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Предистория
Семейните фирми са най-често срещаната форма на бизнес в света. Както гласи името
им, семейните фирми се отличават от другите видове фирми чрез взаимодействието
или взаимното припокриване между две системи (фирмени и семейни). В това взаимодействие се поставят основите на силните и слабите страни на фирмата. Семейните
фирми комбинират всички напрежения от семейния живот с всички ситуации на бизнес
живота, като в нито един момент двата вида стрес не се съчетават с такава сила, както
в момента на смяна на поколенията.
Проблемът пред който са изправени много семейни фирми е, че двете системи не са
винаги съвместими, тъй като за съществуването на семействата и на фирмите има коренно различни причини. Семейното предприемачеството е някъде по средата между
семейните отношения и цели и фирмените отношения и цели. Трудно е да се формулира
връзката между семейните отношения и ценности, и ръководенето на фирма. Мениджърите на фамилен бизнес, умишлено или не, обикновено свеждат до минимум степента на важност на семейните и социални фактори, за да се съсредоточат върху икономическите аспекти на стопанската дейност.
В общата управленска литература унаследяването на бизнеса е процес на заместване
на един водач с друг (Бас, 1990). Такъв процес е политически, свързан с прехвърляне
на властта, последван от големи промени в организацията и нейната стратегия. Основната цел на унаследяването е да се постигне организационно и стратегическо обновление. Унаследяването на управлението в семейните фирми често е по принуда на самото
семейство, поради нуждата от пенсиониране и наследникът най-често е избран, за да
продължи семейната традиция.
Унаследяването на семейния бизнес не е събитие, а процес. То включва както прехвърлянето на управлението, така и на собствеността, и не е завършен процес, докато и
двете управленски пълномощия, т.е. права за управление и собственост не бъдат предадени. Но обикновено, те не се случват по едно и също време. В същото време, много
внимание продължава да бъде отделяно на техническата част от процеса на унаследяването (например: минимизиране на данъци, ипотекиране на имоти, семейни споразумения, споразумения за покупко - продажба, управлението на имуществото и други)
, като далеч по малко внимание се обръща на човешкия фактор или не-техническите
компоненти (комуникация в семейството, семейните очаквания, семейните ценности,
семейните компетенции, динамиката в семейството и т.н.) на процеса на наследяване.
Професионалните консултанти на семейните фирми трябва да включат в своите консултантски услуги доказани стратегии за подпомагане собствениците на семеен бизнес и
техните наследници в управлението на така важния семеен компонент. Вече не е достатъчно, консултантите само да информират собствениците на семейни бизнеси за необходимостта да се направи това, те трябва да бъдат посъветвани как да го направят,
така че успешно да изпълняват двата плана за унаследяване – на управлението и на
собствеността, при запазване на хармонията в семейството и бизнеса.
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За проекта
Целта на този проект е да помогне на собствениците на семеен бизнес, техните консултанти и организации в подкрепата на бизнеса да подобрят своите не-технически умения.
Правното и техническо планиране вече не гарантира успешно прехвърляне на бизнеса. Напротив, добрата подготовка на семейството как да се справят с прехода е много
по-важно. Това води до насърчаване на умения и компетенции, които са преки, т.е. отвъд техническите / управленски умения:
• Умения за общуване в контекста на семейството с преплитане в контекста на
бизнеса.
• Разбиране за потенциала на емоционален конфликт в семейния бизнес.
• Вземане на решения по отношение на наследяването и трансфера на бизнеса
в съответствие с подзаконовите нормативни актове, което включва биологични роднини, както и лица без родствена връзка.
• Критично мислене (т.е. способността да се достига до добре мотивирани заключения, които позволяват оценяване на последствията и ползите, и т.н.).
• Очакване за възникване на конфликт и възможност за неговото разрешаване.
Като се има предвид огромното значение на семейния бизнес за европейската икономика, а също и това, че почти 1/3 от всички предприятия в ЕС се очаква да бъдат унаследени или с прехвърлена собственост до 2020 г., е ясна необходимостта от осигуряване
на по-ефективна и целенасочена подкрепа за семейните фирми и организациите, подкрепящи бизнеса, за да могат да контролират ситуациите свързани с унаследяването
и бизнес трансферите, особено след като е доказано, че това е неуправляема пречка
за много фирми. Проектът SUCCESS..ion има за цел да развие механизъм за обучение,
който да предлага ефективни съвети и подкрепа, с прякото участие на собствениците на
семейни МСП, техните бизнес консултанти и членове на семейството, за да се подготвят,
планират и изпълнят успешно трансфера на бизнеса
Проектът Success…ion стартира в края на 2015 г. и ще приключи през Септември 2017 г.
Партньорството се състои от:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ямболска търговско-промишлена палата, Ямбол, България
Бизнес Информационен и Консултантски Център, Сандански, България
Югозападен университет Неофит Рилски, Благоевград, България
Miliots Consulting S.A., Greece
North Tree ltd., Greece
Knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning, Greece
R&DO Limited - Cyprus
Fundación General Universidad de Granada Empresa, Spain
Universitat Trier, Germany
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За наръчника
„Наръчника за бизнес консултанти за унаследяване и трансфер на семеен бизнес“ се
изготвя в съответствие с основните цели на проекта, т.е. да предостави на консултантите определени инструменти за провеждане на консултации и даване на насоки, които
излизат извън рамките на техническите (бизнес-базирани) умения в процеса, като се
фокусира вниманието повече в разнообразието на категориите от вътрешната динамика
(от семеен тип, т.е. емоционални, етични, психологически), които са типични за проблемите на семейните фирми, когато става въпрос за планиране и извършване на трансфер.
Първоначалното изследване по проект се извърши от консорциума, и доведе до идентифицирането на няколко области, които изискват вниманието на бизнес консултантите,
защото значително влияят на качеството на процеса на унаследяване на бизнеса. Тези
области, които се нуждаят от подобрение и са включени в проекта са следните:
• Липсата в семейството на информираност за значението на планирането на
унаследяването и възможните рискове за унаследяването на бизнеса.
• Липсата на доверие от страна на семейния бизнес към външни лица.
Бизнес консултанти, които нямат информация за конкретните инструменти за
подкрепа, за обучителни курсове или инициативи за планиране на унаследяването на семейния, бизнес.
• Липсата на специфично обучение за такива бизнес консултанти.
Събраната информацията послужи като база за учебния материал, който е основан на
следното:
• Опита на партньорите от консорциума в консултиране, напътстване и менторство в областта на предприемачеството и семейния бизнес.
• Идентифицираните нужди на бизнес консултантите в областта на семейните
бизнес трансфери, въз основа на първоначалното изследване, проведено от
консорциума.
• Пресечната точка между нуждите на бизнес консултантите и нуждите на членовете/собствениците на семеен бизнес, документирани в изследователската
фаза на проекта.
• Динамиката между бизнес базираните, технически аспекти при прехвърлянето на бизнеса, както и семейните аспекти, да продължат като взаимно допълващи се и взаимно свързани, а не разделени, и самостоятелни.
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Някои от най-обсъжданите в този наръчник аспекти са със следните индикативни теми:
• Идентифициране на нуждите и целите на собственика на семейния бизнес.
Избор между външни или вътрешни за семейството наследник / наследници
• Идентифицирането и управление на силни и слаби страни, възможности и
заплахи, които участват в планиране на унаследяването.
• Как да се разпределят отговорностите и правата.
• Как да се знае кога е постигнато „най-доброто решение“.
• ”Меки умения“, необходими за да бъде успешен бизнес консултанта.
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Преглед:
Модул 1: Какво е семеен бизнес ?
Тази уводен модул има за цел да заинтригува бизнес консултантите, за да влязат в
нагласите на семейния бизнес; да се разбере, предизвикателството, значението и особеностите на консултирането на семейния бизнес; и да се вникне по-дълбоко в причините,
поради които унаследяването на семейния бизнес е едно от най-трудните и най-важни
предизвикателства пред които са изправени семейните фирми.

Модул 2: Прокарване на пътя за преход
Този модул има за цел да даде възможност на крайните потребители (бизнес консултанти) да изпълнят успешна първоначална консултация със собственика (собствениците) /
1-во поколение и останалата част от членовете на семейството, преди да се продължи
с планирането на трансфера, с цел да се подготви почвата за конкретните цели, представи и мисия на семейния бизнес, както за личностните характеристики на участващите
членовете на семейството.
Модул 3: Планиране на трансфер на семейния бизнес в рамките на семейството
Това е основният модул, който ще позволи на бизнес консултантите да подкрепят процеса на унаследяване, както от гледна точка на бизнеса, така и на семейството, обръщайки повече внимание на техническите въпроси, заедно с потенциалните психологически
ефекти, които възникват в рамките на между семейната динамика по повод на трансфера.
Модул 4: Подкрепа за новата ера на бизнес
Този модул има за цел обучение на бизнес консултантите, с цел подпомагане на новите
лидери и мениджъри (новото поколение), които да поемат и ефективно да управляват
промяната, за да се гарантират успешните бизнес трансфери. Бизнес консултантите ще
бъдат обучени да осигуряват добро управление на прехода чрез плавен, постепенен,
добре контролиран бизнес трансфер, на етапи в съответствие с плана за унаследяване,
както и за решаване на възникващите предизвикателства по пътя.
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Модул 1
Какво е семеен бизнес?
Тази уводен модул има за цел да заинтригува бизнес консултантите,
за да влязат в нагласите на семейния бизнес; да се разбере, предизвикателството, значението и особеностите на консултирането на семейния бизнес; и да се вникне по-дълбоко в причините, поради които
унаследяването на семейния бизнес е едно от най-трудните и най-важни предизвикателства пред които са изправени семейните фирми.
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Семейства ръководещи бизнес:
динамика и правила
След този раздел, трябва да можете:
- Да разберете какво съдържа и обхваща термина „семеен бизнес“
- Да разберете какво попада в тази дефиниция
- Да разграничавате неговите специфични характеристики, динамика и правила.

Раздел 1:
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Три модела в разбиране на семейния бизнес:
Тези три модела ще подкрепят бизнес консултантите, когато се опитват да уловят специфичните характеристики, динамика, както и правилата на семейния бизнес по отношение на цели, правила управление, изпълнение, или влизане/излизане от него.
1. Рамката 4-L на лидерството в семейния бизнес
Рамката 4L включва: бизнес обучение, обучение за семейния бизнес, обучение как да
се ръководи семеен бизнес, както и най-накрая, да се научи как да се напусне бизнеса.
Кратко описание:
Рамката 4-L за изучаване на лидерството в семейния бизнес е практичен модел, основан
на емпирични изследвания за познавателния опит на второто или следващите от поколенията на собствениците в семейния бизнес, които влизат в ролята на изпълнителен
директор в семейната фирма. Силата на този модел е, че взема предвид:
• Специфичните характеристики на фирми, в които работят предимно членовете на едно семейство с кръвна връзка;
• Противоречия, с които лидерите на семейството трябва да се справят, при
съчетаването на две традиционно несвързани системи: бизнес и семейство.
Модела се състои от четири отделни, последователни фази за лидерско обучение и прилагане на процеса по унаследяване в успешни семейни фирми, заедно с приоритетите за
всяка фаза от обучението, специфичните парадокси проявяващи се във всяка фаза от
обучение, както и за откриване на пътища които да се спазват за успешно управляване
на парадоксите. Два от етапите са свързани със стажа или обучението за управление на
семейна фирма. Другите два са за стопанисването или как лидери продължават да се
учат по време на работата и прилагането на плана за унаследяването.
Визуализация на модела:
Първите две фази, известни като етапа на чиракуване включват лицата, които работят
„вътре в бизнеса“. Следващите две фази или „фазите на стопанисване“, хората вече работят „върху бизнеса“. Всяка фаза има набор от приоритети, парадокси и пътеки
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Моделът се състои от 4 етапа. Това са L1 – Да
се научим на бизнеса; L2 – Научаване на нашия
семеен бизнес;
L3 – Да се научим да ръководим нашия бизнес; и L4 – Да се научим да напуснем нашия
бизнес. Първите две фази, известни като етапа
на чиракуване, включват лицата, които работят
„вътре в бизнеса“. През последните две фази,
или „ фазата на стопанисване“ , хората работят
„върху развитието на бизнеса“. Всяка фаза има
набор от приоритети, парадокси и пътища.
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Практически пример:

ΟΝ

Фаза на чиракуване Фаза на собственост

Да се научим на бизнес (L1):
В „ Да се научим на бизнес „(L1), амбициозния бизнес лидер получава теоретически и
практически умения необходими за лидерство, но тема на дебата остава, къде е найдобре да се направи това. В първата фаза на модела, обучението извън семейния бизнес може да се окаже много благоприятно. Уменията и знанията, придобити навън биха
могли по-късно да бъдат транспонирани в семейния бизнес. Обяснението, разбира се,
е, че след обучението навън, индивидът може да не пожелае връщане към семейната
фирма. В тази фаза ще е полезно да се направи споразумение по протокол, предвиден
в семейния бизнес кодекс. Кодекса може да включва политики за влизане в бизнеса,
описващи изисквания за влизане на амбициозни членове на семейството в бизнеса, или
например изисквания за минимална възраст, или съответното наличие на обучение и
опит в съответния отрасъл.
L2 – Да научим нашия бизнес:
Фокусът обикновено е насочен към подготовката за евентуално лидерство на наследника, но трябва да се отбележи, че не всеки е възможно да бъде „лидер“. По време на
фазата „обучение за нашия бизнес“ (L2), при подготовката на наследника, може да
се работи едновременно с планирано включването на други членове на семейството
в бизнеса - вероятно чрез заемане на ръководни позиции с неоперативен капацитет.
Правата, ролите и задълженията на членовете на семейния бизнес, заинтересованите
страни в него, собствениците, бордът на директорите и / или семейния съвет трябва да
бъдат разгледани и записани в семеен бизнес кодекс. Напрежение може да възникне,
ако дадено лице бъде откроено и подкрепяно в унаследяването.
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(L3 ) – Да се научим да ръководим нашия бизнес:
Придобиването на знания за бизнеса и познанието как най-добре да се приложат тези
знания са две различни неща. Въпреки това, разликата между тези две неща е свързана от това което се нарича „специална прозорливост“, върху която се основава третата
фаза „Обучение за управление на нашия бизнес“ (L3). Действащия лидер е длъжен да
идентифицира предпоставките, които са свързани със семейни конфликти в рамките
на бизнеса. Проницателните семейни лидери осъзнават значението на изготвянето на
съгласувана политика, която осигурява насоки за външни на семейството членове и
членове от семейството относно включването им в управлението/собствеността на бизнеса, както и в продажбата на акции, които са семейна собственост.
(L4)- Да се научим да напуснем нашия бизнес:
Преминаване към финалната фаза „Да се научим да напуснем нашият бизнес“ (L4) изисква известна степен на далновидност и подготовка. Адекватното планиране е предпоставка за плавен преход, каквото е желанието на управляващите, да организират собственото си напускане, а не просто да се примиряват с него. В рамките на фаза (L4) има
три основни насоки, които трябва да се следват, когато се излиза от лидерската роля: 1.
Разработване на определени времеви рамки за пенсиониране; 2. Създаване на системи
за развитие на управлението; 3.Придържане към изготвения план, което е най-важното.

Препоръчано:
1. Barrett, M. (2014). The 4-L framework of family business leadership. In H. Hasan (Eds.),
Being Practical with Theory: A Window into Business Research (pp. 72-79). Australia: Wollongong.
2. Clinton, E. (2014). Succession planning: Family planning. Business and Finance. Retrieved
from: goo.gl/bcGBf1
3. Barrett, M. (2014). Theories to define and understand family firms. In H. Hasan (Eds.), Being
Practical with Theory: A Window into Business Research (pp. 168-170). Australia: Wollongong.
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Три-Кръгов модел за фамилния бизнес
Разработен в Harvard Business School от Renato Tagiuri и John Davis
Кратко описание:
Тази рамка изяснява с прости графични средства трите взаимосвързани и припокриващи се групи, от които се състои системата на семейния бизнес: семейството, бизнеса и
собствеността. В резултат на това представяне се вижда присъствие и припокриване на
седем групи по интереси, всяка със свои собствени законни, гледни точки, цели и динамика. Дългосрочния успех на системата на семейния бизнес зависи от функционирането
и взаимна подкрепа на една от тези групи. Взаимозависимостта на трите кръга става
по-очевидно, когато се идентифицират хората във всеки кръг. Така например, в пресечната точка на трите кръга можете да намерите хора, които са едновременно членове на
семейството, служителите на фирмата, както и акционери в дружеството. На пресечната
точка на семейната компания също можете да намерите хора, които са членове на семейството и служители на компанията едновременно, но не притежават акции на дружеството.
Предимството за включването на всяко лице в кръговете на системата на семейния
бизнес, е за да се разбира по-добре неговото поведение, което често се свързва с предимствата и недостатъците на позицията, в която се намира.

Визуален модел:
СОБСТВЕНОСТ

Практически пример:

Външни за
семейството
собственици на
акции/дялове

Този модел помага да се разградят
сложните взаимодействия в рамките на системата на семейния бизнес
и прави по-лесно за разбиране, какво всъщност се случва и защо. Това
е полезен инструмент за идентифициране на причината за междуличностни конфликти, ролеви дилеми,
приоритети и граници в семейните
фирми.

Членове на
семейството,
работещи във
фирмата, но не
собственици

Нечленове на
семейството,
работещи в
семейния
бизнес

Членове на семейството,
които работят в семейния
бизнес, но са и собственици

Членове
на семейството,
които не работят
в бизнеса и не
притежават
дялове
СЕМЕЙСТВО
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Членове на
семейството,
които не работят
в семейния
бизнес

Всички служители,
които не са
членове на
семейството
БИЗНЕС
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Зона 1 включва членовете на семейството, които не участват в семейния бизнес.
Зона 2 включва собствениците на бизнеса, които не са част от семейството
Зона 3 включва служители в семейния
бизнес, които не са част от семейството
Зона 4 включва собствениците на бизнеса
от семейството, които не работят в семейния бизнеса
Зона 5 включва тези, които са собственици извън семейството, но които работят в
бизнеса
Зона 6 представлява членовете на семейството, които работят в бизнеса, но нямат
собственост в него
Зона 7 представлява членове на семейството, които притежават бизнеса и работата в бизнеса

Семейство

Бизнес

Собственост

Препоръчано
1. Tagiuri, R., & Davis, J. (1996). Bivalent attributes of the family firm. Family Business Review,
9(2). Retrieved from goo.gl/p0j7qu
2. Kras, H. (August 14th, 2014). Family Business 3 Circle Model [video file]. Retrieved from
https://vimeo.com/103408525
3. Laurel Hubber Consulting. (n.d.). The 3 Circle Model in Family Business: Part 1 – Introduction
to a Governance Framework. Family Enterprise XChange. Retrieved from goo.gl/w7weZQ
4. Jurinski, J. J., & Zwick, G. A. (2002). Transferring Interests in the Closely Held Family Business.
USA: Amer Law Inst.
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Генограма на Семейния Бизнес
Кратко описание:
Един добър начин да се получи разбиране за голямото разнообразие от влияния, които формират културата в семейния бизнес и как те си взаимодействат, е да се погледне на семейството от историческа гледна точка и от гледната точка на няколко поколения. Генограмата
е графична диаграма, която показва двата основни и разширени аспекта на взаимоотношенията между членовете на семейството, както в рамките на семейството, така и в рамките
на организационната структура на фирмата. Генограмата може да бъде мощен инструмент
в помощ на консултантите на семейния бизнес за придобиване на ново разбиране за проблемни взаимоотношенията на семейството във фирмата, както и проблемни взаимоотношения в самото семейството. Добре подготвената генограма може да се превърне в пътната
карта за промени, които могат да доведат до подобряване на комуникацията, организация
и управлението на бизнеса. Генограмите обикновено се използват в областта на социалните
разработки и семейната терапия, но могат да бъдат адаптирани като инструмент и в други
области, включително родословие, медицина, а дори и в изследването на семеен бизнес и
неговото консултиране.
Визуален модел:
Създаване на семейна бизнес генограма
1. Събиране на данни за състава на семейството.
А. Начертаване на генерацията от три поколения членове на семейството (имена,
възраст, образование, поредност на раждане и позиции).
Б. Добавяне на символи за събития в живота (осиновяване, смърт, развод и заболяване).
2. Съставяне на времева линия с критичните бизнес събития за семейния бизнес
3. Обсъждане и начертаване на семейните взаимоотношения, използвайки символи.
А. Как членовете на семейството са свързани с техните семейни ядра (родители и
деца)?
Б. Колко близки са вътрешно семейните отношения (братя и сестри)?
C. Как семейството е свързано с различните поколенията?
Практически пример
Генограмата е инструмент, който дава възможност на семейството и техните консултанти да улеснят дискусията за биологичното и емоционално миналото на семейството.
Създаването и обсъждането на генограмата помага на семейството да изясни, интерпретира и да придаде смисъл на поведението и нагласите през поколенията. Също така, добре изготвената генограма служи на семейния бизнес, като помага за търсене
на отговори на три въпроса: 1. Как нашия предишен опит ще повлияе на колективното
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поведение и взаимодействия? 2. Какво можем да направим, за да станат настоящите
ни отношения (както положителни, така и в конфликт) по-смислени? 3. Какви ценности
и поведения ще помогнат на следващото поколение за изграждане на по-положителни
бъдещи междуличностните отношения?
Например, някои семейства за да избегнат конфликти, се стремят никога да не обсъждат
някои бизнес теми, например като заплати, на основание, че с нерешаването на този въпрос
ще се предпазят от пораждане на лоши чувства в гладките семейните отношения. Други
особени модели, които се развиват в семейните бизнеси могат да бъдат:
• Съперничество между кръвни или по-далечни роднини;
• Стереотипите на половете (мъжете са предпочитани за унаследяване на
собствеността, както и за ръководни позиции);
• Високи родителски очаквания (първородните синове се приемат като следващите лидери);
• Прекъсване на взаимоотношенията в семейството, където вече не могат да
се справят с текущите конфликти;
• Оплетени взаимоотношения, при които членовете на семейството не са в
състояние да развият чувство за автономия.
Sara
Mary
James
Delano
Roosevelt Rebecca
1828 -1900 1838 - 1876 1884

m - 1853

Elliot
Roosevelt
1860 - 1894

m 1880

Anna Hall
1863 - 1892
m 1883

In-law
Triangle
James “Rosie”
Roosevelt
1854
Franklin 1882

Eleanor 1884

Elliot Jr
1889 - 1893
Hall 1891

m - 1905

Генограмата може да помогне, за да отговори на тези предизвикателства, като се фокусира енергията на семейството по конструктивен начин и в крайна сметка се справи
с липсата на желание за обсъждане. Вместо да позволи да продължи общ разговор за
липсата на комуникация, консултанта може да промените това в целенасочено проучване
на източници и аспекти на семейните традиции или митове. По този път може да се видят
в семейството тези аспекти на текущия им опит и убеждения основани на миналото им
поведение.
Препоръчано:
1. McGoldrick, M., Gerson, R., & Shellenberger, S. (1999). Genograms: Asessment and Intervention
(2nd edition). New York: W.W. Norton
2. Kets de Vries, M. F. R., Carlock, R. S., & Florent-Treacy, E. (2007). Family Business on the Couch:
A Psychological Perspective. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
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Тренирайте
мозъка
си
1. Семейството и бизнес ориентирани цели и реализация
Опишете различни видове цели и реализация на семейния бизнес с ниска финансова
изгода, но висок емоционален капитал за членовете на семейството.
2. Нуждите на семейния бизнес сега и в бъдеще
Какви могат да бъдат нуждите от информиране и консултиране на семейния бизнес в
различните етапи от живота му?
3. Мястото на консултантите на семейния бизнес
С помощта на „Три-кръговия модел на системата на семейния бизнес „, можете ли да
опише къде е мястото на консултантите в кръговте.
Davido и Narva (1990) дефинират консултанта на семейния бизнес като човек, който „
отделя себе си от оригиналната си професия, в качеството си на лаборант и традиционен
бизнес консултант и прилага опита на тези професии за дефиниране на семейството,
което се поддържа и от Hilburt за семейните бизнес консултанти и другите консултанти,
като определя че „консултантите по семеен бизнес работят на границите на кръговете,
където има припокриване между тези системи“

