нямаше да си
върши добре работата. Ала за клиента няма продукт, услуга, ни-
то пък компания, които да са от особено значение. Ръководители-
те на фирмите са склонни да вярват, че потребителите с часове
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обсъждат продуктите им. Но колко домакини например изобщо
разговарят помежду си за белотата на прането си? Ако някой пе-
рилен препарат ги разочарова, те просто вземат друг. Клиентите
искат само да знаят какво продуктът или услугата ще направят
утре за тях. Интересуват се единствено от собствените си цен-
ности и потребности. И всеки сериозен опит да се дефинира
„какъв е нашият бизнес“ трябва да тръгне от тези истини за кли-
ента.

КОЙ Е КЛИЕНТЪТ?

Първият и решаващ въпрос при формулирането на целта и
мисията на бизнеса е „Кой е клиентът?“. Той не е лесен, нито пък
отговорът му е очевиден. Именно от отговора до голяма степен
зависи как ще се самоопредели самият бизнес.

Значимостта на този въпрос и на добре обмисления отговор
може да бъде илюстрирана чрез опита на бранша за подови нас-
тилки в Съединените щати след Втората световна война.

Браншът е стар, не особено привлекателен и с малко съвре-
менни технологии. Ала въпреки това постигна забележителен па-
зарен успех в периода след Втората световна война. До началото
на 50-те се намираше в постоянен, дългосрочен и привидно не-
възвратим упадък. Но тъкмо тогава, за няколко години преобър-
на тенденцията. Дори „добрите“ къщи, строени през първата по-
ловина на столетието, по правило имаха само по някой и друг ев-
тин килим във всекидневната. Днес даже жилищата на хората с
ниски доходи – включително и караваните – са застлани с мокети
с прилично качество. А клиентът изразходва все по-голям дял от
домашния бюджет за мокети и килими.

Подовите настилки са сред малкото средства, в състояние да
променят вида и да придадат комфорт на жилището, особено ако
то е евтино и тясно. Това послание е било излъчвано от произво-
дителите в продължение на десетилетия без никакъв ефект върху
поведението на истинските купувачи. Браншът постигна успех
чак когато преустанови убеждаването и усилената реклама и
вместо това си зададе въпросите: Кой е нашият клиент? И кой би
трябвало да бъде?
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По принцип производителите на килими и мокети смятаха за
свои клиенти собствениците на жилища и най-вече семействата,
закупили първия си дом. Но на този етап на младите не са им ос-
танали пари за луксове. Те отлагат купуването на килими – а то-
ва означава, че е възможно изобщо да не купят. И след като бе
поставен въпросът „Кой е нашият клиент?“, се установи, че
браншът трябва да се ориентира към строителите на жилища. То-
ва предполагаше да се направи изгодно за тях да слагат подови
настилки в новите жилища още при строежа им. Решението бе да
се превключи от килими към мокети. При традиционно изграде-
ните жилища строителите трябваше да изпълняват скъпи и
напълно завършени подове. Докато мокетът може да бъде поста-
вен върху евтини и недовършени подове – за строителите това
означаваше по-добро жилище на по-ниска цена.

Хората в бранша осъзнаха също така, че следва да се даде
възможност на новодомците да плащат за подовите настилки ка-
то част от месечните вноски по ипотеката на жилището. Ето за-
що заработиха усилено да убедят кредитните институции и осо-
бено държавните ведомства, застраховащи ипотеката (например
Федералната жилищна администрация), да приемат подовите нас-
тилки като част от цялостното капиталовложение за дома. И нак-
рая, браншът препроектира продукта си, за да позволи на строи-
телните предприемачи да действат като информирани купувачи
от името на клиентите си – новодомците. Днес на купувачите на
жилища се предлага голямо разнообразие от модели и цветове,
но по същество има само три качества – „добро“, „по-добро“ и
„най-добро“. Разликата в месечните вноски по ипотеката е ни-
щожна, в резултат на което мнозина поръчват в най-лошия слу-
чай „по-добрите“ мокети.

Както показва този пример, верният отговор на въпроса
„Кой е клиентът?“ обикновено е, че са всъщност няколко.

