
Светкавичното изпълнение

Обобщение

ЩЕ ИЗПРАТИТЕ ЛИ КАМИОН, натоварен наполовина със стока, до Евро-
па, или ще транспортирате по въздуха палта за Япония два пъти седмич-
но? Ще извадите ли от вашия магазин само след две седмици стоките, ко-
ито не се продават? Ще работи ли вашата фабрика само дневна смяна? Да-
ли това е добър начин да се управлява ефективно верига за снабдяване?

За испанския производител и търговец на готово облекло Zara това е
така. Не че някои от тези тактики са особено ефективни сами по себе си.
По скоро те произтичат от холистичния подход да се правят доставки
чрез веригата за снабдяване, които оптимизират цялата верига, вместо
да се набляга на индивидуалните части. В този процес Zara оспорва сегаш-
ните разбирания за управление на веригите за снабдяване.

За разлика от много свои партньори, които се стремят да прехвърлят
услугите вън от организацията, Zara оставя за себе си поне половината от
своето производство. Вместо да принуждава фабриките си да максимизи-
рат продуктивността, компанията се фокусира върху изграждане на допъл-
нителен производствен капацитет. Вместо да прави икономии от мащаба,
Zara произвежда и дистрибутира продуктите на малки партиди. Вместо да
търси външни партньори, компанията управлява целия дизайн, складиране,
дистрибуция и логистика сама.

Резултатът е свръхответна верига за снабдяване, организирана спо-
ред бизнес модела на Zara. Zara може да проектира, произвежда и доставя
нови дрехи за своите повече от 600 магазина по света в рамките на 15 де-
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на. Така в магазините на Zara клиентът може винаги да намери нови продук-
ти – но при ограничена доставка. А това стимулира клиента да мисли по
следния начин: „Тази зелена блуза ми подхожда и е на рафта. Ако не я купя се-
га никога няма да я имам.“ Това бързане в пазаруването води до високи ни-
ва на печалба и стабилен ръст от 20% годишно в трудни икономически ус-
ловия.

Някои от специфичните практики на Zara могат да се приложат дире-
ктно само в бизнеси, при които жизненият цикъл на продукта е кратък. Но
простата философия на Zara да се жънат ниски печалби чрез контрол от
единия до другия край на веригата за снабдяване, може да се приложи в мно-
го индустрии.

КОГАТО ЕДИН НЕМСКИ ТЪРГОВЕЦ НА ЕДРО внезапно
анулира голяма поръчка за памучни дрехи през 1975 г.,

Аманцио Ортега решава, че неговата нова компания за дрехи мо-
же да банкрутира. Целият му капитал е бил обвързан със сделка-
та. Други купувачи няма. В своето отчаяние той отваря магазин
близо до фабриката си в Ла Коруня, в Северозападна Испания, и
продава стоката сам. Нарича магазина Zara.

Днес повече от 650 магазина на Zara в 50 страни привличат
заможни клиенти в луксозните квартали по света и Сеньор Орте-
га е безспорно най-богатият човек в Испания. Компанията за дре-
хи, която основава, наречена Inditex, постоянно расте, откакто
той отваря първия магазин за дрехи Zara. От 1991 до 2003 г. про-
дажбите на Inditex – 70% от които идват от Zara – нарастват по-
вече от 12 пъти – от 367 милиона на 4,6 милиарда, нетните печал-
би нарастват 14 пъти – от 31 милиона на 447 милиона. През май
2001 г., период особено труден за първоначалните публични
предлагания, Inditex продава 25% от своите акции за 2,3 милиар-
да. Поради факта, че много от конкурентите имат лоши финансо-
ви резултати през последните три години, продажбите на Zara и
нетният приход продължават да растат с 20% всяка година.

