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иветствие

Кризата е “пич”
Някак си не мога да се съглася с непрекъснато повтаряната през последните три години
мантра, че кризата е възможност. Кризата, във всичките си ипостаси – финансова,
икономическа, дългова и така нататък – е много повече рамка, съобразно която
бизнесът, правителствата и дори домакинствата действат. Дали правят това
рестриктивно или конструктивно – това вече е друг въпрос. А за нас, ПР специалистите,
кризата също така изиграва ролята на рамка, в която с повече или по-малко усилия да
разполагаме посланията на компаниите, за които работим. И нещо повече: кризата ни
научи, или всъщност възстанови уменията ни, да комуникираме по-внимателно и с
повече отговорност към разбиранията и нагласите на публиките. А също и да не
комуникираме излишно, нещо, което преди съществуваше и което спокойно може да
бъде оприличено на балон, подобно на този на фондовите пазари. Намаляващите
бюджети пък от своя страна ни накараха да мислим как да ги изразходваме по-умно.
Кризата е пич именно заради всички тези постижения. Защото ни убеди или принуди да
се държим по-пичовски с клиентите и работодателите си.

д-р Александър Христов
и.д. Председател на БДВО
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Именно необходимостта от анализ и вероятно преосмисляне на комуникацията във
финансовата сфера, която всъщност е и основният генератор на стабилност, ни
насочи към това да подготвим и издадем този трети поред специален брой на бюлетина
на БДВО PRактики със заглавие „Финансовата система в България – комуникация на
кризата”. Целта ни ще бъде постигната, ако материалите в него ни накарат да се
замислим и да осъзнаем нарастващата нужда от стабилност и доверие и ролята на ПР
за това. И да разберем по най-добрия начин увеличените ни отговорности, а и вероятно
тежести.
В унисон с присъщите си десни икономически възгледи ще кажа, че това как ние ще
комуникираме и ще „правим ПР” в условията на криза и след нея, зависи от
тенденциите
в
потреблението
и
промените
в
поведението,
резултат
от
саморегулационните механизми на пазара. Ако обаче застанем лице в лице с
потребителите и гледаме към тях, нашето дясно всъщност е тяхно ляво. Но ако гледаме в
посоката, в която гледат и те, разминаване няма. Последното приемам за
фундаментален принцип не само във финансовите, а в комуникациите въобще.
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актики интервю

Левон Хампарцумян е председател на Асоциацията
на банките в България и главен изпълнителен директор
и председател на Управителния съвет на УниКредит
Булбанк. Той е и заместник–председател на
Управителния съвет на БОРИКА и заместникпредседател
на
Управителния
съвет
на
Конфедерацията
на
работодателите
и
индустриалците в България (КРИБ).
Г-н Хампарцумян е член на Управителния съвет на
Института за пазарна икономика, председател на
Настоятелството на СУ „Св. Климент Охридски”, член
на Настоятелството на Висшето училище по
застраховане и финанси и член на Настоятелството
на City University of Seattle в България.
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Г-н Хампарцумян, какво, според Вас, е състоянието на
българската финансова система в момента? Как световната
финансова криза повлия на банковия сектор у нас?
Световната финансова криза ни направи по-консервативни и
много по-внимателни към рисковете, които поемаме. Въпреки
дълговата криза в Европа, доверието в българските банки
продължава да бъде високо. Секторът е стабилен и с висока
капиталова адекватност. Но и през тази година се наблюдаваше
минимално нарастване на търсенето на кредити и сериозно
нарастване на депозитите, което означава, че хората и фирмите
все още са предпазливи по отношение на харченето или
инвестициите. Състоянието на банковия сектор е огледално
отражение на случващото се в реалната икономика. И това, че
излизаме от кризата с по-бавни темпове, отколкото ни се иска,
се дължи не само на проблемите в еврозоната, а и на
структурни проблеми на българската икономика. Необходими
са решителни реформи за подобряване на бизнес средата.
Само така ще се привлекат инвеститори и икономиката ще
може да се повишава с устойчиви темпове.
Какъв трябва да бъде подходът на банките в случай, че
финансовата и икономическа криза продължи?
Истината е, че банковият сектор в България е подготвен и без
сътресения може да се справи с още една лоша година. Но
много по-реален ми се вижда сценарият, при който ще се
намери адекватно решение на дълговата криза в Европа.
Необходимо е да се създадат условия за по-добра фискална
дисциплина в страните от ЕС, което ще осигури условия за
устойчив растеж и по-висока конкурентоспособност. Когато това
се случи, делът на лошите кредити ще се свие значително, а
търсенето на кредити ще нарасне.
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Интервю с Левон Хампарцумян – продължение от стр.3

Какви комуникационни практики са необходимо, за да бъде поддържано доверието на обществото към банките?
Банките трябва да бъдат открити към обществеността и безпристрастно да съобщават както добрите, така и лошите
новини, ако има такива. От изключително голямо значение е да се разкрива регулярно информация за финансовите
резултати, инвестиционните намерения и стратегическите планове, за да бъдат запознати с нея клиентите,
партньорите и акционерите.
Председател сте на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. Каква е дейността на
Асоциацията?

Асоциацията на банките в България се занимава с различни дейности, но сред основните й са да защитава правата
и интересите на банките пред държавните органи и обществените организации и да изготвя мотивирани и
обосновани становища по проекти за нормативни актове, регламентиращи банковото дело. Освен това
асоциацията съдейства за внедряването на нови съвременни техники и технологии в банковото дело.
Вашата прогноза за състоянието на банковата система у нас през 2012 г.?
Както вече казах, банковата система е подготвена за още една трудна година или за още една по-добра година, в
зависимост от това как ще се развие икономиката. Убеден съм, че банките ще подкрепят бизнеса и клиентите си,
ако реалната икономика тръгне нагоре. Възможно е обаче да останат и консервативни, ако се наложи да работят в
условия на свиващи се пазари и ръст на лошите кредити.
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Комуникацията като отговорност по време на световна криза
Дълговата криза през настоящата година постави пред огромно изпитание не само уменията
на политици, финансисти, анализатори и наблюдатели да предложат и вземат най-добрите
възможни решения за нейното преодоляване. Тя постави под огромен натиск
комуникационните способности на всички имащи отношение и влияние върху процесите,
които се развиват в световната икономика днес.