Повечето бизнеси имат поне двама. Клиенти на бранша за
подови настилки са и строителният предприемач, и новодомецът.
Производителят на маркови потребителски стоки също има най-
малко двама клиенти – купувача и собственика на магазина. Ня-
ма особен смисъл клиентът да иска да купи, а в магазина марка-
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та да липсва; и обратното, магазинерът да излага стоката с пре-
димство и да є отделя място на щандовете, ако хората не я тър-
сят.

Една от най-силните страни на дефиницията на Вейл за биз-
неса на „Бел телефон“ е обособяването на двама отделни клиен-
ти – телефонния абонат и държавното регулаторно ведомство. И
на двамата е трябвало да бъде осигурена услуга. И двамата е
трябвало да получат удовлетворение. В същото време те са при-
тежавали съвършено различни схващания за ценностното, жела-
ели са и са се нуждаели от различни неща, а и поведението им е
било доста различно.

Съществуват бизнеси, които от икономическа гледна точка
имат само един клиент, докато от стратегическа – в смисъл на
вземане на решение за покупка – двама или повече.

IBM постигна солиден успех в компютърния бизнес, понеже
осъзна навреме, че много и различни хора в дадена фирма тряб-
ва да купят компютър, ако им бъде предложен. Онези, които из-
ползват компютъра (най-вече счетоводителите и финансистите),
трябва да го купят. Но топ-мениджмънтът също следва да купи.
Както и кадрите, които ще го употребяват като информационен
инструмент, тоест оперативните мениджъри. Още от самото на-
чало компанията продаваше на всички тези групи, обмисли ща-
телно какво търсят, от какво се нуждаят и какво смятат за цен-
ност, също и как да стигне до всяка от тях.

Важно е да се зададе и въпросът „Къде е клиентът?“. Една от
тайните на просперитета на „Сиърс“ през 20-те години на XX век
е било откритието, че старият потребител вече е на различно мяс-
то – фермерът бил станал мобилен и започнал да пазарува в гра-
да. Това принудило фирмата да осъзнае рано – почти две десети-
летия преди повечето търговци на дребно в Америка, – че место-
положението на магазина е предмет на основно бизнес решение
и съществен елемент от отговора на въпроса „Какъв е нашият
бизнес?“.

Следващият въпрос е „Какво купува клиентът?“.

Хората от „Кадилак“ казват, че те произвеждат автомобили и
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техният бизнес се нарича „Кадилак мотър дивижън“ на „Дже-
неръл мотърс“. Но дали човекът, който ще похарчи $15 000 за
нов „Кадилак“, си купува транспортно средство, или преди всич-
ко престиж? Дали, с други думи, „Кадилак“ се състезава с „Шев-
ролет“, с „Форд“, или с „Фолксваген“? Роденият в Германия сер-
визен механик Николас Драйщат, който оглавил „Кадилак“ по
време на Голямата криза през 30-те, отговорил: „Кадилак“ се със-
тезава с диамантите и с палтата от норка.“ Клиентът на „Кади-
лак“ не купува „транспортно средство“, а „статус“. Този отговор
спасил компанията, която била на път да фалира. За около две го-
дини се превърнала в крупен и разрастващ се бизнес, независимо
от кризата.

КАКВО СМЯТА КЛИЕНТЪТ ЗА ЦЕННОСТ?

Последният въпрос, на който трябва да се отговори, ако ме-
ниджмънтът иска да държи здраво в ръцете си целта и мисията на
бизнеса, е „Какво смята клиентът за ценност?“. Този въпрос мо-
же да се окаже най-значим. И въпреки това е най-рядко поставя-
ният.

То е, защото мениджърите са сигурни, че знаят отговора.
Ценността е онова, което те в своя бизнес дефинират като каче-
ство. Ала тази дефиниция е почти винаги погрешна.

За тийнейджърката например ценността на обувките е в това
да са съобразени с модата. Цената е вторичен фактор, а трайно-
стта е на най-заден план. За същата девойка няколко години по-
късно модата се превръща в ограничение. Тя няма да купи нещо,
което е съвсем демодирано, но ще се интересува най-вече от
трайността, цената, удобството и дали є подхожда. Обувки, кои-
то са най-добрият избор за тийнейджърката, имат твърде малка
стойност за по-голямата є сестра.