Урокът, който Ортега научава от ранния си опит, е следният:
За да успееш, „едната ти ръка трябва да държи фабриката, а дру-
гата – клиента“. Преводът на това изречение е: контролирай то-
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ва, което се случва с продукта до момента, в който го купи кли-
ентът. Придържайки се към тези философия, Zara развива отзив-
чива за нуждите на клиента верига за снабдяване. Компанията
може да проектира, произвежда и доставя нови облекла и да ги
разположи в магазините по света за 15 дни. Тази скорост е нечу-
вана в модния бизнес, в който дизайнерите обикновено изразход-
ват месеци в планиране за следващия сезон. Тъй като Zara може
да предложи голямо разнообразие от последната мода бързо и в
ограничени количества, тя събира 85% от пълната цена на дрехи-
те на дребно, докато средно се събират 60% до 70%. В резултат
тя постига висока нетна цена от продажбите в сравнение с конку-
рентите; през 2001 г. например, когато нетната печалба на Inditex
е 10,5%, на Benetton само 7%, на H&M 9,5% и тази на Gap поч-
ти нулева.

Zara е предизвикателство пред конвенционалното мислене за
начина на управление на веригите за снабдяване. В действител-
ност някои от практиките на Zara могат да се поставят под съм-
нение, или дори да изглеждат налудничави, когато се разглеждат
поотделно. За разлика от много свои конкуренти в облеклата на
дребно, които аутсорсват бизнеса си, Zara държи почти полови-
ната от производството си при себе си. Вместо да принуждава
своите фабрики да максимизират продуктивността, компанията
се фокусира върху изграждане на допълнителен производствен
капацитет. Вместо да прави икономии от мащаба, Zara произвеж-
да и дистрибутира продуктите на малки партиди. Вместо да тър-
си външни партньори, компанията управлява целия дизайн, скла-
диране, дистрибуция и логистика сама. Даже обикновените опе-
ративни процедури се различават от нормата. Тя поддържа строг
дневен ред в магазините на дребно за изпълняване на поръчки и
получаване на стока. Тя поставя етикети с цените още преди
транспортирането, а не в магазина. Оставя много празно прост-
ранство в скъпите магазини на дребно. И накрая, толерира, даже
окуражава недостига.

През последните три години ние се опитахме да открием как
точно Zara проектира и управлява своята светкавична верига за
снабдяване. Проведохме серия от интервюта с висшите мениджъ-
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ри в Inditex и разгледахме документите на компанията, както и
ползвахме широк обхват от източници на информация. Бяхме
особено любопитни да видим дали Zara е приложила някои ино-
вации. Не установихме такива. Вместо това открихме самопод-
държаща се система, базирана на три принципа:

 Изграждане на затворена верига на комуникациите.
Веригата за снабдяване на Zara е организирана така, че да
обменя както данни, така и коментари от продавачите в ма-
газините към дизайнерите и производителите, колкото се
може по-бързо. Тя също проследява материалите и продук-
тите в реално време на всяка стъпка от пътя, включително
излагане на стоките в магазините. Целта е, колкото се мо-
же по-бързо да се затвори информационната верига между
крайните потребители, от една страна, и, от друга, опера-
циите по дизайна, доставката и дистрибуцията.

 Поддържане на ритъм в цялата верига. В Zara бързото
намиране на точния момент и синхронизацията са от ос-
новно значение. За тази цел компанията се ангажира с под-
ход, който може да се характеризира като „скъп на трици-
те, евтин на брашното“. Тя изразходва средства за всичко,
което ще помогне да се повиши ритъмът и да се въведе от-
говорност във всяка част от веригата.

 Използване на средства, за да се повиши гъвкавостта
на веригата за снабдяване. Zara е направила основни ка-
питалови инвестиции в мощностите за производство и
дистрибуция, за да повиши отзивчивостта към новите и
променящи се потребности. Тя произвежда сложни продук-
ти и наема подизпълнители за простите.