Асен Асенов
Член на Управителния
съвет на БДВО от 2006 г.
досега;
Съпредседател на
Българска
конфедерация за връзки
с обществеността;
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Модерното общество като че ли не познава криза с подобен размах и мащаби. Криза, която
поставя под натиск и преоценка фундаментални понятия и аксиоми за съвременния човек като
пазарната икономика, социалната солидарност, либералния капитализъм, свободното
предприемачество, преразпределителните способности на държавите. Доскоро звучащи като
маргинално-еретични, идеи като разпад на Еврозоната, връщане към старите валути,
преосмисляне на Европейския съюз като политическа система, сваляне на кредитния рейтинг
на водеща икономика като САЩ, практическия фалит на една от водещите световни
икономики Италия сега са обект на засилени дискусии или обективни факти от нашето
ежедневие.
Характерът и мащабите на кризата, естествено поставиха под натиск и сериозно
предизвикателство умението на водещите световни политически, финансови и икономически
лидери да комуникират. Да обясняват случващото се, неговата същност, последствия и
възможни сценарии за положителен и относително бърз изход от изглеждащата все побезизходно ситуация.
Всъщност едва ли мнозинството от хората осъзнават, че за първи път в човешката история
говоренето се превърна в най-мощния и важен фактор за управление на кризисните процеси.
Изказванията на даден президент на САЩ, шеф на Федералния резерв, шеф на Европейската
5
централна банка, канцлер на Германия по икономически въпроси винаги са имали своето
отражение върху финансовите и капиталовите пазари и поведението на икономическите
субекти, но за първи път това говорене има такова пряко влияние и отношение, всяко едно
изказване се следи с такъв огромен и напрегнат интерес и всяка премерена или
непремерена дума могат да доведат до рекордно падане на водещи индекси или тяхното
моментно стабилизиране.
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Комуникацията като отговорност по време на световна криза – продължение от стр.5
За огромно съжаление, политиците в своята комуникация по повод на кризата се оказаха точно толкова
неподготвени, колкото бяха неподготвени по повод нейните симптоми, проява, задълбочаване и навременно
овладяване. Тепърва анализаторите ще изследват всеки един аспект от тази криза, ще се пишат томове с литература
по всяка една от възможните теми, свързани с нея, и едва ли с няколко страници в нейния разгар ще може да се
обобщи същността на комуникационните прояви и тяхното отражение върху нейния ход.
Въпреки това още на пръв поглед могат да се направят няколко обобщения, които биха били добра отправна точка за
дискусия в тази посока. На първо място политическият елит и неговите лидери както в САЩ, така и в Европа се
оказаха силно обременени от традиционното поведение и форми на общуване с публиките по повод на кризата.
Един колаж от снимки на германския канцлер Ангела Меркел като че ли в пълна степен показва несъстоятелността
на комуникационното поведение на политиците, въпреки че тя с всички направени грешки и предизвикани от нейни
думи колизии, е и продължава да утвърждава образа си на най-смелия, адекватен и търсещ верните решения
политик.

Кумуникацията за кризата в
развитие в кулаж от снимки на
Ангела Меркел
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Комуникацията като отговорност по време на световна криза – продължение от стр.6
Характерно за нормалното политическо поведение, първоначално политиците се опитаха да овладеят кризата
комуникационно, като успокоиха хората, че тя не е страшна, може да бъде овладяна, няма да има сериозен обхват
и влияние и световната икономика и държавите, засегнати от нея, ще се възстановят бързо.
Наред с това, опозиционните формации, също следвайки утвърдените си поведенчески инстинкти, започнаха да
вадят „риба в мътна вода”, упреквайки управляващите за тяхната „некомпетентност”, невъзможност да се справят с
кризата, отказвайки консенсусен диалог и консенсусно поведение. Логично, съответните управляващи връщаха
„топката” в тяхното поле, втърдявайки своята позиция, поведение и реакции. Със сигурност след време ще бъде
измерено влиянието на спора между администрацията на САЩ и Конкреса по повод дефицита, но при всички
случаи нито президентът Обама, нито републиканската опозиция показаха ниво на публична комуникация, съответно
и на адекватно за ситуацията политическо поведение. В резултат, вместо да видим консенсусно поведение,
загриженост и отговорност от страна на най-мощната световна икономика, от която всички очакват това, ние
станахме свидетели на нескончаеми спорове, вземане на решение на ръба, драма на световните финансови и
капиталови пазари, дебати за възможността за заменяне на долара като резервна валута и безпрецедентното
сваляне на кредитния рейтинг на САЩ.
В Европа сагата с Гърция и всевъзможните „спасителни планове” на упорито отказващата да се спаси наша южна
съседка, произведоха сходен ефект. Днес от САЩ, сякаш за да си върнат, слушаме назидателни тиради за
способността на ЕС да реши проблемите си, за разпад на Еврозоната и връщането на старите валути. Отказът на
гръцките политици да приемат, че държавата им трябва да си плати за изхарчените европейски пари и ценно време
за реформи, доведе до поредната инфарктна ситуация, която даде хранителна среда за всякакви апокалиптични
сценарии за бъдещето на Европейския съюз и способността му да води ефективна и съдържателна обща политика.
Последният пирует на Папандреу в пълна степен показа зависимостта и острата чувствителност на нашето
ежедневие към думите и посланията на политиците.
„Референдумът” изправи всички политически лидери на нокти, срина до поредното рекордно дъно капиталовите и
финансови пазари и доведе до следваща вълна на песимизъм и депресивно поведение от страна както на
икономическите играчи, така и на обикновените граждани, които в тази ситуация очакват ясно, точно и адекватно
обяснение на случващото се. Очакват категорично и предвидимо поведение на политиците си, честност и
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Комуникацията като отговорност по време на световна криза – продължение от стр.7