Клиентът никога не купува продукт. По дефиниция той купу-
ва удовлетворение или потребност. Купува ценност. В същото
време производителят, пак по дефиниция, не е в състояние да
„произведе“ ценност, а произвежда и продава продукт. Ето защо
онова, което смята за качество, може да бъде неуместно и да
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представлява едва ли не само боклук и ненужен разход.

Друга причина, поради която въпросът „Какво смята кли-
ентът за ценност?“ се задава рядко, е, че икономистите си мислят,
че знаят отговора – ценността е цената. Това е подвеждащо, ако
не и изцяло погрешно.

Първо, цената е всичко друго, само не и просто понятие. Ос-
вен това има други ценностни понятия, които могат да определят
какво наистина означава цената. А и в много случаи тя е по-ско-
ро вторичен, ограничаващ, отколкото съществен фактор за цен-
ността.

Ще цитираме примери, които илюстрират какво е цената за
различните клиенти.

Електрическото оборудване, като елтабла и прекъсвачи, се
заплаща от собственика на жилището, но се избира и купува от
подизпълнителя на електрическата инсталация. Цената за него не
е цената на производителя, а тази цена плюс разходите за инста-
лиране – защото това е, което плаща собственикът. Подизпълни-
телите по принцип са доста пресметливи. Ала лидерът в произ-
водството на елтабла и прекъсвачи в САЩ поддържа най-високи
цени. За подизпълнителя те всъщност са нормални, понеже обо-
рудването е проектирано така, че да се инсталира бързо и от
сравнително нискоквалифицирани работници.

„Ксерокс“ дължи своя успех до голяма степен на факта, че
калкулира цените си въз основа на онова, което клиентът плаща
за едно копие, а не за машината. Съответно компанията опреде-
ли цените на машините си съобразно броя на копията, които ще
направят. С други думи, клиентът плаща за копието, не за маши-
ната. И, разбира се, тъкмо това желае той – копия, не самата ма-
шина.

За продукти и услуги, различаващи се от такива недиферен-
цирани стоки като, да речем, медта с определена чистота, цената
може да бъде изчислена единствено на базата на разбирането
какво смята клиентът за ценност. Както показват примерите ни,
от производителя или доставчика зависи да определи ценова
структура, която да съвпада с вижданията на потребителя.
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Но цената е само част от ценността. Има редица други съоб-
ражения, които не се изразяват чрез нея – трайност, слаба веро-
ятност от повреди, реноме на производителя, сервиз и т. н. Висо-
ката цена може да се окаже ценност – какъвто е случаят с модни-
те парфюми, скъпите кожи или бутиковите тоалети.

Ето един пример.

В първите години от съществуването на Общия пазар
двама млади инженери от Европа отвориха с неколкостотин
долара малък офис с телефон и с лавица, отрупана с ката-
лози на производители на електронни компоненти. За едно
десетилетие те изградиха стабилна, печеливша компания за
търговия на едро. Техните клиенти са индустриалните пот-
ребители на електронно оборудване като релета и блокове
за управление на машините. Инженерите не произвеждат
нищо. Частите, които доставят, могат да се получат, при то-
ва често на по-ниска цена, направо от производителя. Но те
освобождават клиентите си от досадната и неприятна зада-
ча да търсят необходимите им части. Достатъчно е само да
им се съобщи оборудването, производителя, номера на мо-
дела и частта, която се нуждае от подмяна – например кон-
дензатор, или микропрекъсвач. И веднага изпълняват
поръчката. Освен това знаят кои части на други производи-
тели могат да бъдат използвани за същата цел. В състояние
са да кажат на клиента от какво има нужда, да го обслужат
незабавно – нерядко още същия ден – и едновременно да
поддържат ниска стокова наличност. Експертният опит и
експедитивната услуга са ценност, за която той с готовност
плаща значителна надбавка. „Нашият бизнес не са елект-
ронните части – заявява един от инженерите, – а информа-
цията.“

Какво да кажем за такива аспекти на ценността за клиента,
като сервиза например? Несъмнено американската домакиня
днес избира уреди главно на базата на опита, който тя или прия-
телите и съседите са имали с други уреди, продавани под същата
марка. Бързината, с която може да получи сервизно обслужване,
ако нещо се повреди, качеството и цените му се превърнаха в ос-
новен довод при вземането на решение за покупка.