На Zara є бяха необходими много години, за да развие висо-
коотговорна система, но вие и вашата компания може да се
възползвате от нейния опит. Някои от практиките є обаче могат
да се приложат пряко само във високо технологични индустрии,
в които жизненият цикъл на продуктите е много кратък. Но прос-
тата философия на Ортега за правене на печалба чрез контрол от
единия до другия край на веригата за снабдяване се отнася към
всяка индустрия – от хартиената до тази за производство на алу-
миний и медицински инструменти. Zara показва на мениджърите
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не само как да се нагаждат към специфичните изисквания на пот-
ребителите, но също и как да устоят на капризите на мениджмън-
та и променящите се практики в индустрията.

Затваряне на веригата

В магазините на Zara клиентите могат винаги да намерят но-
ви продукти – но те са с ограничена доставка. Съществува
чувството за омагьосваща изключителност, защото са изложени
само няколко стоки, въпреки че магазините са просторни (сред-
ният размер е около 1000 квадратни метра). Клиентът си мисли:
„Тази зелена риза ми подхожда и я има на рафта. Ако не я купя
сега, ще я изпусна“.

Такова разбиране за търговията на дребно зависи от редов-
ното производство и бързото попълване с малки партиди от нови
стоки. Дизайнерите на Zara създават приблизително 40 000 нови
модела годишно, 10 000 от които биват избрани за производство.
Някои от тях приличат на последните модели висша мода. Zara
обаче често побеждава къщите за висша мода, като предлага поч-
ти същите продукти, направени от по-евтини материали и на по-
ниски цени. Тъй като повечето дрехи са в пет-шест цвята и в пет
до седем размера, системата на Zara работи средно с около 300
000 нови стокови единици всяка година.

Тази система за „последна мода“ зависи от постоянния обмен
на информация през всяка част от веригата за снабдяване на
Zara – от клиентите до мениджърите на магазините, от мениджъ-
рите на магазините до специалистите по маркетинг и дизайн, от
дизайнерите до производителите, от купувачите до подизпълни-
телите, от мениджърите на складове до дистрибуторите и т.н. По-
вечето компании напластяват бюрокрация, която пречи на кому-
никацията между отделите. Но организацията на Zara, оператив-
ните процедури, мерките за добро представяне и даже подрежда-
нето на офисите са направени така, че да улеснят трансфера на
информация.

Единният централизиран дизайн и производственият център
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на Zara са разположени в щаба на Inditex в Ла Коруня. Той се
състои от три просторни халета – едно за дамски дрехи, друго –
за мъжки и трето – за детски. За разлика от повечето компании,
които се опитват да използват излишна работна ръка, за да нама-
лят цените, Zara поддържа три паралелни, но оперативно различ-
ни производствени фамилии. На всяка линия за производство съ-
ответства отделен дизайн, продажба и доставка. Един магазин
може да получи три различни обаждания от специалист на Zara в
Ла Коруня за една седмица; фабрика, която шие ризи може да ра-
боти едновременно с двама мениджъри на Zara, един за мъжки
ризи и друг за детски. Въпреки че е по-скъпо да се оперира с три
канала, потокът на информация от всеки канал е достатъчно бърз,
директен и необременен от проблемите на другите канали – това
прави веригата за снабдяване по-чувствателна и гъвкава.

От прозорците на всяка зала и етаж се вижда испанският пей-
заж, който вдъхва чувство на радост и откритост. За разлика от
компаниите, които изолират своя дизайнерски персонал, Zara
поставя своите 200 дизайнери точно в средата на производстве-
ния процес. Разделени между трите линии, тези дизайнери, на
възраст 20–30 години, наети в Zara заради своя ентусиазъм и та-
лант, работят заедно с пазарните специалисти на Zara, доставчи-
ците и с тези, които планират производството. Големи кръгли та-
бели канят на импровизираните срещи. Изрезки от най-новите
списания за мода и каталози висят по стените. Малък прототип
на магазин е поставен в ъгъла на всяка зала, окуражавайки всеки
да коментира новите дрехи веднага след производството им.