отговорност, способност за генериране на бързи решения и консенсусно поведение. В крайна сметка,
мнозинството от европейците, макар и недоволни, са все по наясно и все по-готови да платят цената на лошите
политически решения в предходни периоди в името на предвидимо и стабилно бъдеще.
Предизвикателството остава за политиците, а комуникацията, колкото и да изглежда тема, която може да бъде
пренебрегната в името на мерките и решенията, си остава ключов фактор за преодоляване на кризата.
Защото и най-доброто и гениално решение може да се окаже неработещо или да доведе до масова паника
и бунтове, ако е неправилно представено, недобре обосновано или просто недоизказано. От друга страна,
има достатъчно много „говорители на апокалипсиса”, които в това време намират лесно хранителна среда,
предлагат опасни рецепти и рисуват песимистични картини и апокалиптични сценарии.
Опасността от популисткото говорене, от незряло поведение и комуникация, от комуникационни модели и
послания, търсещи ескалация, конфликт, разединение, плашат мнозинството от хората, провокират протести,
възраждат призраци като все по-агресивни национализми, расизми и ксенофобия, а днешната скорост на
комуникация може да превърне буквално за секунди един град, една държва или общност в димящо буре с
барут, което едва ли някой разумен човек желае, но в подобна среда гласовете на разума стават все по-тихи и
нечуваеми.
Затова е важно световните лидери все по-бързо да намерят себе си и да осъзнаят собствената си отговорност
пред собствените си избиратели, пред световната общност и пред историята. Не просто да търсят и намират
добрите решения за изход, но и да намират верните думи, форми и послания за тяхното обяснение. Те са
призвани да върнат оптимизма на хората, вярата в пазарната икономика и рационалния капитализъм,
стремежът им за труд и растеж и като цяло да ги поведат бързо към здрав и сигурен бряг.
Най-важният инструмент за това е умението за комуникация – ясна, точна, честна и открита, защото в противен
случай разтварящите се ръце на г-жа Меркел няма да могат да влизат в обективите на фотоапаратите, а
подобно развитие едва ли някой би искал да види и пожелае.
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„Адвокатите на дявола” и „ваксаджийчетата на имидж” не стават за PR!
Живеем във времена, когато моралът на бизнеса се оценява
масово като „печалбарски”, жертващ изгодите за клиента
пред собственото корпоративно его, а понятия като „банкер”
се свързват в градския речник с „bankster” и „застраховател”
– с наследник на трибуквена мутренска групировка. Принос
за „влошаването на имиджа” дават и такива скандални
разкрития като последния спечелил „Оскар” документален
филм „Inside Job”, а също номинираният за тазгодишната
награда „Margin Call” (не е лошо финансистите също да ги
гледат, впрочем). Освен това, движения като „Occupy Wall
Street” (у нас - „Окупирай България”) се явяват сигурни
предвестници на американо-европейската „политикоикономическа пролет”, а противниците на „затягането на
коланите” (99%) в България продължават да нарастват
въпреки бодрите обещания на красивите партийни и
държавни ръководители. В такива случаи финансовите
организации не могат и нямат право да мълчат. Тежка криза
е, трябва да се говори по темата. Въпросът е: какво да
говорят?
Проблемът е, че в повечето случаи финансовите „джипита”
предписват точно грешното лекарство, а не целебното.
От камък цигулка не може да се направи, а от лоши
комуникации – PR не става.

проф. д-р Боян Дуранкев

Въпреки този факт, част от финансовите PR-съветници се
вживяват в ролята на „Адвокат на дявола”, като за тях е трудно
да се направи разлика между пропаганда и PR.

PRактики, брой 40, 12 декември 2011 г.
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„Адвокатите на дявола” и „ваксаджийчетата на имидж” не стават за PR!
– продължение от стр.9
Пропагандата е пречупена през собствените интереси информация, целяща да спечели подкрепа за една
организация, а PR имат за задача постигането на взаимно разбиране. Доста често пропагандата си служи с
откровени лъжи, които са недопустими в другия случай. Още през 1922 г. първият гуру на масовите комуникации
Уолтър Липман споделя, че пропаганда е налице тогава, когато “група от хора, които могат да откажат независимия
достъп до събитието, подреждат новината за него така, както им е угодно според тяхната собствена цел”. И още:
“пропаганда в буквалния смисъл на думата не е възможна без определени форми на цензура. За да се провежда тя,
между публиката и събитието трябва да има някаква бариера. Преди някой да създаде псевдосреда, която според
него мъдро ще осведомява и затова ще бъде желана, достъпът до истинската среда трябва да се ограничи”.
С други думи, при пропагандата, за разлика от връзките с обществеността, са налице няколко съществени различия,
сред които изпъкват следните: при пропагандата информацията е с едностранна целева мотивировка (за
организацията), а не се търсят взаимно опознаване и разбиране; позволени са манипулативни техники на въздействие,
прерастващи често в откровени измами на целевата група; обществеността не е “публика”, а “мишена” за
прицелване, въздействие и постигане на едностранна цел. Работи се “в полза на дявола”, а не за двустранно и
многостранно разбирателство и сътрудничество.
Една друга широко разпространена грешка е да се свързват PR със създаването на благоприятен имидж, с
постигането на благоприятен климат в общественото мнение или с благоприятното представяне на дадена
организация в медиите. Тези схващания подхранват убеждението у гражданите, че PR-информацията е изкривена,
подправена и ненадеждна. Пъблик рилейшънс нямат за задача да представят нещата само откъм добрата им страна
и да прикриват неблагоприятните явления, както се стремят да направят високо платените „ваксаджийчета” – лъскачите
на имидж!
За да се вярва на PR, те трябва да бъдат достоверни, да боравят с факти, които произтичат както от благоприятни, така
и от неблагоприятни събития. Понякога е достатъчно да бъдеш разбран, даже това да не означава, че ще бъдеш
обичан.
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„Адвокатите на дявола” и „ваксаджийчетата на имидж” не стават за PR!
– продължение от стр.10
Елементарно е да се мисли, че PR могат да представят нещата такива, каквито те всъщност не са. Имиджът може да бъде
само това, което е – благоприятен или не. Той не може да бъде “измислен” или “полиран”, макар че би могъл да бъде малко
променен. Ако вследствие на лоша организация, некачествени продукти или услуги се оформи отрицателно мнение в
обществото, то може да се промени към по-добро, само ако се “заслужи” с по-добра организация, по-качествени продукти и
услуги. Не можем да претендираме, че едно нещо е добро, ако то не е, тъй като измамата рано или късно ще бъде разкрита.
Имиджът може да се промени, когато се променя политиката или дейността на дадена организация. И накрая имиджът може
да се развива, като хората научават все повече и повече за неговия субект. Но, ако например, финансова организация, която
не спада към „А група” в общественото мнение, се постарае да полира имиджа си със спортна звезда, спадаща към „А
група” в спорта, резултатът ще е един единствен: рейтингът на финансовата организация няма да се промени особено, но
рейтингът на спортиста ще рухне в „Б група”. Струва ли си?
В най-общ смисъл модерните връзки с обществеността са много по-различни от пропагандата и полирането на имидж, като
са неотменима част от управлението на която и да било финансова организация във всяка дейност, по всяко време и на всяко
място. Някои са склонни да представят PR като нещо тайнствено и трудно за разбиране. Но специалистите, работещи в
маркетинговия мениджмънт, действително разбират истинското им значение – реалното. Те са наясно, че PR обхващат всички
аспекти на комуникациите на една организация или отделна личност. Те съществуват обективно и, също както времето, могат
да бъдат добри или лоши.
Как да познаем отличните PR? Много просто: както в химията лакмусът подсказва кое е киселина и кое – основа, така също и
съвременните PR притежават своя лакмус. Създаването на доверие с широките публики и особено с клиентелата се основава
върху три съставки: честност, пълнота на информацията и непрекъснатост на нейното излъчване.
Ако няма честност, доверието в организацията намалява и бързо изчезва. А без доверие в организацията, няма желание да се
ползват нейните услуги. Ако няма пълнота на излъчваната информация, недоверието също намалява, понеже конкурентите са
по-открити. Клиентите-номади бързо информират, че не вярват напълно, като напускат масово. Ако няма непрекъснатост на
информацията, периодичното й появяване даже е смущаващо.
Крайната цел на пъблик рилейшънс и на процеса на трансформиране е да се постигне “разбиране” и на тази база –
устойчиво доверие.
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УСТОЙЧИВ = УСПЕШЕН
СКРИТИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА КРИЗАТА
В години на силен икономически растеж е лесно да говориш за постиженията си.
Да финансираш външни проекти и несвързани с бизнеса филантропски каузи.
Да плащаш за публикации. Да получаваш награди. Да участваш в неспирното
състезание за медийно пространство, обществено присъствие и недотам
смислена популярност.
В “интересни” години, в момент на микро- и макро- икономическа криза и
повсеместен финансов колапс, осъзнаваш, че си осъществявал класическото
шекспирово упражнение “много шум в чаша вода”. Реалното доверие е изгубено
в много- и, понякога, в празно- действието. Практиката на “еднократната
употреба” е изместила етиката и устойчивостта в бизнес отношенията.
Марина
Стефанова
е
изпълнителен
директор
на
Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН. Тя е магистър по
право,
специализирала
е
в
университeта
в
Кеймбридж
(Великобритания), сертифициран
консултант е по корпоративна
социална
отговорност
към
Организацията за индустриално
развитие на ООН (UNIDO). Член е
на експертната група към МТСП за
разработване и изпълнение на
„Национална стратегия по КСО в
България”. Марина Стефанова е
експерт, лектор и одитор на
международни проекти в областта
на
корпоративната
социална
отговорност
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На следващ етап, в окото на кризата, се създава една специална работна среда,
в която всеки експерт по връзки с обществеността работи при следните
особености на бизнес климата:
Ценностна ревизия
Преосмислянето и евентуалното преструктуриране на ресурсите и усилията на
служителите на компаниите е ежедневие. Действащи остават само онези
дейности, екипи и инвестиции, които са доказали своята устойчивост, смисъл и
без тях компанията би изгубила от своята идентичност.