Family Business
Consultants
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4. Личностни характеристики на семейния бизнес консултант
От следния списък, моля, изберете пет характеристики, които смятате, че са най-важни
за ефективността на семейнея бизнес консултант:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Системно мислене
Възможност за работа със системи, както и с физически лица в системите
Възможност да поддържа връзка с всички части на системата
Работа в два режима: емоционално - психически и бизнес планиране
Висока толерантност към конфликти и хаос
Стратегически ум
Чувство за честна игра
Отдаден на неговото / нейното лично развитие
Себепознание и самостоятелно управление
Слушане
Капацитет за съпричастност
Съпричастие към бизнеса
Съпричастност и обективност
Надежда и оптимизъм
Вяра, че хората ще изберат здравето пред болеста
Благодарност за смелостта на клиента да работи с консултант
Доброта и смирение
Ценности / етика
Семейни ценности
Възможност да се адаптира
Въображение
Глобална визия
Разбирателство
Интелект
Възможност за оспорване на това, което клиентите казват
Прозрачност, честно, и прямотата
Издръжливост и съпричастност
Интуитивно чувство за това какво се случва в системата
Опит
Знание как да се помогне в неспокойни системи
Решителност
Възможност за събиране на данни и генериране на добра теория
Доверие
Консултанта е „един от нас“
Възможност да разбере гледната точка на бизнес лидера и да я предаде
към/за другите
• Поемане на риск
• Да се наслаждава на хората и бизнеса
• Да бъде в състояние да създаде навременно решение, което може да се
прилага
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Консултаране на семейни фирми:
диференциация
След този раздел, трябва да можете да:
- Разберете какви са разликите в бизнес консултациите за семейните и несемейните
фирми.
- Да си представите предизвикателствата пред които консултантите на семеен бизнес
се изправят, (например, свързани с рамките на динамиката в семейството) се различават от тези, пред които други видове консултанти се изправят.
- Да разберете как консултирането следва да се адаптира в това отношение.

Раздел 2:
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Фактори за успех за работа със семейни фирми:
Тези десет критични фактори за успех са идентифицирани в литературни източници и са
насочени към подпомагане на консултантите работещи със семейни бизнеси. Включени
са и конкретни примери, които доказват значениетоим.

Критичните фактори за успех:
Консултантите трябва да се фокусират най-вече върху проучване на представите за бъдещето на бизнеса, за да може да помогнат на собствениците и членовете на семейството да разпознаят възможностите и т.н.
1. Консултантите трябва да се фокусират най-вече върху проучване на състоянието и процеса на трансфер на семейния бизнес, за да съветват собствениците
на тези фирми как да започнат или да продължат своите действия.
Практически пример:
В случай, че: 1), че няма наследници, 2) липсва мотивация за включване в бизнеса
от членове на семейството, и 3) или не разполагат с конкретни умения за продължаване на бизнеса; Тогава консултантът може да препоръча: 1) бизнеса да бъде
продаден, 2) да се превърне в пари ( устойности), 3) да се предаде контрола извън
семейството (мениджъри извън семейството), 4) да се слее с друга компания.
Когато има повече наследници с лидерски качества, въпросът е кой ще управлява
дружеството. В този случай, наследникът трябва да се проявява като лидер, независимо от предишния собственик.
2. Консултантът трябва да подхожда с истинска съпричстност и загриженост
към нуждите на клиента (членовете на семейния бизнес), за да се оправде доверието и очакванията за успешно наследяване.
Практически пример:
Консултантът трябва да привлече клиента като активен партньор/учстник във всички
етапи на бизнес планирането на унаследяването чрез изграждане на доверие между тях.
Това ще разкрие и изясни специфичността на процеса.
Липсата на предишен опит на консултанта в консултирането на семейни фирми, свързани с конкретни твърди и меки умения, може да се отрази негативно върху решаването
на определени проблеми.
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3. Консултантът трябва да се опита да създаде партньорство и гъвкавост в отношенията между двете страни и да научи повече за собствениците и компанията, за да посрещне нуждите на наследниците.
Практически пример:
Консултантът трябва да предложи ясна и гъвкава схема на съвместната си работа с клиента и да се стреми да създаде добри работни отношения. В този случай ще трябва да
подпишат договор за консултантски услуги с клиента, като бъдат посочени очакваните
резултати.
4. Консултантът трябва добре да познават особеностите на трите основни подсистеми в семейния бизнес: бизнес – недвижима собственост - семейство, като
условие за неговата ефективна работа с наследниците на семейния бизнес.
Практически пример:
В случай, че консултантът не познава специфичните проблеми на семейния бизнес,
той/тя може да причини повече вреда, отколкото добро за бизнеса. Консултантът
трябва да направи интервюта с ключови фигури от семейството и фирмата и би
било добре да проучи докладите на фирмата, финансови документи и архиви. Той/
тя трябва да информира клиента за заключенията и опциите/ подходите за решаване на проблемите.
5. Консултантът трябва да демонстрира знания и умения в мултидисциплинарни
области, с оглед да се осъществи унаследяването на семейния бизнес за неговите клиенти.
Практически пример:
Ако консултантът не притежава мултидисциплинарни умения е вероятно да се въведе грешен подход за прехвърляне и наследяване на бизнеса. Например, той/
тя може да е добър икономист, но без юридическо образование и знания. Това
означава, че той/тя ще се справи с икономическите аспекти на унаследяването,
като например функционирането на дружеството и връзки с външната среда, но
от гледна точка на правните въпроси, свързани с управлението и собствеността
може да направи грешен ход.
В случай, че фирмата работи с консултант, който не познава спецификата на семейния бизнес и не е достатъчно обучен в областта на унаследяването, може да
се стигне до неуспешни резултати от процеса на унаследяване.
6. Консултантът трябва да бъде в състояние да управлява комуникацията в
процеса на прехвърляне и унаследяване на семейния бизнес.
Практически пример:
Комуникативните умения са задължително качество което консултантът трябва
да има. Това е така, защото процеса на планиране задължително включва непре-
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къснат диалог / дискусия за решаване на проблеми. Консултантът е модератор и
съветник в процеса на обсъждане на конкретни проблеми.
7. Консултантът трябва да предприеме действия във връзка с планиране на
приемствеността и да се гарантира плавен прием на семейния бизнес от наследниците. Консултантът трябва да е готов да обсъди със собственика и членовете
на семейството негативи, проблеми и потенциални загуби от последващи решения за прехвърляне и унаследяване на бизнеса.
Практически пример:
В случай, че няма план за унаследяване, тогава консултанта следва да включи
следните въпроси, свързани със собствеността:
- Разпределение на собствеността - обединяване, сливане, отделяне, разделяне
-З
 акупуване на акции на външни лица - продажба на всички или част от акциите;
външен съсобственик / кръг от лица, които притежават акции на дружеството.
- Прехвърляне или продажба на акции между наследниците
- Стъпка в превръщане на фирмата в ликвидни средства, следва да бъде мярка,
която се смята за добро.
Причините за пристъпване към ликвидност на дружеството могат да
бъдат:
- Фирмата е в несъстоятелност
- Дружеството не е могло да бъде стабилизирано
- Неуспешен план за оздравяване
- Несъответствие между търсенето и предлагането на пазара
- Въздействие на негативните външни фактори - икономическа криза и т.н.
- Преместването на бизнеса в друга страна
- Други нерешени проблеми със собствеността
- Въпроси с ликвидността свързани с кредитори, длъжници и персонал
Да се изготви стратегия за осигуряване ликвидност на дружеството
- Стратегията на компанията да остане същата - поддържане, промяна или нова
стратегия за адаптиране
- Решението за ликвидация на предприятието, дали е подходящо за служители,
които остават без работа - морална и материална отговорност за съкратените
работници
-П
 ри промяна на контрола на компанията могат да се променят стратегиите и политиките, което се отразява на състоянието на дружеството и по посока на бизнеса, както и да се отрази на човешките ресурси - могат да се наложат съкращения
/ може да се наложи подмяна на работници с други лица, притежаващи друг тип
умения
- Подходяща форма на разпределение на собствеността на компанията сред повече наследници и подходяща форма във връзка с преобразуването му – ако
се преобразува
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8. Консултантът трябва да идентифицира нуждите от обучение на подходящия
наследник сред възможните кандидати за унаследяване на семейния бизнес, за
да развие компетенциите му за успешно прехвърляне на управленския контрол
и собствеността.
Практически пример:
Консултантът определя група от потенциалните наследници (членовете на семейството, други служители на компанията или външни лица за заемане на мениджърската позиция) и установява нуждата за тяхното обучение спрямо позицията.
Подготовката на потенциалните наследници може да се осъществи чрез: формалното образование, стаж, опит чрез кариерно развитие извън компанията, взаимодействие с управителя.
9. Консултантът трябва да осигури възможност за установяване на ясни правила и критерии за избор на потенциален наследник на семейния бизнес, за да
може законно да завърши процеса на прехвърляне и унаследяване на семейния
бизнес.
Практически пример:
Изборът на наследник трябва да се направи въз основа на определени правила и
критерии за подбор. В тази връзка е необходимо да се избере и назначи комисия
за подбор на подходящия наследник. Изключително важна част от този процес на
унаследяване на семейния бизнес е наличието на съответствие между наследник
и характеристиките на дружеството.
10. Консултантът трябва да участват в процеса на прехвърляне на управленския контрол и собствеността, за да помогне на собствениците на семейния бизнес със съвети.
Практически пример:
Прехвърлянето на контрола и управлението на собствеността е важен
момент, за да се наследи семейния бизнес. Това е преходен период,
в който предишния управител напуска и в длъжност стъпва негов
наследник. Консултантът трябва да може да осигури приемственост
в съответствие със стратегията на бизнеса на семейството и
структурата на собствеността след трансфера.
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Тренирайте
мозъка
си
Упражняване за най-добрата колективна фамилна преценка
Кратко обяснение:
Крайната цел при консултирането на семейния бизнес е да се разработи метод, чрез
който семейството да упражнява колективно своята най-добрата преценка за бъдещето
на бизнеса. Помислете за списък с основните нужди, които трябва да бъдат на лице за
семейните бизнеси, преди те да могат да могат да погледнат извън проблеми си, да
си зададат правилните въпроси, и да усъвършенстват тяхната колективна най-добра
преценка.
1. Познаване на действащото законодателство и съществуващите практики и
традиции за унаследяване на бизнеса. Нормативни документи, свързани с унаследяването на семейния бизнес
Целта на упражнението е да се определи дали консултантът е достатъчно запознат с правилата и нормативната база, практики и традиции, свързани с наследяване и прехвърляне на собствеността и управлението на семейния бизнес.
2 Източници на информация / Събиране на информация за определяне състоянието на семейния бизнес
Консултантът трябва да е наясно с това, което трябва да получи от източниците,
да сравнява и съпоставя информацията от гледна точка на персонала, активите,
пазарите, конкурентите. Той/тя трябва да изготви анализ на „силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите“ (по-нататък наричан SWOT анализ), а
също и стратегически анализ
3. Планиране на унаследяването и трансфера на семейния бизнес
Консултантът трябва да придобие знания и умения за планиране на процеса на
унаследяване.
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4. Модел за Бизнес развитие
Целта на упражнението за консултанта е да се идентифицира и да се използва
първоначалната информация, за да се разработи модел за развитие на бизнеса.
5. Създаване на критерии и правила за избор на кандидати за унаследяване на
бизнеса
Консултантът трябва да придобие знания и умения, за да бъдат определени критериите за установяване на правилата за избор на наследник на бизнеса и да има
възможност да предостави препоръки в зависимост от ситуацията на случая.
6. Подготовка, формиране на лидерски качества и развитие на наследник на
бизнеса
Целта на упражнението за консултанта е да идентифицира нуждите от обучение на
наследника, да предложи подходящи методи за обучение и форми на обучение - формално обучение, стаж, опит извън компанията, работилници, интернет курсове и т.н.
7. Разработване на план, съответстващ на реалната ситуация
Целта на упражнението е да се разработи план за преодоляване на различни проблеми, като например конфликтни ситуации в случай на повече наследници и тяхното разнообразие от умения и желания за лидерство; управление на човешките
ресурси, на пазарния дял на компанията и т.н.
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Прехвърляне на семейния бизнес:
повратната точка на
унаследяването
След този раздел, консултанта трябва да може да:
- Да определите какви са различните опции за отказване от контрола на
семейния бизнес
- Да разберете защо унаследяването, по-специално (например преминаването на властта и отговорността от поколение на поколение) е време на
предизвикателства и повратна точка във всеки семеен бизнес.
- Да разберете по един по-дълбок начин, как собствениците на семеен бизнес и други членове преминават през този етап.
- Да усетите ролята на консултанта, както от бизнес гледна точка, така и
от психологична гледна точка

Раздел 3:
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Възможности, с които разполага собственика (собствениците) на семеен бизнес
Тази част представя начин да се изследват и да се разберат различните варианти на
собственика на семейния бизнес,да се откаже от контрола на неговия / нейния бизнес. Дадени са описания за основните варианти на собствениците на бизнес и ролята
на консултирнето в конкретната ситуация за избор на вариант от собственика

Въведение:
Професионалния семеен бизнес консултант може да бъде в огромна помощ при сблъсък с темата за планиране на унаследяването. Консултантът е неутрална страна, която
може да стабилизира емоционалните сили в рамките на семейството и да допренесе с
опита си, работейки с множество семейства от различни индустрии. Повечето семейства
смятат, че единствено тяхната компания е споходена от тези трудни въпроси и фамилния
бизнес консултант ще формулира освежаваща гледна точка.
Учредителят на семейния бизнеа, планирайки унаследяването му, има няколко възможности, когато става въпрос да се откаже от контрол си. Те основно принадлежат на
следните четири категории:

1. Продажба на работещ бизнес на трета страна
За някои собственици на малък бизнес, продажба на работещ бизнес на неутрално трето
лице има повече смисъл, отколкото избора на наследник в рамките на семейството. Това
може да се дължи на факта, че няма наследници или не съществуват такива наследници,
които желаят да продължат самия бизнес. Често по-малките фирми се продават на „стратегически купувачи“, които ги интегрират в техния бизнес. За някои собственици на бизнес,
това може да е най-добрият начин да отговорят на очакванията си за пенсионен доход.
Ролята на консултанта в този вариант:
Подготовката на бизнеса за продажба изисква по-различен вид
подготовка, отколкото, когато работещия бизнес е предназначен
за предаване на роднина. В самото начало на процеса на продажбата е възможно да е необходима професионална помощ.
Консултантите могат да помогнат на собственика за подготовка
на финансовите документи, да подготвят собственика за преговорния процес, както и да му помогнат да представи фирмата в
най-добрата си светлина. Това е процес на „почистване“ на бизнеса, за да изглежда по-привлекателен за потенциалните купувачи. От не-техническата част на унаследяването, консултантите
могат да помогнат на собствениците на фирмата да се подготвят
за пенсиониране, за живот без да ръководят компанията си. Заедно те биха могли да подготвят план за това как те ще прекарват времето си и за начините, по които те биха могли да пренасочат енергията си.
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1.1 Прекратяване на дейността и осигуряване ликвидност на активите на бизнеса чрез
продажба на трета страна- устойностяването на активите не е традиционно считано за
„планирано унаследяване“, защото бизнесът не се предава като оперативно и активно
работещ. Въпреки това, при някои обстоятелства, това е най-добрият начин за собственика, да посрещне финансовите си нужди. Това може да се дължи на факта, че няма
наследници или не съществуват такива желаещи наследници да продължат дейността
на самото предприятие или пък „оценката на стойността“ и „проверката за здравето“ на
бизнеса показват, че няма да има лице (нито вътрешно, нито външно ) готово да поеме
контрола на бизнеса или да го купи.
Ролята на консултанта в този вариант:
Тук работата на бизнес консултанта може да започне на по-ранен етап - проверка
на здравето на бизнеса, неговата стойност и привлекателността му. След като се
определи, че най-доброто решение ще бъде да се прекрати бизнес дейността и
да се устойностят активите , консултантите могат да помогнат с подготовката на
пазарните сравнения за продажба на активите, идентифициране и договаряне на
цените, както и намирането на подходящи купувачи.

2. Задържане на бизнеса в семейството
Някои семейства предпочитат да запазят лидерството на бизнеса в рамките на семейството - включително на собствеността и управлението. Те виждат възможност и начин
да се запази семейното участие и контрола, докато осигурява възможности за кариера,
каквито възможности не могат да бъдат достъпни навсякъде.
Ролята на консултанта в този вариант:
Първото изискване за този подход би бил да се посочи някой в семейството, който има опит в бизнеса, който е уважаван и има възможност и желание да поеме тази роля. Предизвикателството става
по-сложно ако има няколко членове на семейството които напредват
в бизнеса. В този случай управлението на очакванията и емоциите на
по-голяма част от семейнството може да бъде предизвикателство.
В крайна сметка ролята на бизнес консултанта в казуса би била
да помогне с решение основано на критерии за способностите и
заслугите на кандидата, а не да се основава на семейни позиции,
очаквания, или всякакви други емоции. Консултантите биха могли
да провокират навременни дискусии с управляващия борд и семейството за това, как ще бъде избран следващия лидер, и кой и с
какво трябва да участват в този процес. Консултантът ще помогне
чрез осигуряване на обективна и прозрачна процедура, базирана
на качества, което ще помогне за по-справедливи решения и също
за едно по-лесно приемане на резултата от избора.
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3. Запазване на семейната собственост, но използване на външно управление при функциониране на бизнеса
Собствеността на предприятието се прехвърля на правоприемник/правоприменици , но
има външно възлагане, което се грижи за управлението на самия бизнес.
Ролята на консултанта в този вариант:
В този случай собствеността се прехвърля на членовете на семейството, но те нямат желание или не могат да управляват семейния
бизнес успешно, в резултат на което най-добрият вариант може да
бъде да се назначи външен управител / изпълнителен директор.
Това решение трябва да бъде постигнато в дискусия със семейството. Именно в този момент, може да се осъзнае, че внасянето
на професионализъм в бизнеса и укрепването му с външна експертиза, е важно за бъдещия му растеж и успех. Тук бизнес консултанта на семейство може да помогне с издирване и посочване
на мениджъри, които са подходящи за лидери, или да насърчава
такива в йерархията на управлението.
Усигурявайки най-правилния процес за избор е от решаващо
значение за успеха. Важно е да се избере някой, не само с подходящ опит, умения и експертиза, но който също разбира културата и ценностите на семейството и в името на какво работи
бизнеса. Препоръчителен е официален и обективен процес на
избор на лидер, при който и фамилията и бизнеса да могат да
участват.