Цел и мисия на бизнеса  81



Маркетинговият подход сам по себе си не води до дефинира-
не на целта и мисията на бизнеса. При не малко дейности той по-
скоро ще повдигне въпроси, отколкото да даде отговори. Това ва-
жи за бизнеса, при който обединяващото звено е технологията,
не пазарът. Пример са химическите компании, но също и тър-
говските банки. По подобен начин преработващите бизнеси – да
кажем, стоманодобивните или алуминиевите заводи – се нуждаят
от повече от една пазарна дефиниция. По необходимост техните
продукти излизат на безброй пазари, обслужват множество кли-
енти и трябва да удовлетворяват най-разнообразни гледища и
очаквания за ценност.

Но все пак дори такива бизнеси следва да се постараят да от-
говорят на въпроса „Какъв е нашият бизнес?“, запитвайки се
първо „Кои са нашите клиенти? Къде са те? Какво смятат за цен-
ност?“. Всеки бизнес – а и всяка институция – се определя от
приноса; всичко останало е по-скоро усилие, отколкото резултат.
Онова, което клиентът плаща, е приход; всичко останало са раз-
ходи. Подходът „отвън“, тоест от пазара, е само една стъпка. Ала
тази стъпка предхожда всички останали. Единствено тя може да
доведе до разбиране и да замести мненията като основа за фун-
даменталните решения, пред които е изправен всеки ме-
ниджмънт.

КОГА ДА СЕ ЗАДАДЕ ВЪПРОСЪТ 
„КАКЪВ Е НАШИЯТ БИЗНЕС?“

Повечето мениджмънти, ако изобщо си задават този въпрос,
го правят, когато компанията изпадне в затруднения. Разбира се,
тогава той трябва да бъде поставен. И това може наистина да до-
веде до впечатляващи резултати, дори да спре един на пръв пог-
лед необратим упадък – както показва примерът с „Бел телефон“
или с бранша за подови настилки.

Но да се чака бизнесът – или даден промишлен клон – да
затъне е все едно да се играе на рулетка. Това е безотговорно уп-
равление. Въпросът следва да бъде повдигнат още при старта –
особено в бизнес, който има амбициите да се разраства. Най-доб-
ре е да се започне с прецизна предприемаческа концепция.
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Успешна илюстрация е фирма от Уолстрийт, която през 60-те
години се открои като лидер на американския пазар на ценни кни-
жа. „Доналдсън, Лъфкин енд Дженрет“ (DLJ) бе основана от три-
ма млади мъже, току-що завършили университетското си бизнес
образование. Те не разполагаха с друго освен с една идея. И въп-
реки това след пет-шест години фирмата се издигна до седмо мяс-
то сред финансовите къщи на Уолстрийт. DLJ стана първата, ко-
ято започна да продава свои акции и сложи началото на твърде
закъснялото превръщане на Нюйоркската фондова борса от час-
тен клуб в институция за услуги. Тя бе първата, която направи
нещо за необходимото разширяване на капиталовата база на
Уолстрийт – потребност, която умни хора бяха забелязали три
десетилетия по-рано. „Нашият бизнес – заявиха създателите на
DLJ – е да предлагаме финансови услуги, финансови съвети и
финансов мениджмънт на новите „капиталисти“, на институцио-
налните инвеститори, като пенсионните и кооперативните фондо-
ве.“ Погледнато ретроспективно, това определение е очевидно –
така се случва с правилните отговори. През 1960 бе станало яс-
но, че новите институционални инвеститори бързо се оформят
като доминираща сила на американския капиталов пазар и като
основен канал, по който отделните индивиди могат да насочат
спестяванията си към този пазар. Но когато отговорът бе даден
за първи път, той противоречеше на всичко, което останалите от
Уолстрийт знаеха.

И все пак най-важното е да се запитаме сериозно „Какъв е
нашият бизнес?“, докато компанията просперира. Осъзнаването
на подобно изискване е голямата сила на „Сиърс, Роубък“. Това
е и една от тайните на успеха на британската „Маркс & Спенсър“
(виж следващата глава). Неразбирането на тази необходимост е
главната причина за сегашната криза на американските училища
и университети.

Успехът винаги „остарява“ преди поведението, благодарение
на което е постигнат. Той неизменно създава нови реалности. Но
преди всичко поражда свои, специфични проблеми. Само приказ-
ките завършват с фразата: „И сетне живели дълго и щастливо.“

Никак не е лесно за мениджмънта на напредваща компания
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да си зададе въпроса „Какъв е нашият бизнес?“. Всички в нея
смятат отговора за толкова очевиден, че не си струва обсъждане-
то. Не е прието да се спори с успеха.