Финансова диета
Да не разполагаш с голям бюджет действа оздравително и дисциплиниращо.
Компанията се прочиства от натрупаните ненужни длъжности, неприсъщи
12
дейности, неработещи механизми на управление и безсмислени разходи.
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Скритият потенциал на кризата – продължение от стр.12
Непрекъсната комуникация
Днес е необходимо “говоренето” да бъде фокусирано навътре. Може би за малките предприятия управителите са
онези, които работят активно със своите заинтересовани страни и успяват да предадат посланията помежду им, но
в средните и големите компании тази роля се отрежда на вътрешните комуникатори.


Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от успешните модели за различното, за устойчивото
фирмено управление. Осмислената и жива корпоративна философия отразява основните мотиви на отделните
заинтересовани страни (собственици, мениджъри, служители, инвеститори, купувачи) за дългосрочни усилия и
посвещаване на самия бизнес като кауза.
Философията на КСО и втъкаването й в същинските бизнес процеси на компаниите изгражда един модел – на
мислене, на ценности, на поведение, на производство, на качество, на продажби, на комуникация, който създава
добавена стойност без изкуствено финансиране, събития-правене или разгласяване.
Посланието е за устойчивост и гласи: “Така го правим ние”.
И... това е новина.

Диагнозата: “Компанията ни беше надскочила ресурсите и границите си. Бяхме станали зависими, подобно на
световната икономика, от растеж, който не можехме да поддържаме...Трябваше да започнем да разчупваме
правилата.”
Лечението: “Знай си границите: натискаш педала до край и живееш за онези моменти, когато си точно на ръба, но
не го прекрачваш. Трябва да си верен на себе си, трябва да познаваш силните и слабите си страни и да живееш
според собствената си мярка.”
Ивон Шуинар, основател и собственик на Patagonia

PRактики, брой 40, 12 декември 2011 г.
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Х-факторът за справяне с кризата

Венцислав Савов,
Бизнес редактор в
сп. ”Мениджър”

PRактики, брой 40, 12 декември 2011 г.

Нова рецесия, нови премиери на Гърция и Италия, нова порция
непредсказуемост. Това, казано най-накратко, се случва на стария
континент като резултат от дълговата криза, която се очертава да продължи
много по-дълго от доскорошните очаквания. Изглежда новото умение, което
ще трябва да развием, е каране на къси светлини заради икономическата
мъгла, при която всеки опит да се гледа далеч напред ни поставя пред
сериозен риск. Българските мениджъри, които първи намалиха скоростта,
избегнаха големите опасности. Тези, които не го направиха, понасят
сериозни щети. Общото между първите и вторите, обаче е, че по естествен
начин изградиха имунитет срещу страха и новото. Затова сега изненадите
на кризата, които идват от периферията на Европа, не предизвикват особен
стрес. Нещо повече, предприятията и институциите у нас съзнателно се
подготвят за една трудна година. Също както след прекарана
бронхопневмония никой не прибързва с тръгване на дълъг път в студените
зимни дни. Здравословното поведение постепенно започва да се възприема
и от пазара, където хората ограничават ненужните им покупки, опитват се да
спестяват допълнително и чакат търпеливо сигналите за по-добри дни, когато
ще харчат повече. По-малкото приходи, междуфирмената задлъжнялост и
отложените във времето инвестиции остават като най-ярките белези,
нанесени от кризата. Лекът за тяхното преодоляване, за мен, се крие в две от
най-силните качества на българина – изобретателността и чувството му за14
хумор. Докато пиша този текст, ето на какъв пост попадам в мрежата:
„Гърция пред фалит, политическа криза тресе Италия, на Уолстрийт
протестите продължават, а в България - облачно, възможни са леки
превалявания” .
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Анкета

