
Да знаеш 
кога да дръпнеш щепсела

Обобщение

Кой ли не е изпадал в положението на играч на покер, който е наясно, че
шансовете да получи желаната карта са твърде малки, но все пак е готов
да даде не малко пари, за да види какво точно ще му се падне? Естествено
е да се запитаме защо – след като са изправени пред същата нищожна ве-
роятност – някои мениджъри на проекти решават да вложат още пари и да
изиграят още един кръг, макар че нещата съвсем не се развиват добре и
разходите вече далеч надхвърлят първоначалните прогнози? Според авто-
рите на тази статия този избор се обуславя от много причини. Някои са
психологически – в миналото е имало случаи, когато упоритостта е била
възнаграждавана, защо да е невъзможно това отново да се случи? Други са
социални – никой не харесва губещите. А трети са структурни – важни чле-
нове на организацията са поели публично ангажимент.

Независимо от конкретното стечение на обстоятелствата, ме-
ниджърите често продължават да работят по проекти, които отдавна би
трябвало да бъдат прекратени. По какъв начин една организация може да се
откаже от хазартните действия? Мениджърите трябва да се взират
задълбочено в себе си и да откриват на какви влияния са податливи. Авто-
рите поставят някои проучвателни въпроси, които могат да ви помогнат.
Останалата работа трябва да се свърши от висшето ръководство. Него-
ва е отговорността да преосмисли какво точно поведение се насърчава в
организацията, по какъв начин се комплектоват екипите на проектите,
както и да си гарантира, че информационната система представя наисти-

БАРИ М. СТРОУ И ДЖЕРИ РОС



на реалните факти.

Да кажем, че миналата година сте одобрили разходи в размер
на 500 000 долара за проект, който ви се е сторил доста обе-

щаващ за компанията. Но до момента резултатите са твърде ра-
зочароващи. Служителите, които осъществяват проекта, твърдят,
че ако получат допълнително 300 000 долара биха могли да пре-
обърнат нещата. Категорични са, че без тези средства надеждите
за успех са малки. Ще изхарчите ли още средства и ще поемете
ли риска от натрупване на допълнителни загуби или ще прекра-
тите проекта, като приемете загубата от половин милион?

Мениджърите са изправени пред подобни дилеми буквално
всеки ден. И те са свързани с всевъзможни неща – от развитието
и правилното разпределение на персонала до избора на място за
ново производствено съоръжение и предприемането на важни
стратегически промени. Допълнителната инвестиция може да по-
могне за решаването на проблема, но е възможно и да доведе до
по-големи загуби. В много случаи желанието да се продължи
проектът на всяка цена само увеличава рисковете, а доброто уп-
равление се изразява в това да знаеш кога да дръпнеш щепсела.

Нарастващите загуби могат да създадат сериозни проблеми.
Сигурно всеки от вас си спомня за случаи, когато се е налагало
да се прекратят действията. Провалът на Lockheed L 1011 и на
обществената система за снабдяване във Вашингтон са два забе-
лежителни примера за неспособност на организациите да вземат
подобно решение. Желанието да се упорства при тези неуспешни
проекти причинява невероятни загуби.

Естествено всички мениджъри правят понякога грешки и се
придържат към определени решения по-дълго от допустимото.
Но последните проучвания показват, че тенденциите упорито да
се продължават действията по ненадеждни проекти съвсем не са
изключение или случайност. Често се случва така, че някои ме-
ниджъри и дори цели организации като че са програмирани да
следват безотказно мъртви идеи.
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Какво кара ръководителите да действат така глупаво? Да не
би да става дума за хора, които не заслужават да заемат подобни
отговорни позиции? Нима тези организации са неспособни да
преценяват точно? Или се касае за общо взето компетентни ме-
ниджъри и компании, приклещени от първоначално взетото ре-
шение и затъващи, тласкани от различни сили, все по-дълбоко и
по-дълбоко? Макар да смятаме, че се касае точно за последната
ситуация, ние все пак сме убедени, че дори в този случай има из-
ход. Мениджърите и организациите, заклещени в капана на бър-
зо нарастващи загуби по даден проект, могат да предприемат
стъпки за избягването им.