Ала принципът е един: когато мениджмънтът осъществи це-
лите на фирмата, задължително трябва да се запита „Какъв е на-
шият бизнес?“. Това е израз на самодисциплина и отговорност.
Алтернативата му е упадък.

„КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ НАШИЯТ БИЗНЕС?“

Рано или късно дори най-сполучливите отговори на въпроса
„Какъв е нашият бизнес?“ остаряват.

Отговорът на Тиодор Вейл е бил добър в продължение на
почти две трети от столетието. Но към края на 60-те се оказа, че
вече не е адекватен. Телефонната система вече не беше естествен
монополист, както по времето на Вейл. Все по-бързо се налагаха
алтернативни способи за телекомуникация. Традиционната дефи-
ниция на телефона като инструмент за предаване на гласови съ-
общения бе станала неточна както поради разрастването на пре-
даването на данни по телефонните кабели, така и поради увели-
чаващата се възможност заедно с гласа да се предават и изобра-
жения. Простата и елегантна дефиниция на бизнеса на „Бел теле-
фон систъм“, формулирана от Вейл, се нуждаеше от преразглеж-
дане.

Много малко определения на целта и мисията на даден биз-
нес имат живот, по-дълъг от трийсет, да не говорим за петдесет
години. Навярно най-нормално е да се очаква формулата да бъде
работеща в рамките на едно десетилетие.

Ето защо, когато си задава въпроса „Какъв е нашият биз-
нес?“, мениджмънтът трябва да добави и „Какъв ще бъде той?
Какви промени в средата най-вероятно ще въздействат силно
върху характеристиките, мисията и целта му? Как да вградим те-
зи очаквания в нашата теория за бизнеса, в неговите задачи, стра-
тегии и организация на труда?“.

И тук отново отправната точка е пазарът, неговият потенци-
ал и тенденции. Колко голям пазар можем да планираме за бизне-
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са си след пет или десет години – ако допуснем, че няма да настъ-
пят коренни промени в клиентите, пазарната структура или тех-
нологиите? И какви фактори са в състояние да утвърдят или да
отхвърлят подобни прогнози?

Най-важната тенденция е онази, на която малко бизнеси
обръщат внимание – промените в структурата и динамиката на
населението. Бизнесмените, ведно с икономистите, обикновено
приемат демографската картина за константа. Исторически пог-
леднато, такава презумпция е оправдана. Населението се е про-
меняло много бавно, освен при катастрофални събития, като ма-
щабна война или глад. Това обаче вече не е вярно. Днес то може
(и се случва) да се променя драстично и в развитите, и в развива-
щите се страни.

Значимостта на демографските характеристики не се ограни-
чава само с въздействието, което структурата на населението
оказва върху покупателната способност и навиците на пазарува-
не, както и върху размера и състава на работната сила. Промени-
те в населението са единствените бъдещи събития, които е въз-
можно да се предвидят. Хората не стават част от работната сила,
преди да навлязат в юношеска възраст, а в напредналите държа-
ви – все повече едва когато навършат двайсет години. Дотогава
те не формират домакинства, не са самостоятелни клиенти. Сле-
дователно съществените тенденции в развитието на пазарите, по-
купателната способност и поведението на пазаруване, нуждите
на потребителя и трудовата заетост могат да бъдат очертани с го-
ляма вероятност, като се анализира вече случилото се в динами-
ката и структурата на населението.

Всеки опит да прозрем в утрешния ден – а тъкмо това се
опитваме да сторим с въпроса „Какъв ще бъде нашият бизнес?“
– трябва да започва с демографски анализ като най-устойчивата
и надеждна основа.

Огромното влияние на дори дребни демографски промени
може да се илюстрира с резкия завой в областта на издаването на
списания в САЩ.