Днешният потребител на банкови продукти и услуги – търсещ сигурност и стабилност,
съчетани с добро качество на обслужването
Българските потребители на банкови услуги днес живеят в понятията на криза, кредити, високи лихви по кредити, задължения,
финансови затруднения. Фактори, които ги поставят в ситуация на ограничения и диктуват тяхното финансово поведение: за
голяма част дали „ще свържат двата края“ с месечния си бюджет, гледайки за стоки на промоция, за друга „дали да изтеглят
кредит, за да си закупят стока, от която се нуждаят“, за трети – дали да използват спестяванията си при нужда. Решенията на
финансовите въпроси: Къде? Към кого да се обърна? Колко ще ми струва това? не са само в приоритетите на финансовите
институции. Собствената житейска ситуация, възможностите на домакинствата да отделят средства за всекидневните си
харчове, да изплащат задълженията си и да успяват да спестяват до голяма степен определя потребителското поведение и
избор.

not later than July, 1st 201

ГФК България следи промените в
потребителското поведение от 2001
година насам, изчислявайки всеки
месец
т.нар.
Индекс
на
потребителско доверие. Този индекс
и
съпътстващите
го
анализи
осигуряват на редица институции,
включително Европейската Комисия,
да разполагат с актуални данни за
потребителските нагласи. Индексът
се калкулира на базата на няколко
основни
компонента,
които
представляват
оценката
на
потребителите за икономическата
ситуация в страната, за финансовото
положение
на
домакинствата,
преценките
за
цените
и
за
безработицата
в
страната,
възможностите за по-големи покупки
и за спестявания.
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ГФК България, данни 2001-2011 година
Национално-представително проучване сред населението на възраст над 15 години
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Анкета

Потребителят на банкови продукти и услуги –продължение от стр.15
Динамиката на индекса по месеци показва картината на променящите се нагласи спрямо редица икономически, социални
и политически фактори, които влияят на потребителското поведение. В допълнение, данните на ГФК очертават посоката на тази
промяна в три основни сценария: песимистичен, оптимистичен и запазване на статуквото. През септември 2011 година едва
12% са оптимисти за финансовото състояние на своето домакинство през следващите 12 месеца, на фона на повече от една
трета песимисти.За сравнение, делът на песимистите преди една година е бил по-висок с близо 6%. Доминират оценките, че
ситуацията в момента не е подходяща за спестявания (според 81%), а делът на тези, които потъват във все по-големи заеми е
близо 9%. Този процент изглежда притеснителен на фона на надхвърлящите 20% лоши и преструктурирани кредити на
фирмите и домакинствате, по официално изнесени данни през август тази година.
На фона на тази картина се засилват особено силно нагласите към сигурност и доверие, ключови за финансовите институции
изобщо. Банките в България като цяло се ползват с високо ниво на доверие в сравнение с други финансови институции като
застрахователни компании, пенсионни фондове и здравноосигурителни дружества, лизингови и финансови къщи. С най-ниско
ниво на доверие са небанковите финансови компании, които отпускат кредити. Въпреки, че те се явяват като алтернатива на
банковите кредити в смисъла на бързо финансиране без обезпечение, на небанковите финансови компании тепърва
предстои да придобиват повече познатост и клиентска маса, за да генерират по-високо доверие. Степента на познаване и
информираност на населението е най-ниска при дружествата от капиталовия пазар, основно поради спецификата на този
бизнес.

not later than July, 1st 201

ГФК България, Доверие
във финансовите
компании
Националнопредставително
проучване сред
населението на
възраст над 15
години,Септември 2011
година
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Анкета

Потребителят на банкови продукти и услуги –продължение от стр.16
Базови очаквания на българските банкови потребители са доброто име на институцията и нейната икономическа стабилност. Репутацията,
публичното поведение и имидж винаги са били от значение, но важно за потребителите на банкови продукти е също така „моята банка да
бъде надеждна“, да бъдат защитени интересите и активите на клиентите. Това създава взаимоотношения на доверие, които придобиват
особена важност в ситуация на криза.
Данните на ГФК България показват една стабилна връзка в отношенията банка - клиент, изразена в ниския процент на планиращите да сменят
банката си в близко бъдеще (около 3%). Този процент се потвърждава от факторите, които са първостепенни при избора на банка: превод на
заплата, обслужващ кредит, препоръката от близки и познати. Първите два фактора са рационално обусловени: работодателят допринася до
голяма степен за избора на сметка, в която да се превежда заплата; а кредитът е продукт, който има голяма стойност за финансовата
институция и обвързва кредитополучателят в дългосрочен план с конкретна банка.
Кои са движещите фактори за промяна, когато става въпрос за банки?
За близо 30%, липсата на доверие е силен мотиватор клиентите да сменят своята банка. Ниското ниво на обслужване и неизгодните
финансови условия по кредитите също биха насочили клиентите към друга финансова институция (посочени от близо 20%) и не на последно
място – атрактивно предложение „отвън“.
Препоръката се превръща в силен комуникационен канал за банките и други финансови компании в България. Тя се базира на положителен
опит с институцията, който трансформира лоялните клиенти на банката в нейните посланици. При наличието на голямо продуктово
разнообразие, препоръката работи в посока на създаване на по-високи очаквания сред потребителите да получават качествено обслужване,
точна и ясна информация и консултация. Затова, в наши дни става все по-важно какво обслужване получават клиентите в различните канали
на комуникация не само с финансовите компании, но и като цяло от доставчиците, с които си взаимодействат на всекидневно ниво. В тази
връзка, Клиентът се превръща в ключов фактор в политиката и стратегията на компаниите, които желаят да управляват по-добре
взаимоотношенията със своите клиенти, да имат по-високо удовлетворени клиенти, да ги превръщат в адвокати на своята марка. А
очакванията за качествено обслужване във финансовия сектор означават няколко основни неща: бързина при операциите в банката и
обслужване без опашки, получаване на професионален съвет и консултация за даден продукт или услуга, получаване на оферта, която да е
съобразена с нуждите и възможностите на клиента. За финансовите компании това означава инвестиция в силни екипи по продажби, които са
достатъчно добре обучени и познават продуктите, които предлагат, добра организация на операциите в клона и в останалите точки на контакт
с клиентите си.
Нарастващата мобилност и възприемане на новите технологии ще насочват клиентите да търсят по-бързи и по-ефикасни решения, защото те
спестяват време и са по-ценово приемливи (безкасови плащания, използване на алтернативни канали за банкиране). Банковият клон към
момента е най-използваният и предпочитан начин на комуникация с банката, поради факта, че той се възприема като най-надежден източник
на информация. Това е мястото, където клиентите, освен точна информация, биха искали да получават съвет, да имат повече възможности за
самообслужване, да се чувстват удобно и лесно да се ориентират в клона. Различните точки на контакт с клиентите носят различни ползи,
както за тях самите, така и за финансовите институции. Наблюденията на потребителските нагласи, на промените в обкръжаващата ги
реалност и на тенденциите показват посоката на комуникация с клиентите, информация, стратегически важна за компаниите.
ГФК България наблюдава развитието на финансовия пазар в България от 1998 година насам, като провежда регулярни и ad hoc изследвания с
цел да осигурява актуална информация за познаването, използването и нагласите към финансовите институции, както и информация според
конкретните нужди на своите клиенти.
Автор: Таня Тошева, Директор Финансов пазар, ГФК България