Физическата и организационната близост на трите групи уве-
личава скоростта и качеството на формирането на дизайна. Ди-
зайнерите могат бързо и по неформален начин да проверят пър-
вите скици с колеги. Специалистите по маркетинг, които са в пос-
тоянна връзка с мениджърите на магазините (много от които са
били управители на магазини), осигуряват бърза обратна връзка
за новия дизайн (стил, цвят, материал и т.н.) и предлагат възмож-
ни пазарни цени. Тези, които планират снабдяването и производ-
ството, правят предварителни оценки от критично значение за
производствените цени и капацитет. Многофункционалните еки-
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пи разглеждат прототипите в залата, избират дизайн и определят
ресурсите за производство и пласиране за няколко часа, в случай
на необходимост.

Zara е внимателна в начина, по който разполага най-модер-
ните информационни технологии, за да подпомага този информа-
ционен обмен. Джобни компютри осъществяват връзката между
магазините на дребно и Ла Коруня и осигуряват редовна (често
ежеседмична) връзка между управителите на магазини и марке-
тинг специалистите, които са свързани с тях. Посредством
компютри и телефонни разговори, магазините обменят всякаква
информация с Ла Коруня – такива сигурни данни като поръчките
и тенденциите в продажбите и лични преценки, като тези за реак-
цията на клиентите и „шума“, който се вдига около новия стил.
Джобни компютри се използват във всяка компания, за да се об-
менят данни, но плоската структура на Zara подсигурява важни-
те разговори да не попаднат в пукнатините на бюрокрацията.

След като екипът подбира прототип на продукцията, дизай-
нерите усъвършенстват цветовете и материалите чрез компютър-
на система за дизайн. Ако стоката трябва да се произведе в една
от фабриките на Zara, те прехвърлят спецификациите направо на
съответната режеща машина и на другите системи във фабрика-
та. Баркодовете проследяват изрязаното парче плат, докато се
превърне в облекло чрез различни стъпки в производството
(включително шивашките операции, извършвани от подизпълни-
тели), дистрибуцията и доставката в магазините, откъдето започ-
ва комуникационният цикъл.

Постоянният поток от осъвременени данни облекчава така
наречения ефект на камшика – стремежът да се снабдяват магази-
ните (и всички отворени информационни системи) така, че да се
усилят малките нередности. Малката промяна в поръчките на
дребно например може да се превърне в голяма флуктуация в
поръчките за фабриките, след като се излъчи от складовете и
дистрибуторите. В индустрия, която традиционно позволява на
търговците на дребно промяна до 20% от поръчките след старти-
ране на сезона, Zara позволява да се променят до 50%. По този
начин компанията избягва свръхпроизводството и последващите
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разпродажби и отстъпки, които преобладават в индустрията.

Неумолимото въвеждане на нови продукти в малки количест-
ва, по ирония, намалява обичайните разходи, свързани с недости-
га на някоя стока. На практика Zara прави състояние от недости-
га на стоки. Празните рафтове не водят клиентите в други мага-
зини, защото купувачите могат да избират от новите стоки. Лип-
сата на дадена стока провокира да се купи друга, защото хората
са щастливи да грабнат каквото могат. На практика Zara има не-
формална политика да сменя непродадената стока след две-три
седмици. Това е скъпа политика за обикновения магазин, но тъй
като магазините на Zara получават малки пратки и имат малко
стоки, рискът е малък; непродадените стоки са 10%, сравнено с
17% до 20% за индустрията. Освен това новите стоки са в огра-
ничени количества и малкият прозорец от възможности за покуп-
ка на даден вид стока мотивира хората да посещават Zara по-чес-
то отколкото други магазини. Клиентите в центъра на Лондон
например посещават обикновените магазини четири пъти годиш-
но, но клиентите на Zara посещават нейните магазини средно 17
пъти годишно. Големият трафик в магазините заобикаля нуждата
от реклама: Zara отделя 0,3% от стойността на продажбите за
реклама, за разлика от своите конкуренти, които изразходват от
3% до 4%.
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