4. Запазване на собствеността върху бизнеса, но прехвърляне управлението на бизнеса на член/членове на семейство
Изготвяне на такъв план за приемственост може да позволи на собственика да остане в
компанията с определено ниво на контрол, докато наследника получи достатъчно опит
и експертиза, за да приеме и правото на собственост.
Ролята на консултанта в този вариант:
Бизнес консултантите могат да помогнат с обучение и развитие на бъдещите собственици, независимо от това дали те
работят в бизнеса или не и това е толкова важно, колкото
и обучението на следващото поколение мениджъри и лидери. Знаещите и предусещащи собствениците предоставят
подкрепа за управлението, което трябва да движи бизнеса
напред, за да се балансират нуждите на бизнеса и семейството, и намират конструктивни начини за разрешаване на
конфликти и различия в мненията.
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Те са наясно с наследството на семейството и приемат, че бизнесът е олицетворява
ценностите на семейството. По-високата степен на подготовка и
работа, която може да бъде подкрепена от бизнес консултантите
за съществуващите/бъдещите собственици и на съществуващите/бъдещи управленски екипи за отделянето на време и ресурси
за развитието на бъдещата собственост и екипа за управление,
ще доведе до по-голямата вероятност за успешен трансфер, както на собствеността, така и на управлението.

Пет важни въпроси зададени към собствениците
Тези пет основни въпроси трябва да бъдат зададени към собствениците, за да имат
възможност да помислят за унаследяването, а също и какви ресурси може да се наложи да придобият, за да отговорят на тези въпроси. Въпросите са представени по начин,
който има за цел да подкрепи собствениците и членовете на семейството при обсъждане на тема „мисли за прехвърлянето“.

1. Има ли собственикът план за прехвърляне на бизнеса и ако е така,
дали неговото семейство знае за него?
Ресурсите, които собствениците може да се наложи да придобият, за да отговорят на
този въпрос:
Планирането на прехвърляне на бизнес седи в пресечната точка на семейните съображения, които обикновено включват емоции и чувства и бизнес съображенията, които
обикновено включват заслуги и икономически съображения. Това съпоставяне на сантиментални и финансови отношения може да направи трансфера на бизнеса, особенно
сложен въпрос. В някои случаи семействата, независимо, че имат обща база на отношения и интереси, имат трудности при провеждане на открита дискусия между членовете
на семейството. тоМного е трудно да бъдат изключени емоциите и да бъдеш обективен,
базирайки се само на факти в семейна обстановка. В този случай безпристрастен външен човек може да бъде доста полезен с подкрепата си. Бизнес консултантите в процеса
на унаследяване трябва да проведат срещи с членовете на семейството и да обсъдят
индивидуалните им стремежи за участие в бизнеса. Например, дали някой от членовете
иска да работи за бизнеса, или да управлява бизнеса, или като алтернатива да се посвети на семейството? Дали някои от членовете ще поиска да очертае своята реализация
извън бизнеса? Колективните стремежи на семейството може да се насочат към усилието да се създаде обща философия и ценности. Дали семейството иска бизнеса им да бъде най-голямата компания в бранша? Дали поддържането на бизнеса като семеен, със
семейна собственост и управление е от първостепенно значение или семейството иска
да се откаже от оперативната отговорност в следващите години? Разбирането на тези
стремежи в семейството ще помагне в управлението на очакванията и определянето на
приоритети в процеса на наследяване.
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2. Какво е специалното при планиране на унаследяването на семейния
бизнес?
Ресурсите, които собствениците може да се наложи да придобият, за да отговорят на
този въпрос:
В някои семейни фирми има очакване, че следващия лидер на компанията ще бъде член
на семейството. Това може да проработи в много компании и семейства, особено ако
конкретния член на семейството е добре квалифициран и подготвен за ролята си, и може да допринесе с широкия спектър на релевантния си опит. Семейното унаследяване
може да бъде стабилизиращ фактор за семейството, компанията и нейните служители.
Това може да мотивира други членове на семейството, които да се насочат към кариера
в компанията. Но не всички семейства имат член, който е готов да направи стъпка и да
влезе в ролята на главен изпълнителен директор. Плюс това, поставяне на ограничения
при унаследяване само в самото семейството, понякога изключва кандидати, които могат да допринесат с жизненоважни умения в ролята си на лидер. Други висококвалифицирани кадри могат да изберат да напуснат фирмата, ако тяхното израстване е ограничено. В крайна сметка: само вътрешно семейно унаследяване не винаги може да води
до най-добрият наследник за изпълнителен директор. Има и редица други възможности
за избор, които могат да се разгледат.

3. Какви са факторите за успех, които да подобрят шансовете за успех в
процеса на унаследяване?
Ресурсите, които собствениците може да се наложи да придобият, за да отговорят на
този въпрос:
Наличието на планирано уналседяване на бизнеса.
Планът за унаследяване на бизнеса е мултидисциплинарен процес, който осигурява изчерпателен и стратегически подход към насоките за трансфер на унаследяване управлението на семейния бизнес. Това е пътна карта за всеки семеен бизнес в процеса на
унаследяване. Това е един динамичен документ, който може да се променя с течение
на времето. Планирането на трансферирането на бизнеса трябва да се използва като
ръководство за управление на проблемите на унаследяването и да даде възможност на
сегашния лидер за предвиждане и управление на промените. Той е уникален за всеки
лидер, защото един стандартен документ не пасва за всички случаи. Това означава, че
планирането на унаследяване на семейния бизнес е много конкретно към нуждите и изискванията на всеки отделен семеен бизнес, но е от основно значение за всички такива.
- Започнете подготовка за унаследяване възможно най-рано.
Подготовката за унаследяване на бизнеса трябва да започне възможно най-рано.
Често първите реални мисли за наследяване на бизнеса са продиктувани от смърт
или влошаване на здравето на директора, на председателя или управителя. Това
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води до сериозни негативи за бизнеса, тъй като процеса на унаследяване не е бил
внимателно планиран във времето, семейството се озовава в паника и трябва да
направи необмислени решения. Така че, много е важно за лидерите да предвидят
потенциални ситуации за това как семейния бизнес ще се развива. Следователно, в
този случай много ясно се разбира значението на планирането на унаследяването.
- Запазване на семейните ценности и визия
Семейни бизнеси, които просперират и продължава да бъдат успешни от едно
поколение на друго, са тези които имат общ възглед и необходимата философия
свързана с чувство за общност около ценностите и визията на семейството. Запазването на семейния бизнес дух трябва да се счита за предимство.
- Насърчаване на семейната хармония
Насърчаването на семейната хармония е от съществено значение, за да се успее в
унаследяването, целейки се в устойчив и здравословен семеен бизнес. Планиране
на наследяването е ключов фактор за семейната бизнес хармония.
- Осигуряване на съгласие и мотивация в наследника, който ще продължи бизнеса
- Гарантиране, че наследника иска да ръководи семейния бизнес със стабилна
мотивация и по личен избор.
- По широко развитие на способностите на наследника: осигуряване на процес на
обучение
Процес на обучение ще развие способностите на наследника, с цел по-добре
да отговори на своята нова роля. Семейния бизнес трябва да инвестира в развитието на компетентностите на наследника и оформянето му за ролята на лидер. Подготовката му за тази роля трябва да се развива поетапно, ако това е
възможно започвайки от най-ранна възраст. Препоръчително е процесът на
обучение на потенциалните наследници да осигури придобиване на опит извън семейния бизнес, за да може да развият своята перспектива. Веднъж щом
наследника работи вече в компанията, фазата на обучение може да е препредаване на знания и съчетание на работата заедно с действащия управител.
- Създаване на плавен преход на предаване на управлението.
Наследниците могат да започнат с фаза, по време на която да следват старите
собственици и управители за да научат повече за тяхните рутинни задължения,
приоритети и начини на действие. Следващият етап трябва да бъде постепенно
влизане в ролята на главен оперативен управител, като все още стратегическите
решения се вземат от досегашните управители. Последната стъпка вече е да стане
управител или собственик на семейния бизнес.
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- Да помолиш действащия управител да напусне фирмата, но не и да изчезне, а да
остане като съветник
Оставането на действащия управител в близост до наследника и неговата връзка
със семейния бизнес, но в същото време готовността му да го напусне, ще позволи
на наследника да влезе в ролята си. Приключващия кариерата си лидер трябва
да остане на разположение за насочване на новия лидер, ако той се нуждае от
съвети. Необходимо е да се помоли оттеглящия се лидер да напусне, но да остане
на разположение, докато наследника му поема контрола и изгради необходимото
доверие.
- Организиране на работа в екип, обхващаща различни поколения
Организиране на екипн работа между представителите на различни поколения е
от съществено значение за определяне на възможните проблеми, а също и за
начин, по който те могат да бъдат обсъдени и решени. Обикновено проблемите се
появят отново по-късно, но вече по-сложни и по-трудни за разрешаване. Това е
причината, поради която, успеха или неуспеха на унаследяването, най-често зависи от качеството на отношенията между текущия лидер и следващото поколение.

4. Настоящият лидер има ли фиксирана дата за пенсиониране и склонен
ли е да се откаже от собствеността и управленски контрол напълно?
Ресурсите, които собствениците може да се наложи да придобият, за да отговорят на
този въпрос:
Повечето собственици на семеен бизнес внасят нещо отличително в него. Запазването
на този отличителен принос в прехода е от съществено значение, но изисква деликатен
баланс, когато собственикът би искал да се откаже от бизнеса.
Консултантите на семейния бизнес трябва да се опитат да запазят равновесието и да
преодолеят нежеланието на собствениците да се откажат от бизнеса, изработвайки заедно „гладък път“, който определя как ще прехвърли контрола над дейността на етапи
и прехода към други дейности, докато наследника поема управлението и изгражда доверие. Семейните бизнеси трябва да помислят също за необходимостта да се коригират някои аспекти на модела на управление на дружеството по време на предаване на
юздите от ръцете на лидера. Въпреки, че тези промени могат да се направят и извън
контекста на унаследяването, те често придобоват особено значение след прехода към
второ или трето поколение. Когато подхода на здравата лидерска ръка на управление
вече не е устойчив за следващото поколение, тогава се създава необходимостта да се
разделят и да се формализират нови роли и да се институционализират множество бизнес процеси.
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5. Има ли собственика и членовете на семейството ясна и обективна
представа за процеса на избор на наследник / наследници?
Ресурсите, които собствениците може да се наложи да придобият, за да отговорят на
този въпрос:
Фирмата трябва да подготви процедура за подбор, за да реализира своя успешен модел на унаследяване, независимо дали ще избере наследник от семейството или ще
обмисля привличането на външен ръководител като по-добра възможност. Бизнес консултанта може да помогне при определяне на методиката за този процес. Процесът на
подбор трябва да се основава на ясно очертани критерии и роли сред представителите
на семейното управление и бизнес лидерите, обръщайки внимание на това кой ще води
процеса, кои ще са предложените кандидати, както и реда на вземане на решения. Един
ранен старт на процеса е особено важен, ако няколко членове на семейството са в процес на разглеждане или се има и възможност за разделяне на бизнеса, за да може да
се покрият всички лидерските стремежи. За да се придобие обективна преценка, кои от
членовете на на по-младото поколение имат най-добър лидерски потенциал, семействата могат да се възползват от помоща на външни съветници/консултанти по отношение
оценката на таланта, както и при ръководенето на самия процес на избор
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Тренирайте
мозъка
си
1. П
 ерспективата на консултантите относно
собствениците на семеен бизнес
Какви са основните предизвикателствата за работа със собственици на семейни бизнеси?
Най-големите предизвикателства за консултантите относно работата със семейните
фирми са въпросите, които имат не-технически характер, въпроси свързани със самите
хора.
Налице е признание, че трябват умения извън професионалните квалификации, за да
бъде ефективен консултанта на семейните бизнеси.
Налице е висока степен на удовлетвореност от работата с семейни фирми по сложни
въпроси, за дълги периоди от време.
Семейните консултанти са объркани от предизвикателството,че трябва да бъдат изслушвани и трябва да накарат клиентите си да действат според техните съвети .

2. Подготовка за съветване
Какво мога да направя семейства за да се подготвят за съветите, от които ще се нуждаят в бъдеще? Как могат бизнес консултантите да помогнат на собствениците на семейни
бизнеси да се подготвят?
Бизнес консултантите обикновено са необходими само тогава когато семейния бизнес
достигне границите на собствените си възможности, а тези граници са най-често засегнати, когато по-старото поколение достига до момента за пенсиониране или когато има
семейна криза.
Ангажираност от страна на семейството- дали активно или реактивно- е предизвикателство от съществено значение за успеха на бизнес планирането.
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Планирането предварително и приемането на консултативен процес може да подобри
способността за приемане на съвети.
Консултантите са възприели практики за подобряване на готовност: това включва образование, консултиране и лидерство.

3. Планиране на унаследяването

Какви са основните проблеми, които семейните фирми имат при съставянето на план за
унаследяване на бизнеса? Как може консултанта да помогне при управлението на този
процес?
Разделянето на правото на собственост и отговорностите от ръководни позиции, е от
решаващо значение за добрите резултати при унаследяването.
Планирането на трансфера на семейния бизнес е случай, при който е необходим цялостен съвет, а не специфичен.
Бизнес консултантите могат да допринесат с две ключови умения за планиране на приемствеността: могат да определят стандарти за умението за управление и да действат
като неутрални наблюдатели за силните и слабите страни на отделните членове на семейството .
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Материал за размисъл
Интернет страници,
видеа и линкове към
блогове, свързани с
темата на наръчника:
http://www.continuityfbc.com/wp-content/uploads/2016/07/DeconstructingConflictSneakP
eekJuly2016.pdf
Тази книга ще въоръжи заинтересованите страни от семейните бизнеси и техните съветници с най-авангарднио мислене за постигане на успех сред поколенията на семейните фирми.
https://player.vimeo.com/video/127932216
Съвети от основателя и председателя на Института на Кеймбридж за унаследяване в
семейните предприятия.
https://player.vimeo.com/video/127833343
Как да се подготвим следващото поколение да се ангажират с семейния бизнес – съвети
от Института на Кеймбридж за унаследяване в семейните предприятия.
https://player.vimeo.com/video/128141266
Колко е важно развитието на следващото поколение – съвети от Института на Кеймбридж за унаследяване в семейните предприятия.
https://player.vimeo.com/video/127931391
Уроци по приемственост - съвети от Института на Кеймбридж за унаследяване в семейните предприятия.
https://www.familybusinessmagazine.com/family-business-blog
Блог с много полезна информацио относно работата на семейния бизнес
http://www.wsj.com/video/family-business-succession-tips/1C9B5391-2D3A-4B20-89E59928410D63E9.html
Съвети за трансфера на семейния бизнес
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http://www.lawdonut.co.uk/business/law/exit-strategies/exiting-a-family-business/passingyour-business-on-to-your-family-faqs
Често задавани въпроси, които биват поставяни при предаването на семейния бизнес на
следващото поколение
http://www.bizfilings.com/toolkit/sbg/run-a-business/exiting/planning-for-businesssuccession.aspx
Инструменти за унаследяване на семейния бизнес

Извадки или цитати от доклади, литература и други източници:
Човешките ресурси в семейния бизнес, от Дейвид Рансбург, Уенди Сейдж-Хейуърд и
Ейми Шуман
„Ясно е, че силно ангажирани екипи осигуряват значително по-добри резултати, но все
пак е предизвикателство да се създаде силно ангажирана фирмена култура. „Човешките
ресурси в семейния бизнес“ е отличено практическо ръководство, стъпка-по-стъпка, за
всеки семеен бизнес,който цели да издигне екипа си до ново ниво и да постигне по-голям успех. „-Робърт Пасин, главен директор на Radio Flyer Inc.
Унаследяване на семейния бизнес. Последния тест за величие от К.Ароноф, С. Макклур,
Дж.Уард
„Докато баща ни беше голям журналист и бизнесмен, и прекрасен родител, планът му
за трансфер на семейния бизнес беше абсолютно неадекватен. За щастие на нашето
семейство и бизнес, ние използвахме принципите, които открихме в „Унаследяване на
семейния бизнес. Последния тест за величие“, за да ни води, тъй като успяхме да разработим и внедрим план за унаследяване. В резултат на това, в момента сме по-здравословно и по-проспериращо семейство и семеен бизнес, отколкото някога сме си представяли. - Бетси Mаккул, председател на Western Communications, Bend, OR
„Унаследяването на семейния бизнес е едно от най-мъчителните преживявания, през
които всеки семеен бизнес преминава, когато бизнеса се прехвърля от едно поколение
на друго, така че, наистина е много важно да се мисли за унаследяването - Алфредо Де
Масис, директор на бизнес център за семеен бизнес към университета Lancaster.
“Ако не успеете да планирате, вие планирате да се провалите” – Бенджамин Франклин
Важна библиография
1. Fischetti, M. (1997). The Family Business Succession Handbook. Philadelphia: Family Business
Publishing Company.
2. Aronoff, C. E, McClure, S. C, & Ward, J. L. (2003). Family Business Succession: The Final Test of
Greatness. Marietta Ga: Business Owner Resources.
3. Keyt, A. (2015). Myths and Mortals: Family Business Leadership and Succession Planning. New
Jersey: Wiley.
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Модул 2:
Прокарване на пътя към унаследяване
Този модул има за цел да даде възможност на крайните потребители
(бизнес консултантите) да изпълнят успешно първоначална консултация със собственика(собствениците) / 1-во поколение и останалата
част от членовете на семейството, преди да се продължи с планиране
на унаследяването, с цел да се подготви почвата за конкретните цели,
представи и мисия на семейния бизнес, както и за индивидуалностите
на отделните членовете на фамилията.
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Проверка на „здравето“ на бизнеса
След този раздел, вие трябва да можете да:
-П
 рилагате обстоен SWOT – анализ, за да се идентифицират и оценят силните и слаби страни, потенциалните заплахи и възможности на семейния бизнес, водещи към
по-ефективна стратегия за успешно унаследяване.

Раздел 1:
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Три инструментa за оценка „здравето на бизнеса“
Тази колекция от три специфични техники, предназначени за управление на бизнеса
дава възможност на бизнес консултанта, да оцени „здравето“ на семейния бизнес, за да
развие по-стабилна стратегия за унаследяване и планиране (силни страни, слаби страни,
потенциални заплахи, възможности и т.н.).
Подход на „Нетните активи“
Една компания се счита за „здрава“, ако тя създава по-голяма стойност, отколкото дължи на своите кредитори и клиенти.

Кратко описание:
Един от начините за измерване на „здравето“ на една компания е оценка въз основа
на баланса: Една компания се оценява въз основа на счетоводната стойност в баланса
на дружеството. Най-очевидното решение, сумирането на всички записани активи и изваждането на всички записани задължения, не взема под внимание, че действителната
стойност на някои активи може да се отклонява от първоначално записана такава, която е дадена в документите на компанията. Следователно, необходимо е да се извлекат
текущите пазарни стойности на активите. Например, представете си, че една компания
купува парче земя за строене, извън основните индустриални зони преди няколко години, но тази област вече е напълно развита. Текущата пазарна стойност ще бъде по-висока от покупната цена, която е записана в документите на фирмата. Имайте предвид, че
задълженията обикновено се адаптирани към тяхната пазарна стойност всяка година и
не е необходимо да се коригират.
След определяне на текущата справедлива стойност на всеки един актив в документите
на компанията, може да се определи стойността на една фирма като разликата между
справедливата пазарна стойност на всички активи и справедливата пазарна стойност на
всички задължения. При положителен резултат, фирмата се счита за „здрава”, тъй като
има стойност, който е повече от дълга й.
Използваните показатели за „Здраве“ на фирмата са:
- Оценка на нетната стойност на активите
- По прецизно разглеждане, но могат да се включат и външни фактори при определянето на справедливите пазарни стойности
- Не се включват:
• Някои нематериални активи като репутация или силата на служителите
• Бъдещи възможности за растеж

44

УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС: НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

Пример от практиката:
Консултант, който помага за определя на пазарните стойности на активите
на фирмата се нуждае от знания за:
- Кои активи са чувствителни към промените в стойностите? Това зависи до голяма степен от правна среда в която работи фирмата, тъй като всяка страна има
различни счетоводни закони и стандарти. Като минимум е задължителен добър
преглед на местните закони и стандарти.
- Как може да се определи справедлива стойност? Комбинация от опит и познания за
текущите пазарни промени са необходими на консултанта за определяне на справедливата стойност на активите на дадена фирма. Познания за историческите трендове на цените на продажба на активите и достъпа до актуалните цени на подобни
обекти са предимство. Ако консултанта не се чувства в състояние да определи справедлива цена на активите, допълнително консултиране с експерти (например обсъждане на стойността на имота с експерт по недвижими имоти) е препоръчително.
Препоръчано:
1. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance.
New York: Tata McGraw-Hill Education.
2. Graham, B. (2005). Intelligent Investor: The Classic Text on Value Investing. Harper Collins.
Retrieved from goo.gl/gK8qQ3

Анализ на дисконтирани парични потоци
Кратко описание:
Анализа на дисконтираните парични потоци (DCF) се използва широко за оценка на компании, тъй като включва не само актуална информация за цената, но и очакваните увеличения на стойността в бъдеще на компанията.
Свободния паричен поток е количеството пари в брой, което е достъпно за инвеститорите и кредиторите след отчитане на всички капиталови разходи, каквито са имотите,
машините и т.н.
Free Cash Flow
=EBIT∙(1-Tax Rate)+Depreciation+Amortization
-Change in Net Working Capital-Capital Expenditures

Свободните парични потоци са прогнозни за всяка една от предстоящите години, дисконтирани с цената на капитала на фирмата и сумирани за да се стигне до стойността
на една въображаема фирма, която няма задължения. Тъй като не е възможно да се
изчисляват свободните парични потоци до безкрайност, обичайния подход включва подробна прогноза за срок до 10 години. Логично е да се предположи, че има достатъчно
налична информация за прогнози от близкото бъдеще. За мероприятия и събития в
по-далечно бъдеще това вече не важи. Следователно, за всички следващи години на
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фирмата се пресмята чрез терминална стойност, като се предполага, че фирмата ще
оцелее за неопределено време при стабилен темп на растеж, който е по-нисък, отколкото цена на капитала й.