Около 1950 г. списанията с високи тиражи бяха едни от най-
успешните и най-печелившите в Америка. Но лидерите от онези
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дни – „Колиърс“, „Сатърди ивнинг поуст“, „Лук“ и „Лайф“ – из-
чезнаха. Вината за това нерядко се хвърля върху телевизията.
Списанията като цяло обаче не пострадаха от нея – както по-ра-
но и от радиото. Точно обратното, общият тираж, също и реклам-
ните публикации започнаха да се увеличават по-бързо и продъл-
жават в този дух. Онова, което се случи, бе промяна в населени-
ето – отчасти поради изменения във възрастовата структура, ала
главно в образователното равнище. Недиференцираната масова
публика вече не съществува. Нейното място заеха голям брой
специализирани масови пазари, тоест групи със значителни, но
все пак ограничени размери, далеч по-образовани, с по-солидна
покупателна способност и с отчетливо дефинирани интереси. Те-
зи групи четат повече списания, отколкото предишното поколе-
ние, поради простата причина, че изобщо четат повече. Те са по-
добър пазар за рекламодателите, защото купуват повече. Всеки
от тези по-високо образовани и заможни сегменти е сам по себе
си масова публика – само че специализирана.

През 1950 г. промяната на аудиторията можеше лесно да се
предвиди, тъй като демографската промяна вече се бе състояла.
И някои от издателите забелязаха това. Върху тази основа почи-
ват успехите на американските списания през последните двай-
сет-трийсет години – от „Бизнес уийк“ до „Модърн брайд“, от
„Спортс илъстрейтед“ до „Плейбой“, от „Сайънтифик америкън“
до „Сайколоджи тудей“ и „ТВ гайд“. Всички тези издания на
следвоенното поколение прилагат основните редакционни, ти-
ражни и рекламни концепции, разработени от масовите списания.
Но ги прилагат в съответствие с новата структура на население-
то, спрямо демографски сегмент, характеризиращ се с общи ин-
тереси. Всички те имат тиражи, надхвърлящи половин милион,
ако не и по-големи, ала съзнателно не търсят масовата аудито-
рия.

Мениджмънтът трябва да предвижда промените в пазарната
структура, произтичащи от колебанията в икономиката, в модата
или вкусовете, от ходовете на конкуренцията. А конкуренцията
винаги следва да бъде определяна съобразно представата на кли-
ента за продукта или услугата, които купува, като по този начин
се включва както пряката, така и непряката конкуренция.
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НЕУДОВЛЕТВОРЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА КЛИЕНТА

И не на последно място мениджмънтът трябва да се запита
кои от потребностите на клиента не са адекватно удовлетворени
от предлаганите днес продукти или услуги. Способността да се
зададе подобен въпрос и да му се отговори точно обикновено от-
личава разрастващата се компания от тази, която зависи от гре-
бена на вълната в икономиката или в бранша. Но онези, които се
задоволяват само да яхнат вълната, се разбиват заедно с нея.

„Сони“ си зададе въпроса „Кои са неудовлетворените пот-
ребности на клиента?“, когато реши да проникне на американс-
кия потребителски пазар в средата на 50-те години. Тя бе основа-
на непосредствено след Втората световна война като фирма-про-
изводителка на магнетофони и бе постигнала скромен успех в
рамките на Япония. Навлезе в САЩ като малък, ала стабилен
доставчик на скъпа, професионална звукозаписна техника за
електронните медии. Продуктът обаче, с който се установи на ма-
совия потребителски пазар в Америка, беше нещо, което компа-
нията дотогава не беше произвеждала – портативният транзисто-
рен радиоприемник. Пазарният анализ на „Сони“ показа, че мла-
дите хора носят тежките, неудобни и скъпи апарати – грамофони
от порядъка на десетки килограми, или захранвани с батерии
лампови радиоприемници – на пикници, на лагери и екскурзии.
Определено съществуваше незадоволена нужда от лека, евтина и
надеждна техника. Не „Сони“ бе разработила транзистора – а
„Бел лаборатърис“ в Америка. Но хората от „Бел лаборатърис“,
както и всички производители на електроника в САЩ бяха реши-
ли, че клиентът още не е готов за транзисторните апарати. Те се
съобразяваха с потребността, удовлетворявана от наличната тех-
ника, потребност от апаратура, която да си стои на едно място.
Поставяйки въпроса „Кои са неудовлетворените потребности на
клиента?“, „Сони“ идентифицира нов развиващ се пазар и за не-
вероятно кратък срок се утвърди като лидер, диктуващ темпото в
световен мащаб.
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„КАКЪВ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ НАШИЯТ БИЗНЕС?“

Въпросът „Какъв ще бъде нашият бизнес?“ цели адаптиране
към очакваните промени. Отговорът му е насочен към модифици-
ране, разширяване и развитие на съществуващия, на текущия
бизнес.