not later than July, 1st 201
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Светла Костадинова – Директор на Института за пазарна икономика
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Г-жо Костадинова, от няколко години политиката, бизнесът и гражданското
общество като цяло са подложени на изпитание – световна криза. В
началото тя бе финансова, впоследствие се превърна в икономическа, на
път е да стане и социална. Как ще коментирате комуникацията на кризата
от водещите фигури по света и у нас до този момент, поведението на
политическите лидери и влиятелните бизнесмени? Съумяват ли те да
формират и възпитават в обществеността правилно поведение и по този
начин всички граждани да спомогнат за излизането от сложната ситуация?
Всяка криза е изпитание както за вземащите решения, така и за всички
фирми и граждани. В такива моменти проличава способността да се
идентифицират правилно проблемите, да се намерят правилните решения,
те да бъдат добре комуникирани, за да има разбиране и реална
възможност да се приложат политиките, които да доведат до решаване на
проблемите.
От икономическа гледна точка има голям спор доколко бяха успешно
идентифицирани проблемите. Едната гледна точка е, че бизнесът е причина
за това, което се случва в момента. Противоположната посочва, че
държавата и политиците са виновни за поведението на част от бизнеса, което
доведе до фалит на банки и държави.
Коя гледна точка ще се възприеме предопределя и решенията. За
съжаление, в повечето страни политиците решиха да обвинят
„безотговорните” банкери и насочиха усилието си към тях. Това доведе и до
преобладаващото възприятие на обществото, че бизнесът е по презумпция
лош и трябва да бъде контролиран, регулиран и наказван. Ако погледнем
движението Окупирай Уолстрийт, ще видим че тази гледна точка взема връх и
точно тук аз виждам провалът на вземащите решения в комуникацията.
Вместо да се насочат усилията и посланията към решаване на реални
проблеми – големи държавни дългове, бюджетни дефицити, неразумни
правителства (Гърция), нереформирани сектори като пенсионна система,
здравеопазване и образование, политиците избраха по по-лесната стратегия
– има лоши предприемачи и управляващите трябва да ги накажат.
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Интервю със Светла Костадинова
(продължение от стр. 18)

Какво поведение, според Вас, трябва
да имат политическите лидери и
държавниците като цяло, за да
насърчават
обществеността
да
подпомага оздравителния процес?
Единственият работещ подход е правене
на реформи. На всеки вече е ясно, че
без промени във фалиралите публични
системи, няма да има скоро растеж.
Вместо
да
гонят
призраци,
управляващите трябва най-сетне да
започнат да мислят и действат в посока
повече отговорност и свобода за всяка
фирма и човек. Налагането на повече
правила и ограничения единствено
насърчава търсенето на ренти и живот
на гърба на останалите.
Например, в момента в България се
води закъснял, но необходим дебат за
пенсиите - искаме ли ниски пенсии за
много
хора,
част
от
които
в
трудоспособна възраст, искаме ли
хората да имат стимул да се
пенсионират рано, искаме ли всички
останали да плащат за пенсиите на
хора, които могат да работят. Докато не
стане ясно, че пенсионирането трябва
да се планира от всеки човек, а не от
държавата, като пенсията зависи от това
колко се спестил, няма да има истинска
реформа.
PRактики, брой 40, 12 декември 2011 г.

Как би следвало да реагират бизнес
лидерите,
за
да
избегнат
негативните
реакции
в
обществеността от икономическите
и социални последици на кризата –
като редуцирането на разходи,
съкращаването на персонал…
Първата стъпка за да получат
подкрепа от обществото за трудни
реформи е да знаят добре какво
искат и как да го постигнат. Нашите
политици често предпочитат да
отлагат непопулярни решения, тъй
като имат хоризонт на мислене до
следващите избори, а това е
прекалено къс период за всяка
голяма реформа.
Втората стъпка за успешни реформи
е
добрата
комуникация
и
постоянство. Постоянните промени в
намеренията дават знак на всички
групи против реформите, че има
шанс да окажат влияние и затова и те
стачкуват
и
натискат
против
разумните мерки. Честите промени
са знак и за поддръжниците на
реформите, но с обратен знак –
дори
и
да
има
подкрепа,
несигурността от промените не
стимулира разумно мислещите хора
открито
да
застанат
зад
правителството.

Крайният резултат е това, което виждаме
– чува се гласа само на противниците на
реформи, защото са най-шумни и
виждат, че усилията им дават резултат –
всичко се отлага.
Трябва
ли
държавниците
и
представителите на бизнеса да имат
сходно поведение при комуникацията
на кризата – къде са пресечните точки и
къде това не е възможно?
Назоваването на точните проблеми и
представянето на конкретни мерки и
реформи е добра комуникация както за
управляващите, така и за бизнеса. По
този
начин
става
ясно,
че
се
предприемат правилните политики и
мерки. Така се създава среда на
сигурност, стабилност и предвидимост,
дори и това да не е възможно в пълна
степен.
Това, което липсва на управляващите са
ясните позиции, от които изхождат при
решаването на проблемите. Не е
логично определени решения да се
вземат само защото така се прави в
други страни, без да се отчитат родните
особености, а в други случаи да се
прави точно обратното.
При бизнеса нещата са ясни – всеки
предприемач и мениджър изхожда при
решенията си от гледна точка на
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(продължение от стр. 19)

печалбата,
конкурентите
и
предимствата на фирмата си – така
всички
решения,
пък
било
и
провокирани от кризата, стоят в много
ясна логическа рамка.
Какви са вербалните и невербалните
измерения
на
кризисната
комуникация и как се подпомагат
едно-друго? Бихте ли дали конкретни
примери и ако може, да направите
съпоставка
между
фигури
от
България и от други европейски
страни,
върху
които
имате
наблюдения – защо не и на други
континенти?
Доколко
кризисната
комуникация
се
преплита
с
кроскултурната
такава
спрямо
обособените
геополитически
и
цивилизационни специфики.
Всяка
страна
има
различни
особености, които се проличават и
при политиците и управляващите,
опитващи
се
да
комуникират
кризисните си политики. В по-бедните
страни например, политиците често
не искат да поемат отговорност за
действията
си
и
твърдят,
че
непопулярните мерки са наложени
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отвън. Това със сигурност отслабва
позициите им и не допринася за
подкрепата на обществото и за
осъзнаването на необходимостта
от жертви. В по-развитите страни
политиците носят отговорност и
водят политики съобразно своите
ценности и възгледи – това е
нормалното
поведение,
което
получава
подкрепа
и
прави
реформите
по-лесни
за
преглъщане дори и от засегнатите
групи.
Каква е Вашата прогноза относно
развитието на кризата в световен
мащаб, доколко и как тя може да
бъде
овладяна
посредством
комуникация?
Вече има страни, които показаха,
че с поемане на отговорност от
страна на управляващите нещата
могат да се нормализират бързо –
Литва,
Ирландия,
Естония
са
примери
на
трудни
бързи
реформи в условия на криза, които
вече
дават
резултат.
Пряката
комуникация
е
най-бързият
и
работещ
подход,
стига
на
политиците да им стиска.