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 =   

𝒕𝒕!𝑵𝑵 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝒕𝒕
𝒕𝒕!𝟏𝟏 (𝟏𝟏!𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝒐𝒐𝒐𝒐  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)𝒕𝒕

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭

𝒕𝒕!𝟏𝟏
+    (𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝒐𝒐𝒐𝒐  𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪!𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬  𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮  𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹)

След приспадане на задълженията от този междинен резултат, анализа на дисконтираните парични потоци на фирмата е завършен. Ако има положителен резултат, компанията се счита за „здрава“ и развиваща се.

Използвани показатели за „здравето“ на фирмата“:

- Пресмятане на бъдеща оценка
- По-прецизно разглеждане, но могат да бъдат включени външни фактори,
например - темповете на растеж
- Не взима под внимание някои счетоводни практики и закони

Имайте предвид, че точността на анализа на дисконтираните парични потоци зависи от
качеството на предположенията относно свободните парични потоци, крайната стойност
и дисконтовите проценти! Този оценителски метод изисква бизнеса да бъде с достатъчен размер. Той не е приложим за много малки предприятия.

Визуализация на модела:
(виж екселски файл “Template DCF Valuation.xlsx”)
Пример от практиката:
За прилагане на правилен DCF анализ, консултантите трябва да:
- Вземат в предвид цялата налична вътрешна информация, която може да се
събере от собствениците на семейния бизнес, включително баланси и данъчни
консултации на фирмата, за да може да се определи подходящата стойност на
необходимите променливи. Същото се отнася и за външната информация, като
прогнози за пазара и развитие на съответния бранш. Консултанта трябва да говори с всеки човек, който се занимава с финансовите въпроси на фирмата, като
се започне от главния изпълнителен директор и се стигне до счетоводителя.
- Извършване на анализ на чувствителността, за да се види, към кои променливи
бизнеса е чувствителен. Като отправни точки се препоръчват прираст и цената
на собствения капитал/на дълга. Анализирайки най-добрите и най-лошите сценарии, ще задълбочи знанията на консултанта за фирмата.
Препоръчано:
1. Damodaran, A. (2016). Damodaran on valuation: security analysis for investment and
corporate finance (Vol. 324). New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Berk, J. B., & DeMarzo, P. M. (2007). Corporate finance. Pearson Education.
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Сравнителна оценка /Пазарни сравнения/
Кратко описание:
Предполага се, че могат да се извлекат заключения чрез наблюдение на подобни компании, които работят на подобен пазар, като сравнителната оценка се основава на информация за миналите сделки с такива подобни компании.
Първата стъпка за успешно прилагане на метода на сравнителната оценка е избора
на група, състояща се от фирми, които приличат колкото е възможно повече на компанията, която се оценява: бранш, рисков профил и размер. Тази група трябва да съдържа най-малко две фирми, въпреки че надвишаването на този бройка е препоръчително. Задълбочени познания за ключови отчетни документи на тези дружества е
задължително. Като втора стъпка анализаторът трябва да избере подходящи базови стойности, които ще използва в изчисленията при сравняване на групата подбрани фирми за сравнение и целевата фирмата. Често използваните базови стойности
са нетните продажби, брутни приходи, паричния поток, или годишна нетна печалба, в случаите когато става въпрос за МСП. Тогава анализатора оценява на базата
на изчисляване на приходите, като кратно на наблюдаваните стойности на сделките:

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 =   

𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶  𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭  𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵  𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺, 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬, 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆.

В този случай се предполага, че стойността на фирмата е (математически) продукт на
средно претеглената стойност на целевата група фирми умножени по целевата базовата
стойност на съответната фирма. Да се има предвид следното: трябва да се приспаднат
финансовите задължения, за да се определи стойността на фирмата при използване на
приходите или приходите преди лихви и данъци.
Тъй като този метод на оценяване е доста неточен, то трябва да се използва само за
„бърз и приблизителен“ анализ. Той може да е приложим в ситуации, при които резултата трябва да бъде получен бързо или като груб ориентир за по-нататъшни изследвания,
докато бъде приложен подхода на нетните актив или анализа на дисконтираните парични потоци, представени по горе.
Използвани индикатори за „здраве“:
- Външен подход
- Оценка се постига чрез относителна мярка
- Не бъдещи базирани изчисления
Визуализация на модела:
Вижте богатата колекция на Дамодаран от срванителни бази, за по-нататъшни изследвания
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Цена и стойност за съотношения за продажби по бранш:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/psdata.html
Стойност на приходи преди лихви и такси и приходи преди лихви,такси, обезценки и
амортицазии по бранш:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html
Тези могат да бъдат използвани за директна оценка, ако няма достъпна група фирми за
сравнение или като отправна точка за вътрешно генерирани оценки.
Пример от практиката:
Стойността на фирмата кратно към нейните нетни продажби, се получава 1,8. Това означава, че фирмите, които са подобни в целевата група за
сравнение се продават средно на цена, която е 1,8 пъти повече от своите нетни продажби. Следователно, като се умножи стойността на нетните
продажби на съответната фирмата с 1.8 ще ви даде най-малко един добър
показател за нейната стойност.
Можете да проверите този резултат чрез използването на други кратни за
една и съща група от фирми, като се процедира по аналогичен начин.
Препоръчано:
1. Damodaran, A. (2016). Damodaran on valuation: security analysis for investment and
corporate finance (Vol. 324). New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence
from the field. Journal of financial economics, 60(2), 187-243.
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Тренирайте
мозъка
си
Приложете техниките по-долу, за да оцените дружество по ваш избор. (Препоръчва се
избор на публично дружество, тъй като техните стойности са на разположение на платформи като Yahoo Finance или Google Finance. Чувствайте се свободни да използвате
текущия пример за собствената си консултантска дейност, ако имате такива.)
1. Метод на Нетните Активи:
Трябва да се намерят балансовите позиции, които са чувствителни към промени на стойността във времето. Помислете за причините, поради които стойностите на тези позиции
може да са се променили. Каква степен на промяна изглежда разумна?
2. Анализ на дисконтираните парични потоци:
Използвайте предоставения шаблон и изчислете всички необходими показатели. Ще намерите съвети в шаблона за улеснение.
3. Оценка чрез пазарни сравнения:
Изберете най-малко две фирми за вашата група за сравнения и два основни показателя,
например нетните продажби или приходите преди лихви и данъци. Извършете сравнителна оценка, както е описано по-горе.
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Поставяне на начало на дискусията
и съпровождане на собствениците
в процеса на планиране
След този раздел, вие трябва да можете да:
- Разберете как да помогнете на членовете на семейния бизнес да разговарят с външни за семейството хора за динамиката и свързаните с
това теми, които засягат техния бизнес.
- Идентифицирате смесица от умения, необходими за задаване на правилните въпроси, като същевременно гарантирате на клиенттите, че
ще се справите с чувствителните въпроси по поверителен, мъдър и
етичен начин.
- Преглеждане на наборa ви от умения и осъзнаване, как да създадете
база за сътрудничество и как да дадете тласък на дискусията за тази
критична повратна точка.

Раздел 2:
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Основни умения, от които се нуждаете
Пет са основните умения, които бизнес консултантите трябва да придобият, за да
бъдат в състояние да се справят с чувствителният въпрос за бизнес унаследяването
по поверителен, мъдър и етичен начин, насърчавайки сътрудничеството, основано
на доверие с членовете на семейния бизнес.

Умения за планиране:
Кратко описание:
Планирането е процес на вземане на решения ориентирани към бъдещето. Уменията за
планиране могат да бъдат описани като всички умения, които позволяват на човек да
погледне напред и да постигне целите си, като преодолява емоционални, финансови,
физически или социални трудности. Тези умения са полезни в процеса на вземане и прилагане на решения. Бизнес консултантите трябва да бъдат добре подготвени. Що се отнася до процеса на унаследяване, те трябва да са наясно със силните и слабите страни
на фирмата. Бизнес консултантите трябва да придобият уменият за планиране, за да могат да правят различни диагнози, както и да дават препоръки въз основа на диагнозите.
Пример от практиката:
Бизнес консултантите трябва да развият умения, свързани със следните области
на компетенции:
- Анализ и тълкуване на данни и ситуации, с цел да доведат унаследяването на
семейния бизнес до успешен краен етап.
- Диагностициране на проблеми и идентифициране на съответните факторите които са ги причинили - консултантът трябва да бъде много добре информиран за
специфичните проблеми на семейния бизнес.
- Предвиждане, прогнозиране, а също и мониторинг на легитимността на целия
процес на прехвърляне и унаследяване на семейния бизнес.
- Поставяне на крайни цели и определяне на възможните начини на действие по
отношение на процеса на унаследяване.
- Оценяване и сравняване на възможните начини на действие, за това как да бъде
извършен процеса на унаследяване по успешен начин на практика.
- Комуникация с членовете на семейството: консултантът е модератор и съветник в
процеса на обсъждане на конкретни проблеми, свързани с процеса на унаследяване.
- Прилагане на конкретни действия и тяхното наблюдаване по време на прехвърлянето на управленския контрол и собствеността.

Насърчаване на следното умение:
Планирането е основна част от дейността на бизнес консултантите. Консултанта има
нужда от умения за планиране, за да разработи план за прехвърляне на бизнеса или
за подготовка на модел за развитие на бизнеса. Не всичко в процеса на консултиране
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може да се планира. Например, за консултанта може да не е възможно да предскаже
емоциите и реакциите на членовете на семейството. Умения за планиране могат да бъдат подобрени и развити с практиката.

Умения за изготвяне на бизнес анализи:
Кратко описание:
„Силни и слаби страни, възможности и заплахите“ - (SWOT) анализ - е полезна техника,
която консултантите биха могли да използват за определянето на силните и слабите
страни, както и за идентифициране на възможностите и заплахите, пред които е изправена компанията по време на процеса на унаследяване. Бизнес консултантите трябва да
знаят, че силните и слабите страни често са вътрешни за организацията, а възможностите и заплахите, обикновено са свързани с външни фактори. Анализ на силните и слабите страни на бизнеса и прогнозиране на тяхната цикличност е едно от уменията, които
бизнес консултантите трябва да придобият, за да се справят с бизнес унаследяването на
своите клиенти. Това умение позволява на бизнес консултантите да идентифицират както вътрешни, така и външни въздействия по отношение на трансфера на собствеността
от собственика на фирмата към наследника.
Пример от практиката:
Консултантът трябва да е наясно какви източници на информация трябва да използва, за да извърши сравнение и корелация на тази информация по отношение
на състава на персонала, активите, пазарите и конкурентите. Консултанта трябва
да направи SWOT анализ, а също и стратегически анализ на процеса на унаследяване. Той също трябва да обсъди силните и слабите страни на дружеството с
членовете на семейството, а също и да прогнозира кога процеса на унаследяване
ще приключи.

Насърчаване на следното умение:
Анализ на силните и слабите страни на бизнеса ще помогне на консултантите да се запознаят с цялата необходима информация за своите клиенти. Консултантите които са
добре подготвени, постигнат по-добри резултати. Това е полезен инструмент в развитието и постигането на целите по отношение на работата със семейни фирми. Консултантът
трябва да е наясно с какви ресурси трябва да разполага, да сравни и да съпостави
информацията от гледна точка на състава на персонала, активите, пазарите и конкурентите. Една добра прогноза за бъдещето на компанията може да се направи въз основа
на позоваване на състоянието на подобни минали събития. Установяване на причините
за цикличен рецидив в прогнозите за силните и слабите страни на бизнес, е още един
начин за да се подобри това специфично умение
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Умения за балансиране между работа и семейство:
Кратко описание:
Това е способността да се балансират бизнеса, собствеността и семейните интереси.
Семейни конфликти, некомпетентни членове от следващото поколение в семейството,
както и разточителен начин на живот са само някои от най-честите проблеми,с които
биха могли да се срещнат консултантите, когато се занимават с семеен бизнес. Прехода
на бизнеса между поколенията е най-големия риск за бъдещето на компанията и по-голямата част от семейните фирми не успяват да се справят ефективно с него. Голяма част
от проблемите по отношение на периода на унаследяване на бизнеса, може да бъдат
предотвратени чрез подходяща и цялостна подготовка от консултанта. Бизнес консултантите помагат на членовете на семейството да обсъдят въпроси, да изчистят минали
конфликти, както и да разработят инструменти, необходими да изгладят разногласията
ефективно.
Пример от практиката:
Бизнес консултантите трябва да разкрият как да се постигне балансът между „семейство“ и „бизнес“ в практиката. Във връзка с това те трябва да проучат всички
възможности и да предложат най-добрият план за унаследяване и прехвърляне
на семейния бизнес. Те трябва да са готови да предложат и подходящо решение
за разрешаване на евентуални конфликти.

Насърчаване на следното умение:
Конфликтие са естествен и предвидим аспект на човешките взаимоотношения. Вътрешните конфликти в семейния бизнес обаче имат специална сложност. Обикновено те се
състоят от елементи и фактори извън проблемите на бизнеса, а също и възникват неочаквано. Конфликтът може да е започнал години по-рано. Консултантът трябва да е
наясно със всички семейни спорове, както и да притежава способността да балансира
между бизнеса, собствеността и семейния интерес. Това специфично умение, може да
бъде развито и подобрено чрез преминаване през определен курс на обучение по медиация. Предишния опит и практиката на консултанта също е една добра основа да
може успешно да завърши процеса на прехвърляне на собствеността и управлението на
семейния бизнес. Консултантът трябва да може да осигури продължителност със стратегия за семейния бизнес и структурата на собствеността след унаследяването.

53

УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС: НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

Комуникационни умения:
Кратко описание:
Това е възможността за ефективно и ефикасно предаване на информация. Едни от
най-важните умения, които притежават консултантите са комуникационните умения. Да
успееш да споделиш знанията, получени от практиката и обучения и да ги превърнеш в
съвет е трудно за овладяване умение, но е от съществено значение за изграждането на
доверие. Бизнес консултантите с добри вербални, невербални и писмени комуникативни
умения помагат за улесняване на обмена на информация между хората в рамките на
компанията. Нещо повече, консултанта модератор и съветник, в процеса на обсъждане
на конкретни проблеми, последователно анализира бизнеса и целия процес на унаследяване и прави препоръки към управлението въз основа на анализа. Комуникативните
умения могат да бъдат също толкова важни за консултантите, както техническата експертиза.
Пример от практиката:
Процесът на планиране на унаследяването включва непрекъснат диалог и дискусии, посветени на различни проблеми чакащи за решаване. Бизнес консултантите
трябва да бъдат готови да водят тази комуникация, а също и да осигурят диалога
между членовете на семейството.

Насърчаване на следното умение:
Ефективната комуникация е едно от най-важните консултантски умения. Бизнес консултантите могат да подобрят и развият своите комуникативни умения по следния начин:
- Активно слушане на членовете на семейството.
- Да бъдат наясно с емоциите на членовете на семейството.
- Да опитат да решат съществуващите конфликти.
- Задълбочаване на връзките с членовете на семейството
-	Изграждане на доверие чрез организиране на официални обучения, стажове и
придобиване на опит извън компанията чрез семинари, интернет курсове и т.н.

Умения за анализ на данни:
Кратко описание:
Анализа на данните от документите на фирмата и фирмените финансови отчети е процес
на събиране и организиране на информация, чрез която консултантът може да стигне
до заключения относно процеса на унаследяване. Анализът на данните също така дава
възможност на консултанта, да отговори на въпроси, да реши проблеми, да извлече
важна информация и да подкрепи процеса на вземане на решения. Задълбочените анализи могат значително да подобрят процеса на вземане на решения, да сведат до ми-
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нимум рисковете и да разкрият ценни факти, които иначе биха останали незабележими.
Процесът на унаследяване е най-тежкото и най-критично предизвикателството, пред
което семейните компании биха могли да се изправят. Жизнеността и дълголетието на
семейния бизнес зависи от внимателното планиране на прехода, а също и от адаптирането на членовете на фамилията и бизнеса към новите условия.
Пример от практиката:
Анализът на данни позволява на консултанта да отговори на въпроси, да разреши проблеми, да извлече важна информация в подкрепа на процеса на вземане
на решения. Бизнес консултантите трябва да развият умения, за да съдейства за:
- Справяне с частична и непълна информация;
- Откриване и оценяване на противоречиви данни;
- Идентифициране на ненадеждни данни;
- Осъществяване на реалистични предположения;
-	Разработване на сложни мисловни вериги, подкрепени от предположения и доказателства;
- Използване на интуиция за достигне до защитими оценки и интерпретации.

Насърчаване на следните умения:
Как консултантът може да подобри и да развие своите умения за анализ на данни?
- Събиране и анализ на информация;
- Съобразяване с действащото законодателство и съществуващите практики и
традиции в унаследяване на бизнеса;
- Трансформиране на информацията за компанията в знаниео;
- Търсенето на информация за подобни компании и изграждане на стратегия;
-	Очертаване на списък от основни нужди, които трябва да бъдат удовлетворени
от страна на семейния бизнес, за да могат те да бъдат поставени извън техните
проблеми;
- Отправяне на правилните въпроси към членовете на фамилията
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Дефиниране на визията на
собственика и членовете
на семейството
След този раздел, вие трябва да можете да:
- Изясните и определите визията, целите и перспективите за бъдещето
на компанията според собствениците и членовете на фамилията
- Идентифицирате ролята на тези участници в компанията, след като
бъде задействано унаследяването.
- Бъдете в състояние да отговорите на индикативните аспекти, които
трябва да бъдат разгледани: Какви са личните представи на собствениците и как те мислят (или не) за целите и срокове по отношение на
бизнес прехода? Какви са техните основни ключови стойностни двигатели по отношение на бизнес? Дали собствениците искат да останат
активни в бизнеса, да извършат незабавно напускане, или нещо по средата? Дали има бизнес членове на семейството, които искат да поемат
бизнеса?

Раздел 3:
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Ключови аспекти по отношение на визиите
за бъдещето на компанията
Това ръководство на основните аспекти, ще подпомогне бизнес консултантите, за да
разберат това, което те трябва да вземат под внимание при определянето на визията на
собствениците и на членове на семейството, за бъдещето на компанията, както и техните роли в компанията, след като унаследяването вече е задействано.

Визия за бъдещето на компанията:

а) Ще продължи ли фирмата дейността си в същата сфера / бранш?
б) Ако отговора на предишния въпрос е „да“, дали наследника има план за това как да
разшири дейността на дружеството и кои ще са приоритетите на новата дейност?
в) Ако отговора на предишния въпрос е „не“, каква ще бъде новата сфера , в която
компанията ще развие новата си дейност?

Наследника на фирмата:
а) Има ли наследника на фирмата необходимата подготовка за нейното управление?
б) Ще трябва ли той/тя да премине специално обучение?
в) Колко време собственикът ще запази участието си в управлението на дружеството,
както и по какъв начин?

Ролята на собственика на фирмата:
а) Собственика има ли намерение изцяло да се оттегли от компанията?
б) Той/тя желае ли да помогне?
в) Наследника ще бъде ли независим по време на процеса на управление на бизнеса?

Отношенията с партньорите на компанията::
а) Има ли намерение наследника на компанията да запази контактите с партньорите на
фирмата?
б) Разполага ли с необходимия опит и авторитет наследника на фирмата да продължи
контактите с партньорите на компанията?
в) Има ли намерение наследника на компанията да излиза извън рамките на установените контакти и пазари?
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Умения на наследника на фирмата:
а) Има ли наследника на компанията качества да балансира между проблемите на бизнеса и на семейството си?
б) Склонен ли е наследника на компанията да прави промени по отношение на ролята и
мястото на компанията?
в) Има ли наследника на компанията качества на мениджър, които той може да покаже
покаже при изпълнението на стратегията на компанията?
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Тренирай
мозъка
си
1. Изясняване на случаите:
Какво стои в основата на процеса на унаследяване на бизнеса?
- Броят на наследниците в семейството (един, двама и т.н.)?
- Идентифицирането на информационни ресурси и обработката на избраните данни?
- Анализиране на състоянието на бизнеса до началото на процеса на прехвърляне?
- Прогноза на възможните варианти за бъдещо развитие?
- Определянето на ролята на членове на семейството, за изпълнение на процеса на
унаследяване?
- Съгласни ли са членовете на семейството с процеса на унаследяване?
-И
 ма ли липса на съгласие между членовете на семейството по отношение на процеса
на унаследяване?