Защо проектите излизат от контрол

За да разберем защо хората се оказват понякога приклещени
в губещи дейности, най-напред би трябвало да си дадем сметка
какво представлява напълно рационалният подход при вземането
на решения. Да си представим например как се взема решението
за продължаване или преустановяване на проучвателни дейности
или на маркетингов проект. С оглед на бъдещите перспективи
първоначално сте взели решение за продължаване на проекта,
след което е минало достатъчно време, за да видите как се разви-
ват нещата. Идеалният вариант би бил в този момент да преоце-
ните нещата и да определите бъдещите си действия. Ако следва-
те напълно рационалния подход, реализираните загуби преди мо-
мента на вземане на решение не би трябвало да оказват влияние
върху вашата преоценка. Длъжни сте да прецените ясно и хлад-
нокръвно какви са перспективите в бъдеще, както и какви са въз-
можните варианти на действие. Кое ще е по-добро за компанията
– да се прекрати проектът или да продължат инвестициите в не-
го? Би трябвало да разглеждате предходните разходи и загуби ка-
то „потънали“ разходи, нещо, което се е случило в миналото и не
би трябвало да се отчита при оценката за бъдещето.

Чистата рационалност на теория представлява нещо велико,
но колко мениджъри и организации наистина се придържат към
нея? Техният брой никак не е голям. В същото време няколко
фактора насърчават вземане на решения за продължаване на гу-
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бещите проекти.

Проектът само по себе си

Първата група фактори са свързани със самия проект. „Дали
проектът не се развива според очакванията ни, защото сме про-
пуснали нещо важно при пресмятанията си или просто са възник-
нали неблагоприятни проблеми, чиято поява не сме очаквали?“
Дали става дума за временни проблеми „лошо време или стачка
на доставчиците, която скоро ще престане“ или се касае за нещо
по-трайно – „рязък спад в търсенето“? Очакваните или краткос-
рочните проблеми обикновено не могат да ви накарат да прекра-
тите проекта. Понякога дори гледате на тях като на необходими
разходи или инвестиции за постигането на по-големи и дългос-
рочни цели. Ако очаквате възникването на проблеми и това наис-
тина се случи, тогава сте убеден, че нещата се развиват според
плана.

Разходите по прекратяването на проекта също могат да са
причина за забавянето на решението. Един ръководител би могъл
с лекота да прекрати неефективна рекламна кампания още по сре-
дата є, но да се спре работата по наполовина изградено съоръже-
ние е нещо съвсем друго. Проектите с високи разходи по прекра-
тяването им – плащания за освобождаване на работници, наказа-
телни задължения за нарушаване на договори, загуби от затваря-
не на съоръжения – се изоставят много по-трудно, отколкото та-
кива, разходите по които са възстановими и прекратяването е
съвсем лесно. Затова е напълно разбираемо, че значителна част
от съмнителните от финансова гледна точка строителни проекти
често продължават да се осъществяват, макар това да изглежда
съвсем неразумно.

Да вземем например проекта за изграждането на дълбок ту-
нел под Чикаго, свързан със създаването на допълнителни съ-
оръжения за отпадни води за града, което би трябвало да осигу-
ри капацитет за справяне на системата при силни бури. Макар че
в проекта са вложени милиони долари, той не би могъл да доне-
се никакви реални ползи до окончателното завършване на съоръ-
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жението и включването му в системата. Но за съжаление с изми-
наването на всяка година очакваната дата на завършване се отла-
га все повече в бъдещето, а разходите за изграждането нарастват
лавинообразно. Естествено, никой не би подкрепил този проект,
ако в самото начало е било ясно какви ще бъдат разходите по не-
го. Но след като дейността вече е започнала, малцина са готови
да се обявят за прекъсването му.