В повечето страни решенията се
отлагат и дори и комуникацията не
може да реши проблемите в такива
случаи. Хората просто не искат да
слушат, щом няма резултати.
Прогнозите не са оптимистични в
европейски план – все повече се
говори за спиране на растежа през
2012 г., което прави задачата на всички
още по-тежка. Единственото, което
добрата
комуникация
може
да
направи в такъв момент е да се кажат
ясно нещата и всеки да има
възможност
да
бъдат
по-добре
подготвен за бъдещето. Няма нищо полошо от залъгване и нерационални
очаквания.
Как ще коментирате т.нар.”Гръцки
синдром”, който се отрази върху цяла
Европа – има ли комуникационно
решение на този проблем, според
Вас?
Комуникационното решение е едно –
казване на истината такава, каквато е,
заедно с причините за проблемите и
техните решения. Друг изход няма.
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ЗА и

отив /от д-р Александър Христов

Мълчанието за кризата
Как се получават медийните психози – например тази с
птичия грип? Появява се вирус, медиите говорят за това,
хората започват да се интересуват от тази тема, поради
което медиите започват още повече да дебатират по
нея, в резултат на което хората още повече се
интересуват – и така докато не започнат да се появяват
хора със скафандри и препарати около един умрял
гълъб. По същия начин е и с прословутите кризи, които
сега преживяваме и които се опитваме да
комуникираме. Вероятно постоянната комуникация,
например за движението на икономическите и бизнес
показатели
повишава
информираността,
но
едновременно с това създава психози. Затова именно в
този случай е парадоксално, че повечето информация
предизвиква по-неадекватни потребителски реакции.
Парадоксално, но факт.

Всеки от нас има правото да бъде адекватно и достатъчно
пълно информиран за това, което се случва в
икономиката и в обществото. Това е част от отговорността
на финансовите институции и правителствата към техните
клиенти и граждани. Нещо повече, комуникацията за
всичко това, което се случва – добро или лошо – е гарант
за доверие към тях, което означава и гаранция за тяхната
стабилност и позиции на пазара. Което означава, че
мълчанието за това, какво се случва всъщност, влошава
ситуацията. Защото публичното пространство не търпи
вакуум, който в този случай винаги бива запълнен от
изпълзели откъде ли не макроикономисти, чуждестранни
анализатори, гадатели, улични и кръчмарски философи.
Които, за зла беда, понякога запращат потребителското
поведение в посока, която води до задълбочаване на
кризите.

Освен това причините и последиците от кризите са в
много сложни, най-вече икономически причинноследствени връзки, които не могат да се обяснят,
например в едно интервю. Всяко говорене за кризата е
ограничено като време и пространство, което го прави
в най-добрия случай недостатъчно, а в най-лошия –
погрешно. Това е все едно да се опиташ да обясниш
как се случва любовта. Ако говориш за хормони и
биохимия, има опасност да те обвинят за нихилист, ако
говориш за усещания – за субективист. Затова
мълчанието е радикално, но в определен контекст
адекватно решение: ако не можеш да кажеш всичко,
по-добре не казвай нищо.

А и по принцип – мълчанието означава, че имаме какво да
крием или че нямаме какво да кажем. И в двата случая в
ситуация на криза това не е нещо, което е печелившо. В
допълнение, винаги можем да говорим достатъчно
компетентно и авторитетно, без по същество да казваме
нищо. Всъщност, самите финансисти са добри в това –
спомнете си вече легендарния Алън Грийнспан.
Говоренето за кризата не е равносилно на съдържателно
говорене, в определени случаи спокойно можем да се
ограничим с няколко общи, но успокоителни изказвания.
Докато специалистите извършат истинската работа по
преодоляването им.

новини
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Г-н Николов, какви са функциите на ФГВБ и как
Фондът допринася за поддържане на доверието в
банковата система?

новини

Росен Николов е председател на Управителния съвет на
Фонда за гарантиране на влоговете в банките от март 2011
г. Преди това е работил за Пощенска банка, където от
служител в банков салон се изкачва в йерархията до
началник на отдел „Търговия с финансови инструменти” в
Управление „Капиталови пазари” на банката. От 2000 г.
работи активно на българския и на международните
пазари на дългови инструменти. По случай 10-годишнината
на Българската дилърска асоциация е избран от гилдията
за дилър на десетилетието. Има магистърска степен по
специалността „Икономическа информатика” от УНСС.
През октомври 2011 г. Росен Николов е избран за член на
Изпълнителния съвет на Международната асоциация на
институциите за гарантиране на депозити (IADI).
PRактики, брой 40, 12 декември 2011 г.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките
(ФГВБ) е създаден със Закона за гарантиране на
влоговете в банките. Мисията му, като основен
участник в мрежата за финансова сигурност, е да
допринася за стабилността и доверието в банковата
система чрез гарантирането на средствата на
вложителите в банките и защитата на интересите на
кредиторите
в
производствата
по
банкова
несъстоятелност.
Функциите на ФГВБ включват изплащане на
гарантираните суми по влоговете, определяне и
събиране на встъпителните и годишните премийни
вноски на банките, инвестиране на активите,
съгласно
изискванията
на
закона.
Фондът
aдминистрира
производствата
по
банкова
несъстоятелност и контролира дейността на
синдика в банките с отнет лиценз. Допълнително,
ФГВБ може да участва в процеса на увеличаване на
капитала на банка, поставена под специален
надзор
и
в
опасност
от
изпадане
в
неплатежоспособност.
В 12-годишната си история Фондът винаги е
изпълнявал законово възложените му правомощия,
разчитайки на професионализма на служителите
си и на високите стандарти на управление и
организация.
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Интервю с Росен Николов – продължение от стр. 22
С какви ресурси разполага ФГВБ?
Към края на октомври 2011 г. средствата под управлението на Фонда са 1.319 млрд. лв., които са инвестирани в
ДЦК, издадени или гарантирани от българската държава и краткосрочни депозити в БНБ. Активите на Фонда се
управляват при съблюдаване на принципите за сигурност и ликвидност. ФГВБ е един от най-добре
капитализираните фондове в света, като законът ни позволява да ползваме и допълнителни източници на
финансиране при необходимост.