Обяснение:
Това специфично упражнение има за цел да очертае визията на собственика и членовете на семейството по отношение на бъдещето на компанията. Много е важно за консултанта да знае, че ценностите на собствениците оформят визията им за бизнеса. В две
основни направления може да се появят различия по отношение на визията на собствениците: тяхната визия за естеството на бизнеса и тяхното виждане за структурата на
собствеността им. Що се отнася до процеса на унаследяване, консултанта трябва да
разбере взаимодействието между собственост и управление. В семейния бизнес, където
собствениците също споделят ценностите и емоциите на техните семейства, управление
най-добре може да се разглежда като съвкупност от взаимоотношения между управление, собственици, и семейство.
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Справяне с вътрешните за семейството
динамики и свързаните с това
психо-социални проблеми
След тази част, вие трябва да можете да:
- Да подкрепите собствениците на семеен бизнес с решаването
на въпроси свързани с отказването от контрол, отваряне към
нови идеи, управление на емоции, преодоляване на страх или
нежелание да се пенсионират, повишаване на самочувствието, и т.н.
- Да разберете как да помогнете на членовете на семейството
да се справят с техните чувства, и да осъзнаят перспективата,
че ефективността на бизнеса може да се подобри чрез по-добро организиране на отношенията между семейство и бизнес
и т.н.

Раздел 4:
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Изучаване на казуси, за да се разбере как и кога да се
прилагат специфичните умения
Избрани са няколко казуса за да покажат как бизнес консултантите могат да приложат
своите умения за успешното управление на различни ключови ситуации по унаследяването, чрез преодоляване на психо-социални проблеми, които засягат собствениците и
членовете на семейния бизнес в процеса на преход.
1. С
 правяне със собственик, който не е отворен към новите идеи, които неговия наследник има за бизнеса.
2. С
 правяне със собственик, който чувства страх или нежелание да се пенсионира и така
прави процеса на унаследяване за своите наследници труден.
3. П
 одпомагане на членовете на семейството, да разберат и управляват емоциите си,
когато нямат добри отношения със собственика.
4. К
 ак да включи членовете на семейството в процеса на унаследяване.
5. К
 ак да се справи с различните изисквания на членовете на семейството по отношение
на унаследяването и новата идея за бизнес.
6. К
 огато комуникацията става трудно или е прекъсната, трябва да се подобри или възстанови.
7. К
 огато член на семейството не се чувства признат за неговата роля в бизнеса.
8. Д
 а се направи така, че даден член от семейството да разбере, че неговите лични и/
или професионални виждания не съвпадат с тези на бизнеса.
9. К
 ак да разбере дали член от семейството, наистина иска да бъде част от семейния
бизнес или не, и ако да, до каква степен.
10. К
 ак да се подкрепен член от фамилията, за да идентифицира своята роля в потенциално нова бизнес сфера.
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Казус 1:

Пример:

65 годишен винопроизводител ръководи компанията си третото поколение и иска да предаде бизнеса на дъщеря си. Затова той поставя
дъщеря си на водеща позиция, но все пак остава ръководител. Консултанта е обяснил на
винопроизводителя последователното унаследяване води до най-добрите резултати. Дъщерята се адаптира много добре със задачите си и
скоро показва потенциал за растеж на фирмата, чрез организиране на онлайн магазин, за да
достигне до повече клиенти, отколкото традиционните канали за дистрибуция, които са
били използвани от предшествениците й. Бащата – който признава само традиционните
семейни бизнес начинания - отказва всеки опит да бъде убеден в новите технологии,
което води до обратен ефект в работния климат.

Решение:
Самия консултантът трябва да изиграе ролята на медиатор или да потърси външен посредник, който притежава доверието както на бащата, така и на дъщеря. Важното в
случая е, бащата да бъде убеден, че традиционните начини на бизнес ще бъдат зачитани. Дъщерята, от друга страна трябва да бъде уверена, че новаторските идеи няма да
бъдат подтискани. Медиаторът може да помогне за компромиси, когато емоциите не
позволяват рационално решение.
Елемент на оценка:
Разгледани конфликти:
- страх от промяна у предшественика.
- страх от стагнация у наследник.
Приложени умения:
- Комуникационни
- Психологически

Изводи:
Ако емоциите пречат на рационални решения, тогава неутрална трета страна
може да помогне за намирането на компромиси. Доверието е важен фактор!
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Казус 2:

Пример:
Финансовият консултант на клиентът , който е управител и собственик на дърводелски цех, специализиран в производство на дрешници за туристическата
индустрия, забелязва, че той няма планове за процеса
на унаследяване на неговата фирма. Собственикът на
семейния бизнес и баща на три деца, е твърде зает,
фокусирайки се да запази бизнеса си финансово стабилен в бурната икономика. Консултанта наблюдава
въпросите и проблемите, които непланираното унаследяване би провокирало. Когато прави опит да попита собственика за такъв план, той оспорва необходимостта от планиране на унаследяването, като твърди, че все още е в състояние да управлявя бизнеса.

Решение:
Консултантът често има повече от една роля, когато съветва една компания. В този конкретен случай финансовия консултант, отговарящ за финансовото планиране и данъчните съвети е притеснен и от липсата на план за унаследяване. Той може да провокира
за поредица от дискусиит, например за финансови резерви или данъчните въпроси на
наследяването. По този начин, той повишава информираността на собственика на бизнеса към необходимостта от ранно планиране, като посочва и конкретни проблеми, които
неизбежно биха възникнали, ако не се планира процеса.
Елементи на оценка:
Разгледани конфликти:
- страх от загуба на контрол
-	тенденция на отхвърляне на планиране на унаследяването, защото други решения са по-важни за него .
Приложени умения:
- Умения за разрешаване на конфликти
- Комуникационни умения

Изводи:
Използвайки своите собствени компетенции, консултанта може да насочвва непреклонния собственик на бизнеса, за да може той да види и разбере проблемите на унаследяването, без да споменава чувствителни теми като възраст и смърт.
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Казус 3:

Пример: Кланица, която работи на международно ниво, е четвърто поколение семеен бизнес, ръководен от
двама братя и техните деца. Те са женени и докато две
от съпругуте работят на различни позиции във фирмата, другите две съпруги са майки- домакини. Възниква
конфликт, когато съпругите-домакини използват автомобили собственост на фирмата за лични цели. Те са обвинени в използване на фирмени пари, но те отвръщат
на обвинението, че другите две съпруги също използват
фирмени коли.

Решение: Необходимо е да се установи ясно разграничение между бизнеса и семейството като цяло, и особено в ситуации, както описаната по-горе. Консултантът
трябва да коментира ситуацията от неутрална позиция и
да продължи да поддържа доверието на всички страни в конфликтни. Препоръчително
е да се подготви подробно писмено споразумение относно всеки аспект на лично ползване на фирмени пари, фирмена собственост и фирмени материали. В този конкретен
случай, споразумението трябва да съдържа не само правила за това кога и как да се
използват фирмените превозни средства, но и конкретни норми за разходи (например
ограничения за горивото, ограничения за изминато разстояние и т.н.), за които норми,
всеки член на семейството трябва да е съгласен и които не представляват опасност за
финансовото здраве на семейния бизнес .
Елементи на оценка:
Разгледани конфликти:
- Използване на фирмена собственост от членове на семейството.
- Възможна завист между членовете на семейството.
Използвани умения:
- Умения за разрешаване на конфликти
- Медиаторски умения

Изводи:
За да се избегнат бъдещи конфликти между членовете на семейството, е препоръчително да се установят ясни граници между бизнеса и семейството, които да се запишат в
споразумение.
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Казус 4:
Пример: Конфликтът възниква и ескалира за това,
как да се осъществи успешно унаследяванена бизнеса на зидар, собственик на семеен бизнес и синът му,
който е наследника. Въпреки, че синът вече работи в
компанията, комуникацията между двамата е в застой.
Това води до сериозни проблеми в комуникацията с
клиентите и бизнеса генерира значителни загуби.

Решение: Когато предшественика и наследника вече работят заедно в семейния бизнес,
е много важно да се постави началото на плана за унаследяване. По този начин и двете
страни ще знаят точно кога и как отговорността и отчетността ще са прехвърлени, за да
могат да действат по определения начин. При липса на такива планове могат да възникнат конфликти, които да навредят на бизнеса. Ролята на консултанта в конфликт, като
описания по-горе, трябва да включва подтикването и на двете страни да предоставят
конкретни планове, които съчетават нуждите и желанията им, както и да насърчи двустранна комуникация, като постави предшественика и наследника заедно на неутрален
терен, а консултанта участва като медиатор.
Елемент на оценка:
Разгледани конфликти:
- Застой на комуникацията
- Предотврътяване на финансови щети за компанията, причинени от вътрешни семейни конфликти
Приложени умения
- Комбиниране на планиране на унаследяването с умения за разрешаване на конфликти
- Медиаторски умения

Изводи:
Консултант трябва да знае, когато е необходимо да представи цялостен план за унаследяване и кога е по-добре да се стимулира само дискусия. В този случай представянето
на конкретен план помага за решаване на вътрешните семейни конфликти.
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Казус 5:

Пример: Управител и собственик на международна транспортна компания е запознат с възможните конфликти при
унаследяване от първа ръка, тъй като самия той е преживял
някои от тях, когато е наследил компанията от баща си. Той е
наясно, че ранното планиране е един от най-важните фактори
за успешен преход и иска да въведе дъщеря си към бизнеса
в по-ранен етап. Когато тя е на четиринадесет години, той я
обучава да управлява мотокар и увеличава джобните й пари, ако помага в бизнеса. С наближаване на дипломирането,
собственика не е сигурен за това как да направи така че да
запази интереса й и да я подготви да поеме семейния бизнес
по възможно най-добрия начин.

Решение: Консултантите трябва да имат добре изградени знания за възможните сфери или области на познание, които ще помогнат на предприемачите в управление на
компанията. Консултанта трябва да насърчава дискусия на собственика с наследника
му, или да предостави на предшественика необходимата информация, за да се включи
в дискусията. За да се насърчи наследника да остане в семейния бизнес, консултанта
най-често препоръчва да се използват мрежи от семейни бизнеси. В тях потенциалните
наследници могат да си общуват заедно и да се стимулират един друг. Ако не съществува такава мрежа би било добре да се създаде една такава сред клиентите на консултанта (или между клиентите на много консултанти). Всички страни трябва да се стремят
да се намери баланс между личните интереси на наследника и достигането на ниво на
знания и опит в уменията му.
Елементи на оценка:
Разгледани конфликти:
- Поддържане на интереса на потенциалните наследници
- Подготвка на потенциалните наследници
Приложени умения:
- Познания за подходящо образование
- Мрежови умения

Изводи:

Поддържане на интереса на потенциалните наследници и подготовката им за поемане
на бизнеса трябва да вървят ръка за ръка.
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Тренирайте
мозъка
си
1. Обучение по комуникация и планиране на дискусия
Петте казуса имат общо, че консултанта трябва да провокира дискусия с
членовете на семейния бизнес. Представете си, че сте консултант в един от
казусите и се подготвяте за първата дискусия по решаване на проблема.
Назовете пет аргумента, които очаквате да срещнете и изгответе стратегия
за намиране на компромис в избраната ситуация.
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Насърчаване на промяната
След тази част, вие трябва да можете да:
- Разберете как да дадете стимул и да демонстрирате ползите от навременно планиране на унаследяването, както и недостатъците от липсата
на правилно планирате.
- Да можете да поставите основите за организиране на няколко поколения, като се вземат предвид всички техни представи, нужди и мисии като
участтици в процеса.
- Да помогнете на собствениците и на членовете на семейството да решат дали унаследяването или продажбата е най-добрият вариант.
Казуси показващи значението на планиране на унаследяването
Тези казуси са избрани за да покажат примери, които бизнес консултантите могат да използват, за да обяснят ползите от навременно планиране на прехвърлянето на бизнеса и недостатъците, ако не се направи
това.

Раздел 5:
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Казус 1:
Малък занаятчииски бизнес, собственост на
едно семейство в продължение от няколко поколения, се корени в традициите и понеже управляващия собственик иска да се пенсионира, той желае синът му да поеме бизнеса. Това
е реда, по който се е случило с него и баща му
преди години и той никога не се е съмнявал,
че би било по-различно с неговите наследници.
Той подготвя сина си, научавайки го на майсторството и го оставя да учи бизнес администрация и управление в университета. Планиране на унаследяването като че ли никога не
е било необходимо,заради очакването сина да
се върне към семейния бизнес и да го поеме.
Синът обаче не се чувства длъжен да приеме
ролята на наследник на семейния бизнес. Той се чувства свръх квалифициран да поеме
този малък бизнес, който в бъдеще едва ли ще може да издържа него и семейството
му. Въпреки семейните традиции, той решава да продаде бизнеса след като го наследи.

Елементи за оценка:
Въпреки, че собственикът е бил сигурен в плана си за унаследяване, той никога не се е
опитвал да формализира прехвърлянето, като го обсъди и и го оформи като договор с
неговия наследник. Консултантите трябва да насочат вниманието на предшественика по
тези въпроси своевременно. Същото се отнася и за наследника: Ако той не иска да поеме бизнеса, то той трябва да посочи това възможно най-рано. Най-добре е, консултанта
да потърси своевременно разговор с евентуалните наследници.

Основни предимства или проблеми:
Този конкретен случай ще предизвика най-вероятно прибързана продажба на семейния
бизнес, която ще завърши с неблагоприятен изход за семейството.
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Казус 2:
Въпреки че има три деца, които са подготвени, за
да могат да поемат бизнеса, млекопроизводител е
направил алтернативни планове за процеса на унаследяване, ако нито едно от неговите деца не проявява интерес към бизнеса. Дългогодишен служител
и ръководител на финансови операции е разработил обстоен преглед на бизнеса и е описал всички
вътрешните и външни бизнес процеси. Много преди
синовете му да завършат университета, млекопроизводителя се е ангажирал в преговори с работници
и служители и са обсъдили план за изкупуването на
фирмата, в случай че неговите деца не желаят да
наследят бизнеса. В най-лошия случай, при който и
децата му, и дългогодишния му служител откажат
да поемат фирмата, собственика вече е потърсил
експертно мнение за оценка на стойност на фирмата, за да се подготви за продажба на активите. По
този начин той е убеден, че най-малко семейството
му ще получи прилична равностойност в пари, за да
преследва своите бъдещи цели.

Елементи за оценка:
Консултантът трябва поне да повиши информираността за ползите от навременно планиране. Той може да използва своите мрежи за предоставяне на експертни становища
по финансови и правни въпроси. Препоръчват се съвети при всяка стъпка:
1. Подготовка и обучение на децата
2. Идентифициране и преговори с подходящи служители
3. Експертна оценка на предприятието.

Основни предимства или проблеми:
Собственикът на семейния бизнес е гъвкав и има резервни планове за процеса на унаследяване.

70

УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС: НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

Казус 3:
Фабрика за производството на кожи е трето поколение семеен бизнес с управител - 52-годишният
собственик. Самият той се смята за здрав и способен да управлява фирмата си за години напред,
поради което никога не се е ангажирал с планиране на унаследяването. При едно много напрегнато
бизнес пътуване той получава тежка сърдечна атака и изпада в медицинска кома. В резултат на това,
никой няма достъп до важни документи, банкови
сметки, или дори до ключът на бюрото на собственика, тъй като не са предприети превантивни мерки,
предвидени за такива случаи преди това. Въпреки
че е възможно да се осигури достъп до всички необходими данни и предоставяне на правата и пълномощията за вземане на решения от заместник на
собственика, процедурата да се направи това отнема две седмици. В същото време бизнесът изпитва сериозни загуби в резултат на принудителното
бездействие. Клиентите са смутени от риска породен от неактивтия управител и последвалите неефективни процедури.

Елементи за оценка:
Дори и неочакваните събития трябва да се планират, защото те могат дананесат сериозни щети на компанията. Консултантите трябва да повишат информираността за такива
възможни случаи и да предоставят данни за извънредно планиране.

Основни предимства или проблеми:
Без извънредно планиране, фирмата не може да продължи да работи на функциониращо ниво.
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Казус 4:
Собственикът на една автокъща страда от тежки мозъчни увреждания при катастрофа с мотор, и е в безсъзнание в продължение на няколко седмици, при което консултантът на фирмата
прилага авариен план, който той и собственикът
са разработили преди две години. Заместника
на собственика получи незабавен достъп до
всички банкови операции и до управлението.
Той е в състояние да уреди три основни неуредени плащания, за да се увери, че следващите
доставки чакани от основните им клиенти ще
пристигнат навреме. Мениджъра на персонала
на фирмата получава правото да вземе окончателни решения по кадрови въпроси, и да е в
състояние да наеме допълнителни продавачи, необходими за планираното разширяване
на фирмата в съседния град.

Елементи за оценка:
Най-важните правни и финансови въпроси на фирмата са обхванати от аварийния план.
Консултантите трябва своевременно да насърчават тези планове в случай на извънредна ситуация при своите клиенти. В някои случаи има наръчници, предоставени от
местните търговски камари с насоки за аварийно планиране. Консултантът трябва да
предприеме бързи действия и или да предостави данни на законния представител на
собственика или сам да предприеме действия.

Основни предимства и проблеми:
Фирмата оцелява при отсъствието на собственика си с минимални загуби в резултат на
внимателно и навременно планиране при извънредни ситуации.

72

УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС: НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

Казус 5:
Синът на собственика на механична
строителна компания, специализирана в изграждане сгради по конкретна
поръчка, поема семейния бизнес след
изучаване на инженерство и бизнес
администрация. Но тъй като повечето бизнес отношения се основават на
доверието между производителя и неговите клиенти, което е изградено по
време на дълготрайните отношения,
много от клиентите решават да преместят поръчките си на друг местен
конкурент на фирмата. Те не познават
способностите на сина и не искат да
поемат риска от намаляващото ниво
на креативност, когато става въпрос за сложни постройки по поръчка.

Елементи за оценка:

Особено в бизнеси, които осигуряват високо специализирани решения като в този случай, както и в бизнеси които трябва да осигурят стабилно управление на производството
и цените, които клиентите са планирали, взаимното доверие между собственика и клиенти е наложително. Ако наследника не успее да сигнализира за неговата способност
да отговори на нуждите на клиентите, консултантите могат да се намесят и да помогнат
на младия собственик в рамките на този процес на сигнализиране чрез предоставяне на
своя опит и стаж. В същото време консултантите на предшественика могат да балансират неопитността на наследник.

Основни предимства и проблеми:
Ако клиентите не могат да установят отношения на взаимно доверие с наследника на
семеен бизнес, опасността да бъдат загубени като клиенти е значително по-висока.
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Казус 6:
От 16-тия си рожден ден дъщерята на фермер отглеждащ пшеница присъства на срещите с клиентите на баща си. Тя се научава как да провежда бизнес
преговори, и по-важното, тя се запознава с основните участници в семейния им бизнес. След обучението
си по бизнес администрация и завършване на висше
образование в областта на селскостопанските науки, тя успява да поеме семейния бизнес от баща си.
Поради предварително изградените й отношения с
основните клиенти, тя успява да ги поддържа. Те са
уверени в способността за изпълнение на дейността
по начин, който е от полза и за двете страни. Бащата
продължава да осигурява допълнителна подкрепа
и помощ от по-заден план, но той вече не е официален мениджър.

Елементи за оценка:
Доверието между управителя на фирмата и нейните клиенти вече е създадено преди самото унаследяване. Консултантите трябва да насърчават това. Ако е налице планирано
намерение за изкупуване на бизнеса, добре е това да бъде съобщено предварително на
клиентите на фирмата. В случай на закупуване на фирмата от служител, същия процес,
както е описано по-горе трябва да бъдат приложен. Ако външен инвеститор купува фирмата е добре, въпросът да бъде разгледан с клиентите преди прехода. Консултантите
могат да вземат ролята на медиатори в произтичащите процеси.

Основни предимства или проблеми, произтичащи от подхода, избран в
този пример:
Процесът на преход се улеснява значително от предварителната подготовка.
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Казуси, които помагат да се разбере решението за унаследяване или
продажба на бизнеса
Тези казуси имат за цел да помогнат на бизнес консултантите в подпомагането на
собствениците да изберат между двата подхода да направят преход: наследяване или
продажба.

Казус 1:
Собственик на бизнес произвеждащ керамика е осигурил на най-големия си син цялостно обучение, с цел да му позволи да поеме
фирмата. Като първа стъпка сина е научили
основите на всички технически аспекти в керамиката, като работа с различните видове
машини. Той също така се е запознал с транспортирането на продукта, което също е част
от бизнеса. По-късно синът учи инженерни науки и бизнес администрация. След период на
работа заедно с баща си, синът е насърчен и е готов да поеме семейния бизнес. Въпреки,
че е налице привлекателна оферта от местен конкурент за закупуване на компанията,
собственикът решава да се пенсионира и да прехвърли компанията на сина си.

Елементи за оценка:
- Определяне на наличието и годността на евентуален наследник.
- Сравняване на ползите от унаследяване вътре в семейството и външнта оферта.
В повечето случаи собствениците на семеен бизнес искат да се прехвърли собствеността
в семейството. Консултант все пак трябва да претеглят всички възможности и да ги посъветва по най-добрия начин. В горния казус има подходящ наследник, но консултанта
трябва да провери дали е финансово препоръчително да се отхвърли офертата. Трябва
да се отговори на два въпроса:
1. Дали компанията е напълно устойчива в бъдеще?
2. Няма ли да е от полза за семейството, да се приеме предложението, ако то
надвишава действителната стойност на фирмата?