Проблемът е в това, че самият проект е структуриран по
такъв начин, че да се гарантира подкрепата за него. На първо
място, мениджърите на проекта гледат на всяко изоставане или
проблем по напредъка като на временна ситуация, която би мог-
ла да се преодолее с времето и с помощта на допълнителни сред-
ства. На второ място, те приемат всички изразходвани средства
като инвестиция, която ще се изплати след приключването на
проекта. И трето, разходите са невъзвратими: изграденият тръ-
бопровод под земята няма никаква стойност, ако не бъде завър-
шен цялостният проект, а вероятно изваждането на този тръбоп-
ровод би струвало дори повече, отколкото монтирането му под
земята. Така, подобно на много други строителни и проучвател-
ни проекти, инвеститорите в дълбокия тунел са приклещени в ка-
пана на продължаващите действия. Дори крайният резултат да не
си струва вложените средства, те са принудени да подкрепят про-
екта докрай, защото само по този начин биха могли да си възста-
новят поне частично направените вложения.

Мотивите на мениджърите

Мениджърите са наясно с повечето от факторите, които
подсказват необходимостта от прекратяването на проекта. Те мо-
же и да нямат пълна представа за разходите по прекратяването,
когато вземат решение за продължаването на проекта (водени от
убеждението, че новите инициативи би трябвало да бъдат по-ско-
ро успешни, отколкото да се провалят), но при всички случаи
имат информация за тези фактори. Много по-неясни за тях са
психологическите фактори, които оказват влияние върху начини-
те за набиране на информация за предприеманите действия, как-
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то за интерпретацията на тази информация и за използването є
по-нататък.

Всички сме добре запознати със схващането, че хората са
склонни да следват определен тип поведение, ако получават
одобрение за това, и да го прекратяват, ако бъдат наказвани за
него. Според теоретиците мениджърите би следвало да се отка-
жат от по-нататъшни действия при неблагоприятно развитие. Но
тази интерпретация не отчита съществуващата в организацията
среда. Мениджърите често са получавали похвала за пренебрег-
ването на краткосрочните проблеми, затова, че са проявили твър-
дост и последователност в трудни моменти. Успешните служите-
ли – тези, чиито решения са се оказали печеливши, макар на мо-
менти нещата да са изглеждали доста зле – са изключително
възприемчиви. За мениджърите с богат опит в рискови проекти е
трудно да признаят, че определени действия излизат извън грани-
цата на приемливия риск, че нещата няма в края на краищата да
се развият така, както те биха искали.

Теоретиците лансират също идеята за допълнителните под-
силващи фактори – когато хората получават от време навреме
награди (както при игралните автомати), те могат да станат доста
упорити. При постепенно намаляване и прекъсване на наградите,
човек често продължава да опитва, макар и да не получава нищо.
За съжаление много от бизнес начинанията, които се продължа-
ват до точката на истинска катастрофа, следват точно този модел
на подсилващите фактори. Продажбите могат да спадат посте-
пенно с колебания нагоре и надолу, което все пак създава извест-
ни надежди, че в края на краищата ще се върнат към нормалното
си равнище. Тази надежда пречи да се види, че пазарът е претър-
пял фундаментални промени. Постепенно намаляващите приходи
или слабо нарастващите разходи често карат мениджърите да се
придържат към даден проект, дори когато е премината икономи-
чески разумната граница.

Проучванията показват, че съществуват и други причини, ко-
ито пречат на мениджърите да признаят, че даден проект е безна-
дежден. Хората притежават способността да виждат преди всич-
ко онова, което съответства на убежденията им. Подобно на
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спортните фенове, които се концентрират единствено върху го-
лемите спортни постижения на своя отбор и виждат само неуспе-
хите на останалите отбори, мениджърите също са склонни да
виждат само потвърждения на своите предпочитания. Ако един
мениджър е например убеден в ефективността на определен про-
ект, той вероятно би бил склонен да прогнозира такива приходи
и разходи, които подкрепят убеждението му. Ако фактите проти-
воречат на мнението му, мениджърът вероятно ще се постарае да
изнамери причини за дискредитирането на източника на инфор-
мация или на качеството на данните. А ако фактите са доста про-
тиворечиви, мениджърът би използвал само онези от тях, които
подкрепят неговото мнение. Така филтрираната и непълна ин-
формация се превръща в основна пречка за разумно оттегляне от
губещи дейности.