новини

Какво трябва да знаят вложителите за гаранцията по влоговете си?
Основните неща са: нивото и обхватът на покритието – 196 000 лв., в която сума се включват главницата и
натрупаните лихви. Защитени са влоговете на граждани и фирми в левове и чуждестранна валута. Принципът
на защитата е един вложител в една банка, т.е. сумират се всички сметки на един вложител в тази банка, но
индивидуалните и фирмените депозити в нея се гарантират поотделно. Срокът за изплащане на гарантираните
суми е 20 работни дни с удължаване до 10 работни дни при изключителни обстоятелства. Членството на банките
с издаден лиценз от БНБ в системата за гарантиране на влоговете е задължително, а клоновете на банки от ЕС
са гарантирани от схемата по седалището на банката. Искам да подчертая, че „промоционалните депозити”,
които са публично предлагани продукти от банките, не попадат в законово определените изключения от
гаранцията на ФГВБ, тъй като не са влогове с индивидуално договорени лихви.
Какво прави Фондът за повишаване на информираността на вложителите?
ФГВБ поддържа уеб сайт, чрез който редовно актуализира и информира вложителите. Периодично, при
промяна в параметрите на гарантирането на влоговете, ФГВБ печати брошурата си „Въпроси и отговори за
гарантирането на влоговете”, която предоставя безплатно на банките, участващи в системата за гарантиране
на влоговете, за разпространение чрез клоновата им мрежа. Повечето банки са публикували брошурата на
сайтовете си. Фондът разполага и с други информационни материали – дипляни, профил. Също така,
отговаряме на запитвания на място, по телефона и по електронна и традиционна поща. В началото на 2012 г.
Фондът ще открие универсален национален номер за вложителите, чрез който те ще получават подробна
информация за гарантирането на влоговете и отговори на въпросите си.
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Финансовата система в България – комуникация на кризата
При криза потребителите търсят негативните новини

Информационният поток значително намаля и вече е силно доминиран от чуждестранната
информация
Потребителите търсят негативните новини и информации, е един от основните изводи, които могат да
се направят вече над 3 години след старта на кризата. Това е много лесно да се разбере по найчетените новини за даден ден. Те са силно негативни.
Позитивните новини просто не се купуват, четат, тоест не се вярва в тях. Това е осезаема разлика
спрямо периода преди кризата, когато негативните новини бяха пренебрегвани и подминавани от
масовата публика. Сега никой не вярва в хубавото, докато всяка лоша новина не само, че се
приема лично, а тя буди страховете от безработица, поскъпване на бензина, повишение на лихвите
по кредитите, фалити.
Не трябва да се забравя, че негативното е по-заразително, тоест хората по-лесно се поддават на
страхове, отколкото на ентусиазъм и вяра в светлото бъдеще.
Друга основна промяна, спрямо преди кризата, е значителното намаление на информационния
поток от българските корпоративни източници. Това е повече от обяснимо, защото когато нямаш с
какво да се похвалиш, е по-добре да замълчиш. Особено ако вече няколко пъти си казвал, че кризата
няма да те засегне или че твоята компания вече излиза от кризата.
Дори някой от добре справящите се индустриални износители отчитат спад на продажбите през
третото тримесечие на 2011 г., поради което и те спират с публичните си изявления. Нещо повече дори да имат ръстове и добри резултати, всеобщата несигурност ги възпира да дават оценки на
ситуацията.

Мариян Йорданов
Анализатор и
директор за връзка с
инвеститорите в
Инвестор.БГ АД
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Третата основна промяна е, че в ситуацията на криза и във вакуума от местни корпоративни новини
има явна доминация на чуждестранната информация. Много често най-четените новини за деня са
чуждестранни, понякога топ 5 от най-четените са чуждестранни.
Обяснението е сравнително лесно. Първо, все повече се усеща, че сме част от глобалното село и24
новините от Гърция, Италия или САЩ ни влияят. На второ място, думата фалит носи голям драматизъм
и дава на читателите "зрелище", нещо, от което те се нуждаят и търсят да задоволят тази своя нужда. В
този смисъл, събитията у нас са добре познати, скучни, съответно не толкова интересни или просто
твърде малки. На трето място, информациите от чужбина са по-рафинирани, тъй като по тях са
работили много повече експерти и журналисти, преди да бъдат преведени на български, отколкото
работилите по която и да е българска новина.
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забавление


Надеждата умира последна
Финансовата криза е чудесна възможност за PR специалистите да покажат своите компетенции, професионален
опит и тактики за справяне с кризисни ситуации. Какво се случва, обаче, когато експертът по връзки с
обществеността се загуби сред проблемите на фирмата и не успее да намери правилния път към изхода?
PR специалист заема ръководен пост в голяма фирма. Ден
преди да стане шеф, той се запознава с досегашния си
предшественик, който му казва „Ще ти помогна да навлезеш
бързо в работата. Оставям ти три номерирани плика за писма в
чекмеджето на бюрото. Отворяй по един всеки път, когато
компанията е в криза и не знаеш какво да правиш."
Три месеца по-късно във фирмата възникнал сериозен проблем
и новият PR експерт изведнъж се сетил за „завещанието“ на
предишния мениджър. Отворил първия плик и вътре открил
бележка: „ОБВИНИ ТОЗИ, КОЙТО Е ЗАЕМАЛ ПОСТА ПРЕДИ ТЕБ!“
PR-ът решил да последва съвета и бурята отминала.

И

Половин година по-късно компанията била изправена пред
сериозни проблеми с качеството на продукцията. PR
специалистът отворил втория плик и вътре открил съвета:
„РЕОРГАНИЗИРАЙ“. Веднага се заловил да изпълни препоръката
и не след дълго и тази криза отшумяла.
Известно време нещата вървели по мед и масло, но,
естествено, корпоративното щастие не е вечно и възниквал трети
проблем. Положението било толкова сериозно, че служителите
се разбунтували. PR-ът мислил, чудил се, пък накрая решил да
отвори и последния плик. А в него пишело: „ПОДГОТВИ ТРИ
ПЛИКА ЗА ПИСМА!“.
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