Унаследяване или продажба?
В казуса има наследник, който желае а поеме фимрата и той е подходящ. В тези случаи
е препоръчително, да се отхвърли офертата за закупуване на фирмата
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Казус 2:
Синът на собственика на пекарна,
който е трябвало да бъде наследник на баща си, се завръща у дома
от университета, след изучаване на
технология на хранително-вкусовата промишленост. Както е планирано, той започва работа в семейния
бизнес. След няколко седмици той
решава, че не иска да поеме бизнеса и се стреми към разговор с баща
си. Дискусията еволюира в горчив
семеен спор. Бащата се страхува за
бизнеса на живота си , сина е притеснен за бъдещето и за способността си да работи
това и да се грижи за семейството си, затова той иска да приложи уменията си на друго
място. Консултантът дълго време прави стъпки във фирмата в ролята си на посредник.
След като търсят възможен кандидат сред служителите, за закупуване на фирмата, те
решават заедно, че ще предложат продажба и предадат управлението на бизнеса на
един от служителите, който вече има опит придобит при бащата. Служителят приема
предложението и по съвет на консултанта изготвят две годишен план за излизане на
предшественика. Той последователно ще предаде отговорностите, докато купувачът
има възможност да усвои управлението на бизнеса.

Елементи за оценка:
- Определения кандидат за унаследяване се отказва
- Търсене на алтернативни кандидати
- Преразглеждане на плана за унаследяване
Консултантът има няколко задачи в случаи като този. При спорове, той/тя може да
действа като медиатор между членовете на семейството, той/тя може да окаже подкрепа в търсенето на подходящи купувачи, и той/тя може да помогне в преразглеждането
на новия план за излизане от бизнеса.

Унаследяване или продажба?
Продажбата на добре познат служител може да облекчи решението на собствениците,
които се страхуват за бизнеса на живота си, както и за визията на компанията при продажба извън семейството
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Казус 3:
Процесът на унаследяване в малка рекламна агенция е бил решен преди години:
собствениците, двойка, която е наследила
бизнеса от бащата на съпруга, имат две
деца, като и двете са обучени да продължат бизнеса. По-големия син, на 25 години
учи медиен дизайн, дъщерята, която е две
години по-малка, учи бизнес администрация с акцент върху маркетингови стратегии. Планът за унаследяване включва последователна стратегия за оттегляне на
родителите през следващите три години. След една година съвместна работа обаче, един
по-голям конкурент разширява своя бизнес в града на семейството и става така, че семейния бизнес не е в състояние да поддържа своите планове. След рязък спад в приходите
на семейството, то трябва да реши дали да приеме офертата за закупуване от конкурента,
която той е направил, или да преструктурира бизнеса с надеждата да направи опит да се
пребори с опита за придобиване. Те се съветват със своя дългогодишен финансов консултант за помощ, за да бъдат оценени техните идеи за преструктуриране. Консултанта съветва
семейството да се специализира в онлайн реклама, която е предназначена за местния бизнес, като този сегмент на пазара обещава стабилна работа и достатъчно висок доход с пониска структурата на разходите. Семейството решава да отхвърли офертата на конкурента.

Елементи за оценка:
- Определяне на стратегии срещу враждебните опити за придобиване на
бизнеса.
- Вземане на решение между преструктуриране и продажба на семейния
бизнес.

Често семейните фирми са по-малки от своите конкуренти и трябва да се адаптират и
да преструктурират своята бизнес идея, когато традиционните им стратегии водят до
намаляване бизнес показателите им и застрашават самия бизнес. Консултантите могат
да предоставят своя опит за финансовите аспекти на бизнеса и могат да оценят идеите
за преструктуриране. Те имат неутрална гледна точка, която не е ограничена от традицията или емоционалните връзки в семейството.

Унаследяване или продажба?
В този случай самият процес на унаследяване вече е обезпечен и планиран. Решението
бе да се направи опит за преструктуриране, за справяне с враждебния опит за поглъщане. Внимателните финансови изчисления и познаването на пазара са нужни на консултанта, за да може да се осигури достатъчно информация за вземане на разумно
решение.
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Казус 4:
Собственикът на верига от пицарии е без деца, и когато той навършва 55 години е посъветван от банковия си консултант, да обсъдят бъдещето на бизнеса след пенсионирането
му. Тъй като новите дългосрочни кредитни линии трябва да бъдат предоговорени, консултантът се възползва от случая и възможността за да се заеме с очаквания проблем. След
няколко опита за дискусия, собственикът на семейната фирма се съгласява въпросът да
бъде разгледан. С помощта на консултанта се обсъждат следните алтернативи:
- Търсене на подходящ кандидат за поемане на бизнеса сред служителите .
-Р
 азделяне на бизнеса на подходящи сегменти за града и намиране на купувачи за
всеки сегмент.
- Преструктуриране на бизнеса във франчайз система.
Търсенето сред служителите завършва неуспешно, и се преминава към търсенето на
купувачи във всеки един град. След като банковия консултант промотира предложението, използвайки своята бизнес мрежа, моделът на франчайзинг е възбудил интереса
на външен инвеститор.

Елементи за оценка:
- повишаване на осведомеността за необходимостта от планиране на унаследяването.
- Разработване и оценка на алтернативи.
- С помощта на бизнес мрежата на консултантите да се намерят външни инвеститори.
Често консултанти са наясно с необходимостта от планиране на унаследяването по-рано
във времето от собствениците на семейния бизнес.

Унаследяване или продажба?
Ако не са очевидни кандидати сред децата или служители с продължителен стаж, необходимо е консултанта да предложи други възможни варианти за прехвърляне на семейния бизнес. Но все пак, стратегията за прехвърляне е силно зависим от въпросната
фирма.
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Казус 5:
Баща на трима синове е собственик на магазин за външно оборудване със онлайн система за продажби на едро, е решил, че процеса на унаследяване трябва да започне, за
да успокои своите клиенти на едро за дългосрочните им взаимоотношения. Той поканил
членовете на семейството в дома си и започнала дискусия със синовете за това как и на
кого да прехвърли бизнеса. Единия син веднага се отказал като вариант за наследник,
обаче другите двама проявили интерес към поемането на семейния бизнес. От тази ситуация произтекли два конфликта:
1. Синът, който не иска да наследи бизнеса, заявява правото си да бъде закупен неговия
дял от наследството от другите двама. Размерът на парите, необходими за директно закупуване обаче не са налични, а нови кредити ще застрашат бъдещата дейност на компанията.
2. Останалите двама синове спорят за длъжностите след унаследяването, като никой не
иска да бъде с по-нисък ранг.
Бащата се свързва с дългогодишния фирмен консултант, който да бъде медиатор при
разрешаване на конфликта. Заедно те разработват вариант, при който заплащането на
дяла на незаинтересования син да бъде извършено на пет транша през следващите пет
години. Другите двама синове ще бъдат управляващи съдружници и техните отговорности ще бъдат разделени в зависимост от индивидуалните им способности (единия е с
диплома по право, а другата е учил счетоводство и финанси).

Елементи за оценка:
- медиация между желаещи и не желаещи да поемат бизнеса наследници
- посредничество между двама наследници с равни права в унаследяването
Консултантите на семейни фирми се нуждаят от умения за фирмено медиатърство. Вземането на решение за процеса на унаследяване може да бъде много емоционално и
разгорещено. В повечето случаи е необходимо неутрално мнение, което да прави разлика между желанията на членовете на семейството и нуждите на компанията.

Унаследяване или продажба?
Ако нежелаещия да се включи в бизнеса син, беше настоявал за незабавното му изплащане на дяла, и това плащане би превишило финансовия капацитет на компанията, то
продажба би била неизбежна. С постигнатите компромиси се избягва това.
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Казус 6:
В малък магазин за водопроводни части и материали, който се управлява и е собственост на баща и
син, се наблюдава спад на приходите, а разходите се увеличават. Сед женитбата на сина, доходите
получавани от бизнеса не са достатъчно високи, за
да издържат цялото семейство. Опитът за разширяване, чрез придобиване на бизнеса от конкурент,
за да се генерират повече приходи бива неуспешен
и банковия консултант дава съвет за продажба на
част от активите, за да се спаси останалата част на
фирмата или намирането на трета страна - съдружник инвеститор, за да се запази предприятието
действащо. Чрез бизнес мрежата на банковия консултант и посредничеството на местната търговска
камара може да се намери външен инвеститор,
който е готов да слее своя собствен водопроводен
бизнес със семейния бизнес, който е под въпрос. Бащата и синът ще останат на управленски позиции, но новият инвеститор ще бъде мажоритарен собственик на слятото
предприятие.

Елементи за оценка:
- Оценка на финансови ситуации
- Консултации за евентуално емоционално болезнени стъпки като отказване като (единствен) собственик.
Консултантите трябва да бъдат реалистични, а когато се колебаят, съвети трябва да са
в полза на компанията.

Унаследяванеили продажба?
Настъпващата несъстоятелност трябва да бъде разгледана. Когато единственият шанс
за оцеляване на фирмата е да се поканят външни инвеститори, консултант трябва винаги да съветва категорично в тази насока.
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Унаследяване или продажба: кратък въпросник
Този кратък въпросник е създаден специално за бизнес консултантите, за да могат да
помогнат на собствениците и членове на семейството да вземат решения относно унаследяването или продажбата на бизнеса.

Необходимо е да се вземат предвид пет основни области, когато се обсъжда между варианти за унаследяване или продажба:
Наличие на подходящ наследник
Едно успешно унаследяване е възможно само ако подходящия наследник се намира
между членовете на семейството или сред служителите в компанията. Процесът на вземане на решение, за да се определи дали кандидатите са подходящи е сложен. Консултантите могат да осигурят неутрална помощ чрез участие в разговори с кандидатите и
определяне на техните умения, както и готовността им да поемат семейния бизнес. Ако
няма потенциални кандидат или всички кандидати се окажат неподходящи, продажбата
на бизнеса е неизбежна и трябва да се съобщи за това на собственика на фирмата.
Примерни въпроси, които да се вземат предвид:
1. И
 ма ли собственикът деца или други роднини, които са подходящи за наследници?
2. Има ли подходящ кандидат сред служителите на фирмата?
3. П
 ри липса на подходящ наследник, има ли желаещи инвеститори да поемат цялата дейност(а именно: продажба на активи)?

Възможност за правен спор между кандидатите
В случай, че повече от един кандидат пожелае да наследи и да поеме управлението
на фирмата, както и че, всички тези кандидати могат да имат законови претенции да
наследят компанията, т.е. повече от едно дете в семейството, тогава може да възникне
правен конфликт, който ще навреди на дружеството. Ако не може да се намери никакъв компромис, като например да се раздели компанията на жизнеспособни единици, които могат да функционират като самостоятелни предприятия, или разделяне на
управлението и отговорностите във фирмата между кандидатите, трябва да бъде даден
съвет за продажба. Чрез продажбата на компанията най-вероятно ще се заобикалят
конфликтните правни въпроси. Кандидатите могат да използват парите от продажбата
за да стартират нов бизнес.
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Примерни въпроси, които да се вземат предвид:
1 Има ли повече от един кандидат за унаследяване?
2. Ако отговорът е да, проверете дали те имат юридическите права за унаследяване /
поемане управлението на бизнеса?
3. Как може да се постигне компромис, който да избегне възможен правен конфликт?

Финансово здраве на фирмата
Въпросното дружество трябва да има финансов капацитет осигуряващ условия за издръжката на наследника и неговата фамилия. Следователно, финансовото състояние
на фирмата е необходимо да бъде проверено преди началото на прехвърлянето. Ако
има сериозни съмнения относно финансовата устойчивост на фирмата, е необходимо
да бъде даден съвт за продажба на активи. В противен случай вероятно наследника ще
трябва да извърши продажба на по-късен етап с тежки загуби.

Примерни въпроси, които да се вземат предвид:
1. И
 ма ли фирмата достатъчно висок финансов резултат, за да осигури издръжката на
собственика и неговото семейство?
2. А
 ко отговорът е да, това ще важи ли и за в бъдеще (въпреки процеса на унаследяване)?
3. Колко ще се намали продажна цена след унаследяването?
Опасност от принудително придобиване /поглъщане/
Тази ситуация е силно свързана с въпроса за финансовото състояние на фирмата и съответно опасността от принудително придобиване /поглъщане/. Консултантите трябва
да проверят дали техният клиент има потенциал да бъде придобит от по-мощен конкурент. В периода на унаследяване на фирмата, са възможни периоди на по-голяма
финансова нестабилност и уязвимост от подобни ситуации. Следователно (финансовите)
консултанти трябва да проверят дали тякой по-силен конкурент се разширява на пазара,
и да посъветват клиента си за своевременна продажба, ако придобиването изглежда
непосредствено и непредотвратимо.
Примерни въпроси, които да се вземат предвид:
1. Има ли някакви потенциални купувачи на фирмата, нкоито могат да надделеят над
текущата собственост?
2. Ако отговорът е да, има ли възможности за укрепване на фирмата срещу опити за
принудително придобиване?
3. Колко ще струва борбата срещу евентуален купувач и с колко това ще девалвира
компанията (тъй като защитата срещу опита за принудително придобиване е скъпо)?
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Застрашаване визията на собственика
Консултантът трябва да провери дали визията за компанията на собственика е застрашена при извършване на прехода.Това може да се случи, ако наследника съзнателно
промени философията на фирмата след като поеме контрол и ключовите области на
дейност на фирмата бъдат заменени с несъвпадащи такива. Консултантът трябва да
информира собственика и да представи алтернатива на продажба на активи. По този
начин визията на собственика няма да бъде запазена, но поне цялостна промяна ще
бъде предотвратена. Това би трябвало да е последен опит, при положение, че всички
други преговори се провалят.
Примерни въпроси, които да се вземат предвид:
1. К
 олко важна е философията на фирмата за сегашния собственик?
2. К
 олко неизбежна е промяната на философията на фирмата след процеса на унаследяване?
3. К
 ак може да бъде намерен компромис (и законно да бъде защитаван след унаследяването)?
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Тренирайте
мозъка
си
Помощ с навременното планиране
Изберете един от казусите, който е с отрицателен резултат, тъй като процеса на унаследяване не е бил планиран своевременно. След това си представете, че може да посъветвате собственика преди ситуацията да е тръгнала в грешна посока. Какви стъпки ще изберете, за да се повишите информираността за ползите от навременно планиране? Как
можете да използвате вашата позиция на консултант за преодоляване на нежеланието
на други членове на семейството и на собственика за планиране на наследяването на
време? Направете анализ стъпка по стъпка на ситуацията.
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Материал за размисъл
Интернет страници,
видеа и линкове към
блогове, свързани с
темата на наръчника:
Уроци на Дамадрон относно определяне стойността на фирмата
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUkh9m2BorqmSH1Y8QIYQ-0HnbWpHvBzf

Тук ще намерите повече информация за подхода „нетната стойност” в Сесия 19, а сесии
от 3 до 13 дават информация за подхода на дисконтираните парични потоци и Сесия 17
и 18 – пазарни сравнения, които се обсъдиха в част1.
Извадки или цитати от доклади, литература и други източници :
„Няколко работодателски организации или търговски палати разглеждат въпроси, свързани със семеййните фирми ( например унаследяване), което директно или косвено дава
полезна информация за семейния бизнес“ - Преглед на въпроси релевантни за семейния
бизнес
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/08/familybusiness_study_en.pdf

Всеки консултант, следва да провери уебсайта на местната търговска палата дали тя
предоставя конкретна помощ по въпросите на унаследяването.
Липса на осъзнаване на важността от навременно планиране на бизнес трансфера при
семейните фирми (особено в новите страни-членки и смяната на рамкови условия, като
например социално-демографските промени) показват зле подготвено унаследяване,
застрашаващо фирмите“
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/08/familybusiness_study_en.pdf

Важна библиография:
Carsrud, A. L., & Brännback, M. (2011). Understanding Family Firms: Case Studies on the
Management of Crises, Uncertainty and Change. New York: Springer Science & Business Media.
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Brännback, M., & Carsrud, A. L. (2012). Family firms: case studies on the management of growth,
decline, and transition. New York: Springer-Verlag New York.
Carsrud, A. L., & Brännback, M. (2011). Family Firms in Transition: Case Studies on Succession,
Inheritance, and Governance. New York: Springer Science & Business Media.
В тези три издания с казуси, ще намерите задълбочени анализи на различни казуси на
семейни бизнеси, ако желаете да прочете повече от предоставените казуси по-горе в
Раздел 4 и 5. Особенно третото издание е силно насочено към унаследяването и неговите особенности.
Други материали:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Damodaran - началната страница обхваща почти всичко за корпоративните финанси.
Така че, ако интересът ви е събуден от раздел 1 и искате допълнително да задълбочите
познанията си по темата ще намерите повече информация тук, представено по прагматичен начин и ориентирано към практиката.
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Модул 3:
Планиране на унаследяване вътре в
семейството
Това е основният модул, който позволява на
бизнес консултантите да подпомагат процеса
на унаследяване от гледна точка на бизнеса
и семейството, обръщайки повече внимание
на техническите въпроси, заедно с потенциалните психологически ефекти и в рамките на
динамиката на семейството, възникваща по
повод на този процес.
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Споделяне на еднаква визия за
бъдещето на бизнеса
След този раздел, вие трябва да можете да:
- Интегрирате и съчетавате визиите и целите на
собствениците (например намален бизнес риск, фондове
за пенсиониране, дистанционен контрол върху процеса
на унаследяване и развитие на бизнеса, и т.н.), на потенциалните наследници (приблизително идентифицирани
като готови и способни да стимулират растежа), на тези
които не са наследници (с интерес към процъфтяващия
бизнес и възвръщаемост на инвестициите, и т.н.) с оглед
определяне на общото бъдеще за визията, на всички
членове на семейството които участват (управляващи,
заети лица, които ще бъдат наети и инвеститори) в бизнеса.

Раздел 1:
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Собственика (собствениците), наследника (наследниците) и ненаследника
От основно значение за бизнес консултанта е да разбере тези три основни фактора при
определяне на визиите за бъдещето на компанията. Разгледана е поредица от три основни аспекта за всеки един от тези участници във връзка с семейния бизнес.

Въведение
Отделните представи на собственика на семейния бизнес, на наследниците, и на тези
които не са наследници, за бъдещето на семейна фирма трябва да бъдат ясно формулирани, споделени, тествани, и в крайна сметка, одобрени от всички тях. Създаването на
визия във вдин всеки случай е процес, първо на индивидуално ниво, а след това на ниво
членовете на семейството като единица, участваща в семейната фирма чрез различни
роли, с различни цели, очаквания и мечти.
Достигането до обща визия за бъдещето на компанията, включваща процеса на унаследяване, е семейна задача, където бизнес консултанта на семейството може да помогне,
както при определянето, така и след това в интегрирането на отделните представи
в съгласувана, общоприета и споделена визия. Аспектите демонстрирани по-долу са
предложения за консултантите, които да вземат под внимание като базови елементи и
фактори, които оказват влияние на основните теми за визия на лично ниво. Те трябва да
се разглеждат като показатели водещи процеса на консултиране, както и за възможни
източници на въздействие в развитието на споделената визия.

Визията на собственика: три основни аспека
1. Оцеляване на семейната фирма
Основната грижа на всеки собственик на бизнес е оцеляването на фирмата. В областта
на семейните предприятия, бизнес оцеляването очевидно е свързано и със семейството.
Успехът или провалът на семейната фирма в крайна сметка има много по-голямо въздействие върху семейството като единица, отколкото във всеки друг не семеен тип бизнес. Притеснението се засилва, ако днешната семейна фирма е била препредавана на
едно или повече поколения в миналото. Визията на собственика на семейният бизнес е
силно обусловен от неговата загриженост, на първо място да запази бизнеса жив, избягвайки ситуация, в която той да бъде основния виновник, който да доведе семейната фирма до закриване. Визията на собственика се препредава с тежестта на препредаването на
щафета на някой , който най-добре ще осигури оцеляването на фирмата., като приоритет ,
който ще бъде следван от „Как“ и „Какво“
2. Ръководните умения и предприемачески дух на следващото поколение
Това е тясно свързано с предишния аспект , компетентността за лидерство и предприемаческите нагласи на следвящото поколение на семейната фирма са от съществена
важност за настощите собственици на семейния бизнес. В същото време, тава върви
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ръка за ръка със страховете от прилагането на всички нови модели за управление и
насочване на фирма, които ще дойдат заедно с новия наследник в някакъв момент в
бъдещето, влияейки и върху собствената визия.
До каква степен ще се запази или промени културата на компанията? Как ще може
новите стилове на управление и предприемачески нагласи в бъдеще да бъдат абсорбирани или адаптирани към компанията, такава каквато сегашният собственик и лидер
я познава и прогнозира бъдещето й? Какво последици ще възникнат, когато се намира
споделена визия за фирмата, заедно със следващото поколение, и каква ще е ролята на
настоящия собственик в бъдеще по отношение на тези въпроси? Последния въпрос води
към следващия аспект.
3. Управляващият орган и ролята на прехвърлящия (сегашния собственик) в бъдещето
Отношенията свързани с власт и авторитарните модели в рамките на семейната фирма ще се променят по време и след процеса на наследяване. Когато дефинира своето
собствено виждане за семейната фирма, сегашният собственик най-вероятно проектира себе си в рамките на тази визия; той мисли за активна роля, която ще доведе до
постигане на целите на тази визия; роля, която от своя страна предполага определено
количество сила и власт за да го направи за бъдеще, когато следващото поколение ще
е наследило. Трябва да се направи преглед на тези елементи от визията на собственика
и привеждането им в уравнението, с цел да се улесни развитието на общата визия сред
членовете на семейството, с възможно най-малко търкания и максимална ангажираност от всички.