Необходимо е обаче да се зададе и въпросът „Какъв би тряб-
вало да бъде нашият бизнес?“. Какви възможности се разкриват
или могат да се създадат, за да се изпълнят целта и мисията му,
като се преобразува той в различен бизнес?

IBM отдавна бе дефинирала бизнеса си като обработка на
данни. Преди 1950 г. това е означавало перфокарти и оборудва-
не, което да ги сортира. Когато се появи компютърът, а с него –
и нова технология, в която IBM нямаше никакъв опит, в компа-
нията се запитаха „Какъв би трябвало да бъде нашият бизнес?“.
Мениджмънтът осъзна, че в бъдеще обработката на данни ще оз-
начава компютри, не перфокарти.

Промените в обществото, в икономиката и в пазара изискват
обмислен отговор на въпроса „Какъв би трябвало да бъде наши-
ят бизнес?“. Същото се отнася и за иновацията – собствената и
реализираната от други.

Измененията в характера на бизнеса, произтичащи от но-
вовъведенията, са твърде добре познати, за да заслужават особе-
но внимание. Всички водещи предприятия в инженерната и хими-
ческата сфера са се разраснали посредством трансформирането
на иновацията в нов бизнес. „Евродоларът“ (тоест банков депо-
зит или банков кредит извън САЩ, преизчислен в американски
долари), чрез който се финансира все по-голям дял от световната
търговия, не бе изобретен от крупните американски търговски
банки. (Всъщност той бе изобретен от търговската банка на Съ-
ветския съюз.) Но американските банки веднага съзряха значени-
ето на тази нова монетарна единица и техният успех в превръща-
нето на евродолара в международна валута обяснява до голяма
степен бързия растеж на мултинационалното банкиране.
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НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПЛАНИРАНО ИЗОСТАВЯНЕ

Решението какви нови и различни неща да вършим е важно;
но не по-малко важно е и планираното, системно изоставяне на
старото, което вече не се вписва в целта и мисията на бизнеса, не
носи удовлетворение на клиентите, не дава превъзходен принос.

Съществена стъпка при определянето на това какъв е биз-
несът ни, какъв ще бъде и какъв би трябвало да бъде е последо-
вателният анализ на всички продукти, услуги, процеси, пазари,
крайни потребители и дистрибуционни канали. Дали са още жиз-
неспособни? Има ли вероятност да останат жизнеспособни? Да-
ли все още представляват ценност за купувача? Ще бъдат ли цен-
ност и в утрешния ден? Съизмерими ли са с реалностите на насе-
лението и пазарите, на технологиите и икономиката? И ако отго-
ворът е отрицателен, как можем по най-добрия начин да ги изос-
тавим – или поне да спрем да наливаме в тях ресурси и усилия?
Ако тези въпроси не бъдат задавани сериозно и редовно и ако ме-
ниджмънтът не е готов да реагира на отговорите, енергията ще се
употребява за защита на вчерашния ден. Никой няма да има вре-
ме, ресурси и воля да работи за оползотворяване на настоящето,
за създаване на бъдещето не става и дума.

Формулирането на целта и мисията на бизнеса е трудно, бо-
лезнено и рисковано. Но само то дава възможност да се поставят
задачи, да се разгръщат стратегии, да се съсредоточават ресурси
и да се просперира. Единствено то позволява бизнесът да се уп-
равлява ефективно.
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ОБОБЩЕНИЕ

Всяко успяло предприятие се основава на ясна и проста тео-
рия за бизнеса и на извлечените от нея ясни цели. Ала никога не
е очевидно какъв е „нашият бизнес“. За да се стигне до правил-
ния отговор, следва да се тръгне от въпроса „Кой е клиентът
ни?“. Клиентите винаги ще са повече от един. Изключително
важно е също мениджмънтът да се запита „Какъв би трябвало да
бъде нашият бизнес?“. И накрая, нужно е да се уточни кои про-
дукти, услуги и дейности вече не обслужват потребителя и е по-
разумно да бъдат изоставени.
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