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 След политическите и икономическите промени, настъпили в 
нашата страна от началото на 90-те години на миналия век, в стре-
межа си към прилагане на добрите практики за развитие, ние би тряб-
вало да ги търсим не толкова в страните, които исторически, икономи-
чески и дори психологически са доста по-различни от нас, а по-скоро в 
тези, с които сме споделяли една и съща съдба, прилагайки центра-
лизирани планови модели, и които са успели да реформират успешно 
своята икономика. Такива примери виждаме в централноевропейските 
бивши социалистически страни, както и  в балтийските републики. 
Словакия е една от тях. 
 Тук ще представим на читателите един утвърден словашки 
учен и предприемач – проф. Щефан Кашай. Той не е непознат на бъл-
гарската научна общност – още преди 10 години издаде у нас книгата 
„Маркетингови стратегии на фирми от холдингов тип“

1
, с научен редак-

тор проф. д-р Борислав Борисов. Миналата година той представи у 
нас новите си научни творби, още по-задълбочени и широкообхватни 
– петологията „Предприятие и предприемачество“
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концепцията на Нортън и Каплан, известна като BSC (Балансирана 
система от показатели), Щефан Кашай не само я прилага към практи-
ката на словашките предприятия, но и я доразвива. Целта е да се на-
мерят възможности за развитие както на предприятията в цялост, така 
и на отделните техни звена – дъщерни предприятия, участъци и про-
изводствени единици, т.е. на всички звена, които допринасят полза за 
цялото предприятие. 

Първият том, който се състои от три части, внася споменатия 
нов момент в методиката на Нортън и Каплан. Нека припомним, че 
според двамата автори едно предприятие, поставяйки си външни цели 
за постигане, които са свързани с клиентите и пазарите, от една 
страна, и с финансовите резултати от друга, задължително трябва да 
си постави и вътрешни цели, свързани с кадрите, познанието и разви-
тието, както и с качеството и ефективността на вътрешните бизнес 
процеси. Те наричат тези групи цели „перспективи“. Така се оформят 
две външни перспективи – финансово обезпечение на дейността и 
взаимоотношения с клиентите, както и две вътрешни перспективи – 
вътрешни бизнес процеси и познания и развитие. 

Към тези четири перспективи Щефан Кашай прибавя още една 
– предприемаческата среда. В първия том той разглежда въпроси, 
свързани с развитието на теорията за предприемачеството, макроико-
номическата и държавната политика, влияеща върху поведението на 
предприятието, заплахите и рисковете за бъдещото развитие. Втората 
част на този том авторът е посветил на предприемаческата стратегия, 
нейното формиране и предпоставки за реализация. Прилаганият на-
чин на стратегически анализ на предприемаческата среда, предназна-
чен за характеризиране състоянието на предприятието на базата на 
изследване на външната и вътрешната среда, на практика представ-
лява обединяване на две концепции – тази на Нортън и Каплан и тази 
на Алберт Хъмфри за SWOT анализа, с което се постига синергетичен 
ефект. В тази част Щефан Кашай изследва още ресурсите на предп-
риятието, потенциала му, конкуренцията. Описани са основните ти-
пове предприемачески стратегии, като авторът прави заключението, 
че успешните предприятия трябва да се откажат от класическото раз-
биране за организационните структури и да потърсят такива форми, 
които повишават тяхната гъвкавост и жизнеспособност. Интересен за 
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читателя е фактът, че всички идеи и внушения, които авторът прави, 
са базирани на неговия опит във висшето ръководство на I.D.C. хол-
динг.  

Вторият том на поредицата е посветен на връзката между мак-
роикономиката и микроикономиката. Авторът разглежда въпросите на 
реформирането на икономиката и системата на държавно управление, 
разликата между формалното въздействие на ценностните инстру-
менти и тяхното отражение върху пазара. Като имаме предвид, че 
Словакия премина през преход, през който премина  и нашата страна, 
то тази част е доста интересна за българския читател.  

Разгледана е данъчната система на Словакия и на ЕС, отче-
тени са процесите на глобализация и въздействието на критериите за 
общата европейска валута. 

Проникването на макроикономиката в микроикономиката на 
предприятието поражда потребности от изменение във възгледите за 
финансирането му, затова в книгата са включени и стратегии, бази-
рани на използването на структурните фондове на ЕС. В този том, 
който в логическо отношение покрива финансовата перспектива на 
BSC, са разгледани такива фактори за подобряване на финансовите 
показатели като образование, управление, контрол върху ресурсите, 
управленското счетоводство, мониторинга и риска. Особено внимание 
е отделено на риска, свързан с околната среда, като авторът катего-
рично застава зад идеята за устойчиво развитие, разбирано като три-
единство на икономическо, социално и екологично развитие. 

Третият том е посветен на стратегическата комуникация, на-
мираща своя аналог в перспективата „Отношение към клиентите“ от 
BSC на Нортън и Каплан. Тук Щефан Кашай далеч надхвърля марке-
тинговото разбиране за тези отношения. Признавайки, че в нашите 
страни липсва опитът по отношение на маркетинга, който съществува 
в най-развитите, той казва, че, прилагайки маркетинговите подходи, 
все пак трябва да се отчитат различията на пазарите, на които дейст-
ват предприятията. Освен това той предлага принципна промяна в 
подхода към маркетинга, отделяйки маркетинговата комуникация от 
пакета маркетингови инструменти и разглеждането й в рамките на 
общата комуникация вътре в самото предприятие. 
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„Свидетели сме на криза в маркетинга“, казва Щефан Кашай. 
Постепенно се формира нова парадигма, акцентираща върху комуни-
кационната функция и стратегия на предприятието. Той отново обяс-
нява ролята на PR, на продукта и бренда, на рекламата, продажбата и 
дистрибуцията, но прокарвайки идеята за интегриран подход. Според 
него е време да се промени отношението към клиента. „Какъвто и да е 
той – казва Щефан Кашай, верен или неверен, предприятието без него 
не може да живее. Клиентът – това е субект, даващ на предприятието 
средства за съществуване във вид на поръчки“. При такова разбиране 
трябва да признаем, че не предприятието управлява срока на същест-
вуване на клиента, а клиентът управлява срока на съществуване на 
предприятието. А това разбиране води до един прост извод – че кли-
ентите трябва да се разбират, развиват, подобряват чрез изследва-
ния, анализи, консултации и оптимизация на процесите в самото 
предприятие. С една дума клиентът не трябва само да се проучва, а в 
клиента трябва да се инвестира. 

Четвъртият том разглежда вътрешните процеси в предприяти-
ето, като негово основно съдържание са процесите по производството 
и логистиката. Уникалността се състои в това, че преобразованията 
във обществено-предприемаческата среда се възприемат реалис-
тично, в контекста на еволюционните принципи. Така например неу-
държимостта на екстензивното развитие води до безразсъдно опус-
тошение на природата. Новите ценности предполагат ново аксиологи-
ческо измерение, в което на първо място се да постави човекът. Про-
изводството трябва да се ориентира към по-малко материали, по-
малко енергия, по-малко време и по-малко замърсители. 

Търсенето на постоянно съвършенство в бизнес процесите 
трябва да е постоянна задача на съвременното предприятие, а осно-
вен способ за това са иновациите.  

Последният пети том на петологията е посветен на обучението 
и развитието в бързо изменящата се предприемаческа среда, което й 
придава логически завършен характер. В нея всеки читател ще на-
мери оригинални интерпретации на теоретическите постановки и тях-
ното отражение в предприемаческата практика, извлечено от личния 
опит на автора Щефан Кашай. 
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