Визията на наследниците: три важни аспекта
1. Живеене и действие в сянката на старото поколение
Когато наследниците бъдат подканени да дефинират своите собствени очаквания, цели
и мечти, които придават форма и съдържание на собствената им визия за бъдещето на
семейната фирма, те мислят за себе си като .... наследници, тоест, като тези, които поемат
отговорността, задачата, до известен смисъл „свещена“ мисия, която е неразривно свързана с миналото настоящето и бъдещето на семейството. В същото време това е семеен и
бизнес проблем. Тези наследници основават своите представи върху семейната система,
как семейството и бизнеса функционират и как са моделирани взаимодействия и взаимоотношения между членовете на семейството са. Ето защо, наследниците мислят около
собствената си лична визия и предполагаемата или ясна визия на старшото поколение,
като цели, които да бъдат еднакво задоволени. До каква степен обаче ще се вземат желанията и на наследниците, тъй като те просто живеят в сянката на поколението преди тях?
Колкокраен трябва да бъде наследника при формулирането на своята визия, за да получи отделна идентичност и в същото време да се запази хармонията между членовете на
семейството и успеха на бизнеса? Този аспект в крайна сметка води до следващия, който
се занимава с въпроса за набирането на уважение като наследник, който се е посветил на
една обща визия за бизнеса, която взема под внимание и личната визиия на наследника.

90

УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС: НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

2. Придобиване на уважение
Това е тясно свързано с предния аспект, че при формулирането на собствената си визия,
наследника търси да спечели уважение от цялата „система“, включваща семейство,
служители, мениджъри, заинтересовани страни, както и клиенти. Той е изправен пред
противоположни аспекти - да се съобрази с визията на старшото поколение и да действа като законен „представител“ на наследство, тоест предаване на традициите , или да
се бори срещу някои аспекти на тази визия и да действа като новаторски „разрушител“
(в ситуация „да продулжиш или да се провалиш“, подсилена от дупката на комуникацията между поколенията). След това, наследника ще позиционира себе си, за да мисли
за налагане на личното си виждане и обосновка за стратегия и съответно да спечели
респект и уважението от семейството и семейната фирма в същото време.
3. Различна философия за живот
Това може да звучи твърде общо или дори тривиално, но семейството, като място за
среща на различни поколения, може еднакво и по-често, да се счита за място за изразяване на враждебни сблъсъци между различни възгледи за това как нещата трябва да
работят в живота. Така визията за бъдещето на семейна фирма, би могла да послужи
като добра възможност да се изразяват различни възгледи за живота, които в крайна сметка ще се отразят на бизнеса и семейството, и преди всичко, като средство на
по-младото поколение от наследници за обособяването им със собствена идентичност,
срещу тази на старшото поколение. Ето защо, тази нужда да изразяват себе си, ще бъде
насочени към създаването на лично виждане, като част от общата визия. Това е важен
аспект и косвена перспектива, когато се преминава през процеса на интегриране на
семейната визия за бъдещето на семейната фирма.

Визия на тези, които не са наследници: три важни аспекта
1. Проучване на вероятността или потенциала някой да се превърне в бъдещ
наследник в определен бъдещ момент в семейната фирма
Non-successors in family firms are non-successors because they are not involved in the
family firm, they are involved but not chosen as such, or they are not interested to take over
the family firm. When they are thinking of their own expectations from and dreams for the
family firm, they too look at a future picture of the family firm and imagine themselves in
this picture. Depending on the reasons for being non-successors they explore the probability
and the potential to become successors at some future point. This exploration is strongly
conditioned by the age, the gender, the educational background, and the interfamily
relationships among other things. These are elements which probably are most responsible
for their role as non-successors as well.
Не-наследниците в семейните фирми са не-наследници, защото те не са замесени в семейната фирма, те са включени, но не са избрани като такива, или те не са заинтересовани да поемат семейния бизнес. Когато те си мислят за собствените си очаквания
и мечти по отношение на семейната фирма, те също очертават бъдеща картина на се-
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мейната фирма и си представят себе си в тази картина. В зависимост от причините за
това те да не са наследници, те изследват вероятността и потенциала да се превърнат
в наследници в някакъв бъдещ момент. ТТази тяхна представа е силно обусловена от
възрастта, пола, образователния ценз и фамилните отношения. Това са елементи, които
вероятно са най-добре изведени в тяхната роля като не- наследници.
2. В очакване не бъдещи повратни моменти в семейната динамика
Не-наследници не са в лидерски позиции в рамките на семейната фирма, но се интересуват от прогнозиране на промени в динамиката на семейството, които ще възникнат
в бъдеще, бъдещи повратни точки в динамиката в семейството, каквато точка е прехвърлянето на семейната фирма на следващото поколение. Това включва състоянието
на отношенията им с „лидерите“, като свързана с очакването за собствената им роля в
семейната фирма като не-наследник.
3. Привеждане в съответствие на перспективите или конфликт на елементи от
собствената перспектива за визия с перспективата за визия на наследниците
Не-наследниците, чрез определяне на собствената си визия за бъдещето на семейната
компания, и в зависимост от тяхната позиция в рамките на семейството (трябва да се
очакват различни аспекти например от съпруг или съпруга, дъщеря или син, второ или
трето коляно роднини и т.н. които не са наследници) и във фирмата ( „служител“, мениджър, нови или стари за фирмата т.н.), и се претеглят спрямо основните елементи от
собствената си визия (и) с визията на лицата, които ще дойдат на власт (лидерство ), за
да съответстват на тях или да ги направят съответстващи на собствената си визия. Например, съпруга или съпруг на настоящия собственик на семейната фирма ще управлява
по съвсем различен начин своята визия, в сравнение с един бъдещ наследник, като син
или дъщеря, както и обратното. Влиянието на не-наследниците трябва да се вземе сериозно под внимание, когато се разглежда тяхната собствена визия и позиционирането
им в цялостта на семейството и семейната фирма.
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Три бизнес модела, които са използвани, в подкрепа на
бизнес консултантите
Тези три бизнес модела служат за три основни цели: първо, за да могат да идентифицират, да открият и да бъдат съпричастни с всяка друга гледна точка; второ, за да
общуват и да обсъдят „резултатите“ с цялото семейство; и накрая, за да работят заедно
със семейството с намерение да интегрират и да съчетаят различните възгледи, цели,
представи, и доколкото е възможно да постигнат така наречената „споделена визия за
бъдещето“.
The Circumplex Model of Family Functioning
от Olson, D.H., Circumplex Model of Marital and Family Systems
Кратко описание:
Както е документирано в различни изследвания на семейния бизнес, семейния бизнес не
може да бъде разбран правилно, без да се разбере на първо място семейството, което
стои зад него. Характеристиките и динамиката на самото семейство, което стои зад
всяко семейно предприятие обикновено са слабо или недостатъчно проучени. В обхвата
на темата „семеен бизнес“ , има редица изследвания на семейството, най-често това се
свързва с най-различни науки за изучаване на семейството, като например икономика, предприемачеството, социология, изследвания на семейството или на управлението.
Предложеният модел идва от дисциплините на Психологията и Семейните изследвания,
като единствена цел, която трябва да послужи в случая е да се помогне на семейния
бизнес консултант в идентифицирането на начина, по който едно семейство функционира по отношение на степен (ниска или висока) по отношения на две направления:
• Адаптивност и гъвкавост, т.е. степента, в която семейството е гъвкаво по
отношение на адаптивност към промените и подготовка за позициониране
при нови обстоятелства
• Сближаване, т.е. степента на емоционална близост между членовете на семейството
Чрез позициониране на семейството в тези две измерения , които са степента или нивото
на гъвкавост и сближаване (от високо към ниско ниво съответно), консултантът може да
получи основно ниво на информация и представа за модела, в който семейството функционира, и как членовете на семейството си взаимодействат и как комуникират един с друг.
Тази представа от своя страна може да помогне на консултанта, за да разбере по-добре
семейната динамиката, която се разгръща в процеса на създаване на споделена визия и
евентуално, по време на процеса на смяна при планираното унаследяване и същинското
прехвърляне на семейния бизнес на следващото поколение. Без тези основни знания, става изключително трудно да се комуникира с членовете на семейството по отношение на
тяхната представа и как те могат да бъдат поставени под един покрив по начин, който ще
осигури хармония в семейството и устойчивостта на семейния бизнес
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И както ще бъде представено, степени на гъвкавост и сближаване, които са твърде ниски или твърде високи, по свой собствен начин ще доведат до значителни пречки в създаване и поддържане на обща визия за бъдещето на семейната фирма. Консултантът
на семейния бизнес не е необходимо да играе ролята на семеен терапевт, но с помощта
на този модел, той може да се намеси, като опита да внесе повече баланс в семейната
система, като се фокусира върху бъдещето на семейната фирма.
Как работи модела:
Първо, всяка от двете измерения - „Адаптивност / Гъвкавост“ и „Сближаване“ - допълнително се разделя на четири стила на функциониране и поведение, които отговарят на
високи или ниски степени. Четирите функциониращи стила за величината „адаптивност
/ гъвкавост“ са „хаотичен“, „гъвкав“, „структуриран“ и „стабилен“ и съответните тези за
величината „сближени“ са: „несвързани“, „разделени“, „свързани“ и „заплетени „. В крайна сметка, степените на семейната гъвкавост и сближаване са от високи до ниски нива,
според функционирането и поведенческия стил, както е показано в таблицата по-долу:
‘Адаптивност / Гъвкавост’
Хаотично
Гъвкава
Структуриран
Стабилен

Степен
Висока

‘Сближаване‘
Несвързани
Разделени
Свързани
Заплетени

Ниска

Степен
Ниска

Висока

Използвайки тази основна матрица, консултантът ще опита да определи кой от въпросните стилове на функциониране във всяко измерение, отразяват най-добре въпросното
семейството. Това в крайна сметка ще определи ниска, средна или висока степен на
гъвкавост, адаптивност и сближаване, характеризират семейството, които пък са условие за стилът на комуникация в семейството, и ще може да определи режима на взаимодействие между членовете на семейството.
За да може консултантът да бъде в състояние да свърже конкретния стил семейно
функционира към съответния модел на функциониране във всяка посока, той трябва да
търси как „лидерство“, „дисциплина“, „роля“ и „промяна“ по отношение на измерение на
адаптивност / гъвкавост от една страна, и от друга начина, по който „индивидуално“,срещу „колективно“, „близост“, „лоялност“, „независимост“ и „зависимост“, по отношение
на размера на „сближаване“, са замислени и се упражняват в рамките на семейството.
(Моля, използвайте „Практическия пример“ като начини за проучване на нови стилове на
действие и как те да се разположат върху модела).
Източници:
Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family
Therapy, 22, 144-167.
Olson, D. (2011). FACES IV and the Circumplex Model: Validation study. Journal of Marital and
Family Therapy, 37(1), 64-80.
Sanders, C., & Bell, J. (2011). The Olson Circumplex Model; A systemic approach to couple and
family relationships. InPsych, 33, (1).
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Практически пример:
За да може да се работи в двете измерения, описани тук, т.е. „Адаптивност / гъвкавост“ и „Сближаване“, и да се избере подходящ стил на функциониране на семейството, консултантът може да използва някои показатели, които помагат да
бъдат определени стиловете на функциониране на семейството (виж по-долу,
„Списък на индикаторите“). Това може да стане чрез използването на собствения
опит и знания на консултанта, а също и чрез неговото сътрудничество с членовете на семейството и семейната фирма, или чрез иницииране на дискусии по тези
въпроси, което ще му помогне да направи някои основни изводи. Очевидно е,
че стартирането на дискусии с членовете на семейството по такива деликатни
и чувствителни въпроси не е лесна задача, като резултатът е силно зависим от
взаимоотношенията между консултанта и членовете на семейния бизнес, с бизнес
лидера на семейството като основна личност, както и степента на откритост и доверие на въпросното семейството като цяло.
По-долу можете да намерите списък от показатели, които могат да послужат като
контролни точки за проверка, което ще помогне за идентифицирането на съответния стил на функциониране на едно семейство в двете измерения на гъвкавостта и
сближаване. Показателите могат провокират запитвания от страна на консултанта, или въпроси, за да се предизвика дискусия с членовете на семейството, и да се
излезе с резултат за всеки индикатор, както е представено в таблицата по-долу.
Например, консултантът трябва да се опита да отговори на въпроси като: „Какво означава лидерство? „Има ли липса на лидерство, или може би твърде много
власт в отношенията? „, „ Какво е наличието на лоялност в семейството? „,“ Има ли
елементи на строга дисциплина, или дисциплината, не е проблем в семейството?,
и други такива, като отговорите на въпросите ще помогне за да се проверят съответните индикатори, за да се стигне възможно най-близо до стила но семейното
функциониране.
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Показатели за определяне на стила на семейното функциониране
Адаптивност / Гъвкавост»
Хаотични
Индикатори
Лидерство: Липса
Дисциплина: Непостоянна
Роли: драстична промяна
Промяна: Твърде много

Индикатори

Гъвкави

Лидерство: Споделено
Дисциплина:Демократична
Роли: споделени
Промяна: Когато е необходимо

«Сближаване»
Несвързани
Индикатори
Индивидуални / колективни: преобладава „Аз“
Близост: Ниска
Лоялност: Ниска
Независимост и зависимост: Висока
независимост
Индикатори

Разделени

Индивидуално / колективно: „Аз“ и
„Ние“
Близост: Умерена
Лоялност: Умерена
Независимост и зависимост: взаимозависими (независимостта е преобладаващата)

Структурирани

Свързани

Индикатори

Индикатори

Лидерство: Понякога Споделено
Дисциплина: Демократична, но ограничена
Роли: Стабилни в голямата част от времето
Промяна: Когато поиска

Индивидуално / колективно: „Аз“ и
„Ние“
Близост: Висока
Лоялност: Висока
Независимост и зависимост: взаимозависими (преобладава зависимост)

Стабилни

Заплетени

Индикатори

Индикатори

Лидерство: Авторитарно
Дисциплина: Стриктна
Роли: Стандартни / Без промяна
Промяна: Твърде малко

Индивидуално / колективно: „Ние“
Близост: Много висока
Лоялност: Много висока
Независимост и зависимост: Висока
зависимост
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При работа с резултатите от този процес, като се имат в предвид четирите различни стилове
на функциониране за всяко от двете измерения, получените резултати трябва в крайна сметка да бъдат свързани и интегрирани, за да се излезе с окончателния стил на функциониране
на семейството, чрез сливане на аспектите на гъвкавост с аспектите на сближаване, за да
могат те да бъдат свързани в 4 стила на функциониране за всяко от двете измерения.
Според основните допускания и принципи на модела, има три различни комбинации от
стилове на функциониране на семейството, всяко едно с различни нива на предизвикателство за семейството, което трябва да се справи с развитието и промяна си.
Комбинация 1: хаотично разделени, хаотично вплетени, стабилно освободени, стабилно
оплетени
Комбинация 2: Гъвкаво отделени, гъвкаво свързани, структурно отделени, структурно
свързани (оцветената част в таблицата по-горе)
Комбинация 3: хаотично отделени, хаотично свързани, гъвкаво несвързани, гъвкаво заплетени, структурно несвързани, структурно заплетени,стабилно отделени и стабилно свързани.
Както се подчертава в модела и неговите методологични и аналитични качества, за
Комбинация 2, където „Гъвкав“ и „Структуриран“, като стилове на функциониране в измерението на „Адаптивност / Гъвкавост“, отговарят „Несвързан“ и „Свързан“, и по отношение на „Политика на сближаване „, е на „идеалното място „, което предполага стил на
най-балансираното семейно функциониране. Потенциалът на семейството, да функционира като едно цяло, като споделя общи цели и визия, чрез успешно прилагане на всички
вътрешни и външни изисквания, както и да отговаря на нуждите, мечтите, очакванията и
цели на членовете на семейството, е изключително високо в тази комбинация.
В Комбинация 3, семейната система ще бъде затруднена в голяма степен в процеса на
намирането на път за взаимодействие и комуникация, както и възможност за подкрепа
по подходящ начин при създаване на обща визия. Въпреки това, едно семейство излагайки този стил на функциониране и поведение има базата да премине към групата
на функциониращите стилове от Комбинация 2, особено ако членовете на семейството
работят заедно, за да подобрят уменията си за общуване, както и подобряване на каналите за комуникация между тях.
На последно място, Комбинация 1 обхваща най-проблемните съчетания, тъй като в този
случай стила на семейството е бил хаотичен, силно несвързан или заплетен. Създаването на обща визия ще бъде невъзможна задача. В този случай, членове на семейството,
най-вероятно е да имат свои собствени цели, като много малко или никои от тях не са
споделени и затова не може да се говори за споделена визия на семейната фирма. Това
не означава, че няма семейни фирми, които функционират в рамките на такава семейна
система. Дори и тогава, обаче, работата на бизнес консултанта на семейството трябва
да бъде сериозно подкрепена от семейството, както и експерти от други научни дисциплини, за да може да се изведе семейството на различни нива.
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След процеса на идентифициране стила на функциониране на семейството през показателите на гъвкавост и сближаване, консултантът може да проследи в обратен ред
показателите и техните стойности, както е предвидено в съответната таблица. Целта ще
бъде да се подкрепят членовете на семейството в повишаване или развитие на тези техни лични и комуникативни умения, който биха се използвали за промяна на настоящето
състояние на семейната система и стила й на функциониране, и които също отговарят
на определени показатели за всеки отделен случай (например лидерство, роли, близост,
зависимост и т.н.), когато те имат отрицателно въздействие в процеса на създаването и
споделянето на визия за бъдещето на семейната фирма.

Създаване на становище за визията
Кратко описание:
Общото виждане за бъдещето на семейна фирма е синтез на индивидуалните мечти
и цели, които са първо изразени, след това открито оповестени, също често коментирани и най-накрая, филтрирани, за да се създаде обща основа на разбирането и ангажимента сред членовете на семейството в качеството си на различните си роли на
собственици, мениджъри, наследници в перспектива и активни или неактивни членове
на семейството, включени в ежедневната работата на семейната фирма. Споделената
визия е становище на семейството от името на членовете на семейството (по-специално
семейството собственик на бизнеса, наследниците и ненаследници), което посочва, че
те ще постигнат целите си в бъдеще, признавайки тяхната взаимозависимост, както и
ролите и отговорностите си.
За да се излезе с обща визия, всеки човек трябва да започне с определяне на индивидуалните цели и мечти. След това, включването на темите (по отношение на опасенията, смислените аспекти, декларациите, моралните ценности и т.н.), които се появяват, и
трябва да се определят, когато всеки член на семейството изразява своите собствени
цели, тъй като това са онези идеи, които ще бъдат градивните елементи на споделеното
становище за вижданията им.
Изготвяне на становището за бъдещето следва. Това не е лесна задача, и се препоръчва,
един или максимум двама души да се ангажират, тъй като изготвянето на становището
за визия като продукт на група „автори“ е доста трудно и може да бъде разрушително.
Целта на този модел е да може да се съберат членовете на семейството на една маса, като
задача е открито да съобщят за своите цели, мечти и надежди за семейния бизнес и на семейството като единица. Целият процес засилва идеята за семейството като екип, който е
отправната точка за споделяне на идеи в рамките на семейството въз основа на система на
взаимност и реципрочност. Процесът на създаване на визията за бъдещето може да бъде
инициирана от най-възрастния от поколението, като част от планиране на унаследяването,
но също така и като част от което и да е планиране, което включва стратегии за изготвяне
на визията като цяло, определяне на ролите, установяване на лицата отговорни за някои от
аспектите на плановете и обмисляне на последиците от някои усложнения в процеса.
Източник:
Leslie Dashew, www.lesliedashew.com The Human Side of Enterprise.
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Визуализация на модела:
В действителност не са необходими шаблони или работни листове, за да се постави
модела в практиката. Въпреки това, някои аспекти на процеса по отношение на организирането на работни срещи, които ще се проведат с членовете на семейството, трябва
да бъдат предвидени. Семинарите / срещите трябва да се модерират от един или двама
души, в идеалния случай това са представители на настоящето и следващото поколение,
собственика на фирмата, наследниците и ненаследниците. Ще бъде необходима дъска
за писане, за записване на темите, изведени от всеки член на семейството,при определяне на целите и мечтите
Стъпките, които са описани в следващия раздел може да бъдат целта на отделните работни срещи между членовете на семейството.
Практически пример:
Създаването на становище за обща визия е упражнение за семейството и бизнеса.
В идеалния случай, това упражнение трябва да бъде изпълнено от всички членове
на семейството, които участват в дейността, и то лице в лице. Често се случва,
това да не е лесно да се постигне, защото има наличие на неразбирателство и
конфликти между членовете на семейството, поради начина по който функционира семейството, силното или слабо общуване и изразяване на чувства и мечти
открито лице в лице, или дори технически трудности за присъствие на такива
лични срещи и т.н. Ето защо, когато се обмисля това упражнение, като изключително важна стъпка от планирането и реализацията на успешното наследяването,
консултантът трябва да проучи осъществимостта и степента на взаимно доверие,
открита комуникация, отношението към мнениеята, както и разнообразието на
общуването са установени в рамките на семейството и сред членовете на семейството (за тази цел, модел 1, който е описан по-горе може да послужи в помощ на
консултанта, за да получи основните познания за начина, по който функционира
едно семейство).