Наред с нагласите поради награди и деформирането на фак-
тите, съществува и още един психологически механизъм, който
влиза в употреба. В някои случаи мениджърите предпочитат да
продължат да инвестират в даден проект дори и след като са
признали причинените вече загуби от него, но не и да приемат
провала си. Причината за упорството в тези случаи е вътрешна-
та потребност от самозащита. Мениджърите често гледат на неб-
лагоприятното развитие на своите проекти като на личен провал.
И тъй като всеки човек е склонен да защитава своите оценки, те
продължават да действат и дори да инвестират допълнителни
средства, за да „докажат“, че проектът е успешен.

Множество експерименти потвърждават този ефект на само-
защита. Отговорните за предишни провали например, са по-склон-
ни да разглеждат позитивно проектите и да влагат в тях допълни-
телни средства. Точно обратното е при мениджърите, завършили
сравнително успешно предходните си проекти. След като не носят
отговорност за предишни загуби, те съвсем не са готови да нали-
ват допълнителни средства в провалил се проект, защото не изпит-
ват потребност да се защитават за свои предишни грешки.

Теоретичната обосновка за подсилващите фактори, деформи-
рането на информацията и самозащитата са три психологически
фактора, на които е подвластен всеки от нас – те могат да ни под-
тикнат да продължим проект или други започнати от нас
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действия. Повечето управленски решения, обаче, включват и ня-
кои допълнителни фактори, които се намесват, когато около нас
има и други хора, наблюдаващи действията ни. Съществуват и
социални детерминанти.

Социален натиск

Мениджърите понякога продължават да осъществяват даден
проект не само защото не искат да признаят пред себе си грешка-
та си, но и защото не желаят да оповестят тази своя грешка пред
останалите. Макар упоритостта да изглежда неразумна от гледна-
та точка на организацията, тя се оказва напълно разбираема от
гледната точка на ръководителя, който се опитва да оправдае пре-
дишното си поведение. Когато съдбата на един човек зависи от
постигането на съответни производствени резултати и когато да
признаеш неуспеха си е равносилно на загуба на власт и дори на
работното си място, проявената упоритост е съвсем разбираема,
независимо от загубите. Проучванията показват например, че не-
сигурността на работата и липсата на подкрепа от ръководство-
то увеличават още повече необходимостта от външна защита. И
така, когато един ръководител се идентифицира с даден проект
(“това е рожбата на Джим“), той е напълно принуден да защита-
ва рисковите действия, независимо от растящите загуби и съмне-
нията относно ефективния краен резултат.

Наред с личния риск да приеме нови загуби, поведението на
ръководителя според нас понякога е продиктувано и от глупаво
упорство. От гледна точка на възприетите норми, упорството –
„да се удържи фронта“, „да се устои на бурята“, „да се следва пъ-
теката“ – се свързва със силното лидерство. Особено силно се
поощрява упорството, което води до печеливш край. Ако се за-
мислим например за хората, превърнали се в герои в бизнеса или
политиката (от величината на Чърчил, да кажем), ние си предста-
вяме лидери, изправени пред трудни и дори направо безизходни
ситуации, които проявяват твърдост и накрая успяват. Ако хора-
та гледат на упорството като на белег за лидерство, а на оттегля-
нето като на белег за слабост, как биха могли да очакват от ме-
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ниджърите да се отказват, дори да става дума за губещо за мо-
мента действие? Последните проучвания показват, че упорство-
то наистина превръща мениджъра в лидер, дори то да не допри-
нася за увеличаването на печалбите на организацията.

Накратко казано, потребността да се защитят собствените
действия пред останалите и да се демонстрира сила на лидер мо-
же да се обедини с трите психологически фактора и да тласне ме-
ниджърите към упорито следване на първоначалното решение.
Но тази комбинация от различни сили съвсем не е единствената
причина за всички провали на организациите, свързани със зна-
чителни загуби, породени от прекалено ангажиране в дадена дей-
ност. В повечето случаи важна роля играят и структурните фак-
тори.
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