Стъпки и насоки за създаването на становище за бъдещето
Стъпка 1: Идентифициране на мечти, цели и очаквания на личностно ниво
По време на тази стъпка, всички членове на семейството трябва да формулират и открито
да представят своите цели за семейната фирма, своите мечти и очаквания, как считат да
се създаде и да има подходящ климат, който ще опосредства живота им в настоящето и
бъдещето. Добра идея е ,членове на семейството предварително да запишат своите идеи,
като после ги зачитат пред всички участници. Следвайки този модел, може да се напише
писмо до самия себе си, в което да опише своя принос в семейната фирма до момента, за
всичко което се е случило и как той е бил част от това. Желателно е да бъдат включени
чувствата на автора, както е желателно също да се завърши с мнението на автора по
отношение на неговото виждане за собственото му бъдеще и това на семейната фирма.
„Писмото“ може да бъде приготвено на по-ранен етап, преди самото семейно събрание.
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Стъпка 2: Теми
Един член от семейството – всички членове могат да гласуват кой- трябва да поеме
задачата за включване на темите, които са възникнали по време на предишната стъпка
в списък. Темите може да имат варианти по форма и характер. По-специално, те биха
могли да изразяват материални или по-абстрактни понятия и тревоги (например: печелене на повече пари срещу водене на по-щастлив живот, или повече свободно време за
прекарване със семейството или същността извън бизнеса и т.н.). Следващата задача
е да бъдат формулирани повече важни теми повдигнати по време на личните разговори
и представяйки ги в същото време по такъв начин, че да има смисъл да се превърнат в
градивните елементи на становището за визия. На този етап, лицето на което е възложено да събере и подреди темите и проблемите, трябва да има предвид, че изявлението
на становището за визия е на първо място кратко, ясно и точно изявление за бъдещето
на семейството и семейната фирма, така както е замислено и желано от членовете на
семейството.
Примери за теми, които могат да бъдат включени в споделеното становище за визия:
• Семейната фирмата като наследство, което да бъдае предадено на бъдещите поколения.
• Растеж, печалба, както и позициониране на нови пазари като ангажимент за
бъдещето.
• Диверсификацията и адаптирането на новите технологии е задължително.
• Поставяне на цел за растеж и осигуряване на хармония в семейството, както
и просперитет.
• Подкрепа за следващото поколение, чрез осигуряване на възможност за
присъединяване в семейната фирма.
•
Стъпка 3: Изготвяне на становището за визията
След събирането и включването на темите изразени на индивидуално ниво, трябва да
се разработи първия вариант на становището за визията. Трябва да е ясно на този етап,
че становището за визията е описание от гледна точка на това в „какво“ да се превърне
компанията, а не „как“ да стане това, което би било елемент на мисията.
Изготвянето трябва да се възложи на един или двама души между членовете на семейството, в идеалния случай, представители както на по-възрастните, така и на следващото поколение. Проектът за становище на визията може да бъде кратък или по-дълъг.
По-кратките становища за визия, често са не повече от едно изречение, например: „Подпомагане на хората да се насладят на живота - това е визията на нашия бизнес и нашето
семейство“ или пък „Нашите услуги във всеки дом „. По-дългите становища за визия,
от друга страна могат да имат размерите на средно голям параграф. Във всеки случай
становището за визия не трябва да надхвърля половин страница.
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Съвети за изготвянето на добро становище за визия (трябва да бъде съгласувано със членовете на семейния бизнес):
• Изберете внимателно думите за да се опитате да кажете много с малко
думи.
• Мислете в пропорции на дългосрочен план, стойте близо до голямата картина.
• Включване на всички основни аспекти на личността / темите, които се събрали предварително и ги превърнете в синтез към една голяма картина.
• Не бъдете твърде конкретни, тъй като това е ограничаване на гъвкавостта в
бъдеще.
• Не бъдете и твърде генерални, например „Нашата цел е да успеем и да живеем един успешен живот“; отново превърнете темите във визия.
• Помислете за това, което е бизнесът ви, какво означава това за семейството,
и как семейството иска да го позиционира в света и в рамките на семейството.
Проектът на становището за визия трябва да бъде разпространен до членовете на семейството, а те от своя страна трябва внимателно да го прегледат и да предложат промени. Редактираният проект трябва да бъде преразгледан и отново редактиран от цялата група открито в сътрудничество. Окончателният проект трябва да бъде „тестван“ от
членовете на семейството, при активно участие на консултанта в целия процес. Процесът е описан в следващия параграф (Модел 3 - Тест на становището за визия).
Важно:
Обикновено, процесът на създаване на споделено становище за визията не е еднократно упражнение за семейството. Може да отнеме поредица от срещи, официални и неофициални, за да се стигне до крайния резултат. В продължение, всичко зависи от статута
и отношенията сред членовете на семейството, нивата на упражняване на власт от старшото поколение, гъвкавостта или твърдостта на семейството като единица, формата на
семейството - например строго ограничено или разширено семейство - и т.н. Независимо
от това, четирите фази на модела могат да се прилагат във всички случаи. Това, което е
важно за консултанта при използването на този инструмент е, че в процеса на изготвяне
на становището, продължителността, възможните търкания, недостатъците, възможните задънените улици или липсата на такива в целия процес, трябва да се разглеждат
като променливи, които се отразяват на нивото на успех за упражнението.
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Teст на споделеното становище за визия
Кратко описание:
Това е кратък модел и практика, която допълва предишния модел, и която съпровожда
процеса на създаването на общо становище за бъдещето, като резултат от съвместната
работа и сътрудничество на членовете на семейството. Тази практика се занимава с
тестване на споделеното становище за визия, което ще накара членовете на семейството да зададат въпроси, за да се види от отговорите дали „предвиденото“ в становището
за визия отразява и действително отговаря на лични мечти и цели, както и степента до
която становището за визия наистина ги мотивира да работят в посочените направления. Ако резултатите от този тест за всеки член на семейството са отрицателни или не са
задоволителни, е необходимо да се осъществи редактиране и адаптиране. Ако резултатите са положителни и задоволителни, процеса на планиране може да започне.
Като се има предвид, че бизнес консултантът може да играе подкрепяща роля в предишния модел, предоставяйки предложение за структура, цели, както и съвети как членовете на семейството да се справят по-добре с целия процес за създаването на становището за визия, то в тази практика консултантът трябва да поеме по-активна роля в модериране на процеса на тестване, като си сътрудничи със семейството при създаването
на окончателното общо становище за визия. Консултантът трябва да предвиди всички
фактори и предпоставки (технически, финансови, външни и / или вътрешни, управленски
и т.н.) в уравнението, за да обоснове допълнително и да утвърди визията на семейната
фирма като постижима, и най-вече като споделена от членовете на семейството.
Модела се характеризира с модерирана дискусия с членовете на семейството, на базата на
създаденото и споделено становище за визия, която дискусия трябва да се развива около
набор от въпроси от страна на членовете на семейството, за да се провери и тества становището за визия „тет а тет“ за съответствие с индивидуалните цели, мечти и очаквания.
Според резултатите от този тест, споделеното становище за визия трябва да остане както е
подготвено, или да се пренаредени колкото е необходимо, за да се постигне съгласие.
Практически пример:
За да се провери с теста целесъобразността на споделеното становище за визия за
всички членове на семейството, както и степента, с която то отразява личните цели
и надежди в съответствие с тези на останалата част от членовете на семейството,
може да се препоръча от консултанта набор от въпроси на членовете на семейството, които да бъдат отговорени по отделно от всеки от тях, за да може да се създаде
база за възможни дискусии и в последствие да се пренареди / адаптира споделения
документ за визия. Членовете на семейството трябва да предложат и допълнителни въпроси, които те считат за важни през целия процес на тестване. Консултантът
може да подкрепя членовете на семейството в артикулирането на тези въпроси и
включването им в групата на поставените въпроси. Всеки член на семейството трябва да отговори на въпросите в писмен вид. Отговорите трябва да бъдат кратки и
последвани от сбито обяснение, като се избягва просто отговори „Да“ и „Не“. Много
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е важно участващите членовете на семейството да бъде толкова честно, колкото те
биха били със самите себе си. Целта е да се тества споделения документ за визия
и неговата способност да вдъхновява, мотивира и води към стремеж за по-добро.
След като отговорите на всички въпроси бъдат събрани, консултантът може да започне да работи като модератор, за да доведе процеса до открита дискусия по темите,
които са се появили, и които или оправдават споделеното твърдение за визията, или
идентифицират несъответствията със собствени цели и съображения. В последния
случай, с помощта на консултанта, темите идващи от лични изявления на членове на
семейството трябва да бъдат преразгледани, тъй като те може да са градивните елементи на общата визия. Членовете на семейството и консултанта следва да изготвят
връзките между дадените отговори и конкретните теми използвани в споделеното
становище за визия. Пренареждането на споделеното становище за визия може да
бъде допълнително уточнено в онези аспекти на становището за визия, върху които
са „попаднали“ отговори на един или повече членове на семейството. „Промяната“
може да варира от замяната на една или повече думи, до преформулиране на пасаж,
който се е оказал неясно формулиран, след въпросите от теста.

Примери за въпроси към членовете на семейството:

• Дали становището за визия отразява основните силни страни на компанията?
• Отразява ли становището за визия ползите от основните предимства на човешкия ресурс?
• Какво би било различно за мен, ако тази визия се превръща в реалност с всеки
изминал ден?
• Дали изразените от мен надежди и очаквания се свързват в личен план с тези
на другите членове на семейството, въз основа на начина, по който е формулирано становището?
• Има ли нещо, което не е ясно или двусмислено в становището за визия?
• Това становище за визия мотивиращо ли е за мен? Дали е нещо, което аз наистина очаквам да се случи?
• Прочитайки това становище за визия, дали аз съм в състояние да се виждам
там в ролята на участник? Колко близо е тази роля до очакваната от мен, до
тази на другите?
• Ако търсех добра работа, или съм на път да направя промяна в кариерата си,
дали това становището за визия ще ме накара да искам да стана част от тази
компания?
• Дали бих се чувствал достатъчно комфортно и гордо да обявя това становище
за визия пред хора, които много,ценят ако е необходимо?
• Това становище за визия в съответствие ли е с моята представа за себе си, с
моята лична и социална идентичност?
• Дали това ще е нещо, което с радост ще препредам като наследство за следващото поколение?
• Дали това становище за визия е ясно, но не прекалено твърдо, за да може да
бъде достатъчно гъвкаво при бъдещи ревизии като документ, а не „хвърлен
камък „ т.е. „окончателно непроменимо“?
• Има ли включени някакви думи или изрази, които бих искал да се променят?
Кои са те, и какви са моите предложения?
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Тренирайте
мозъка
си
1. Споделената семейня визия, насърчава ефективността на семейната фирма
от John E. Neff
Кратко описание:
Използвайте на линка по-долу, за да стигнете до статията от Neff и започнете дейността
по “тренирайте мозъка си“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436804/ - __sec5title

Кликнете върху „Отиди на“: натиснете в дясно, в началото на раздела: Резюме. Изберете
„Материали и методи“ чрез превъртане на списъка на долу. Превъртете надолу до секцията „Споделена визия“. Прочетете внимателно кратката секцията.
Моля, опитайте да си отговорите на следните въпроси / теми чрез мнението на автора
(и направете кръстосана проверка с оригиналния източник). Силно се препоръчва да
прочетете цялата статия:
А. Споделената визия е ..........
1.
2.
3.
Б. Споделената визия вдъхновява цялата организация да ..............................
С. Моля, отбележете три от петте аспекти на положително влиания, които една споделена визия може да има върху организацията
1.
2.
3.
D. Какво ще бъде основното предимство на споделена визия за членовете на
семейството във фирмата
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Създаване на стратегия и план за
унаследяване
След този раздел, вие ще можете да:
- приведете в действие необходимите „твърди умения“,
за да бъдете бизнес консултант, с оглед на изготвянето
на ясни и подробни планове за унаследяване, които са
балансирани от всички страни, като например споделената семейна и бизнес визия, бизнес „Здравето“, както и
вътрешно семейните динамики, идентифицирани в предходните раздели.

Раздел 2:
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Различните подходи за планиране на унаследяването
Първата дейност на тази част се фокусира върху идентифицирането на три различни подхода
за планиране на унаследяването, на базата на литературата за бизнес унаследяването или
от практиката на определени компании (т.е. Deloitte, Manpower,и др.) Тези подходи разграничават унаследяване на собственост и унаследяване на управлението. Всеки подход включва
препратки към действията, предвидени в плана, както и индикаторите за наблюдение.
Постигане на успех с планиране на унаследяването в семейните предприятия:
Десет ключови принципа
Текущия лидер на семейния бизнес, другите членове на семейството, както и екипът на
висшето ръководство е необходимо да започнат открит и откровен разговор за проблемите свързани с унаследяването. Тези десет принципа биха могли да направляват този
процес (Bhalla, V and Kachaner, N, 2015).
Кратко описание:
В едно неотдавнашно проучване на Boston Consulting Group, семейните бизнес лидери
класират процеса на унаследяване, като втора по важност задача в своите мисли, изпреварено единствено от тясно свързаните теми от постигане на единодушие между
членовете на семейството по критични въпроси. Така също, тяхното изследване установило, че повече от 40 на сто от семейните фирми не са адекватно подготвени за унаследяването през последното десетилетие.
Последиците от липсата на фокусиране върху унаследяването, въпреки неговото очевидно значние, може да породят дълбоки последствия ; лидерството може да отслабне
и породените разногласия могат значително да подкопаят работата на дружеството.
Наистина, недоброто планиране на унаследяването е сред най-големите заплахи за разрушаване дейността на семейните фирми.
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Изследователските изводи на BCG хвърлят светлина върху степента, в която недобре
планираното унаследяване може да навреди на приходите, пазарната капитализация,
както и на маржовете на развитие. Те са установили 14 процентни пункта разлика в
рамките от две години, за растежа на приходите, сравнявайки семеен бизнес, които е с
планирано унаследяване с такъв, който не планира своето унаследяване.
Планирането на плавно унаследяване започва с осъзнаването, че това ще бъде един
от най-сложните преходи, които ще изпита семеиния бизнес. Семейството също трябва
да осъзнае, че никога не е твърде рано да се започне с обсъждане на въпросите по
унаследството и че цената за провеждане на грешен план за унаследяване ще бъде
повече от катастрофа за бизнеса. Тези предизвикателства означават, че членоветете на
семейството е необходимо силно да се фокусират върху планиране на унаследяването,
отдавайки цялото си внимание по много поводи. На основата на нашия опит от консултиране на семейни бизнеси, има изведени десет принципа, които подобряват шансовете
за успех в унаследяването.
Започнете рано. Семействата може да се колебаят дазапочнат да планират унаследяването, защото не са сигурни как интересите, изборите и решенията на отделните
членове на семейството ще протичат през годините или десетилетията. Но планирането
на унаследяването трябва да започне възможно най-рано, въпреки несигурността. Въпреки, че нещата може да се променят по пътя, лидерите най-често могат да предвидят
възможните сценарии за това как семейството ще се развива. Въпросите, които трябва
да се вземат предвид при разработване на сценарии включват броя на децата в следващото поколение, дали тези лица са заинтересувани от работа на пълно или непълно
работно време в семейния бизнес, или пък гледат на него само като на инвестиция. Семействата трябва също да помислят как сценариите ще бъдат засегнати от бракове или
внезапна смърт на член на семейството, или на потенциален наследник. Това е важно
за да се планира процеса на унаследяване и резултатите, които ще се получат при различна степен на предвидимост по сценариите.
Поставете очакванията, философията и ценностите на преден план. Въпреки,че
определянето на очакванията, философията и ценностите е централен въпрос за много
от семейните бизнеси, това е от съществено значение, когато става въпрос за планиране на унаследяването и затова трябва да бъде направено предварително, дори и ако
конкретните механизми на процеса за унаследяване ще се приложат по-късно. В нашия
опит, семейните фирми които са работещи и успешни през поколенията, са тези, които
притежават обща философия и набор от ценности, свързани не само със създаване на
богатство, но имат и чувство за общност и цел.
Много преди решенията да бъдат направени за конкретни потенциални наследници, семейството трябва да се споразумее по общи въпроси, като например дали целостта на
семейството ще има предимство пред създаването на богатство, дали всички клонове
на семейството ще имат право на равно участие и глас при вземане на решения, както
и дали решенията ще се базират единствено на заслугите и на най-добрия интерес за
бизнеса. Тези ръководни принципи ще набележат рамките на по-конкретни решения.
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Разбиране на индивидуалните и колективни стремежи. Разбирането на стремежите на членове на семейството, индивидуално и колективно, е от решаващо значение за
определяне на процеса на унаследяване. Лидерите в процеса на унаследяване трябва
да се срещат с членове на семейството и да обсъдят с тях индивидуалните им стремежи
за участие в бизнеса. Например, дали дадено лице желае да работи за бизнеса, да ръководи бизнеса, или, като алтернатива, да се фокусира върху благотворителната дейност
на семейството? Или иска индивидуално да изгради своя собствен курс извън бизнеса?
Дали колективните стремежи на семейството може да излязат от рамката на усилието
за създаване на философия и ценности? Дали семейството иска неговия бизнес да бъде
най-голямата компания в бранша? Дали поддържането на бизнеса като семейна ръководена и претежавана компанията, е от първостепенно значение, или не за семейството,
и дали фамилията иска да се откаже от оперативна отговорност в следващите години?
Разбирането на тези стремежи помага при определянето на очакванията и управлението на процеса на наследяване.
Независима преценка кое е добро за бизнеса. Въпреки, че най-доброто за бизнеса и семейството може да изглежда неразличимо за някои членове на семейството, в
действителност оптималните решения от гледна точка на бизнес перспективите могат
да бъдат различни от това което членовете на семейството искат за себе си. Това разграничение налага като изключително важно да се разгледа случая, кое е правилно
за бизнеса, независимо от семейните предпочитания при разработването на план за
наследяване. Също е важно да се мисли за унаследяването от чисто бизнес гледна
точка, преди да се правят корекции на база на семейни предпочитания. Това позволява
лидерите да бъдат прозрачни и умишлени в компромисите, които трябва да направят за
управление на всякакви конкуриращи се приоритети.
Разширяване на възможностите за наследника. Семейния бизнес трябва да инвестира в развитието на способностите наследника и оформянето му за лидер. Подготовката трябва да бъде на етапи, започвайки от най-ранна възраст, още преди да навърши
18 години наследник.
Предизвикателствата пред лидера на семейния бизнес са дори по-големи от тези, пред
които са изправени лидерите на други фирми. В допълнение към лидерството и предприемачеството, в наследника трябва да развие ценности в съответствие със стремежа на семейството за бизнеса и неговата роля в обществото- способности, които са в основата на
стопанисването на дружеството. Като се има предвид бързото разрастване на сложността
на бизнес в двадесет и първия век, силно се препоръчва потенциалните наследници първо
да придобият опит извън семейния бизнес, за да се разшири гледна им точка.
Някои от най-добре управляваните семейни фирми са изработили процеси за кариерното развитие за членове на семейството им, които са равни на процесите от световна
класа по отношение на възможности за изграждане на талант за управление.
Определяне на ясен и обективен процес на подбор. Дружеството трябва да определи процедура за подбор при изпълнение на избрания от него модел за успешен избор
на управляващ наследник, независимо дали той произхожда от семейството или се има
впредвид външен ръководител. Процесът на подбор трябва да се основава на крите-
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рии, които съчетават и очертават ясно ролята на членовете на семейното управление и
бизнес лидерите, обръщайки внимание на това кой ще води процеса, кой ще предлага
кандидати и кой ще взема решенията.
Ранното начало е особено важно, ако евентуално няколко членове на семейството са в
процес на разглеждане и оценка, или съществува възможност да се раздели бизнеса,
за да могат да се задаволят лидерски стремежи. За да има обективна гледна точка, кой
от младото поколение има най-голям потенциал за лидерство, някои семейства се възползват от помощта на външни консултанти за оценката на таланта на кандидатите и за
управление на процеса на подбор.
Тук е важно да се отбележи, че процесът на подбор, който е критична точка, е шестата
точка от този списък. От първа до пета точка са предпоставки за изпълнение на процеса
на унаследяване по по-силен и по-ефективен начин.
Намиране на творчески начини за балансиране на нуждите на бизнеса и семейни стремежи. Постигане на равновесие между нуждите на бизнеса и стремежите на
членове на семейството може да е сложно. Решаването на тази сложност често изисква
творчески подходи извън традиционния модел на изпълнителния управител и модела на
управляващия представител на семейството.
Например, лидера на един от клиентите на BCG, разделил своя конгломерат на различни
компании, всяка от които да бъде ръководена от децата му; като разделението е настъпило без ожесточение, планомерно и по прозрачен начин. Освен идеята това да помогне
на членовете на семейството за изпълнение на техните стремежи, планирането на такова
разделяне често може значително да повиши стойността за бизнеса. Друг клиент систематично разширява своето портфолио от бизнес дейности, с разрастването на семейството и
позволява на членовете на семейството да поемат новите начинания, като по този начин се
гарантира, че няколко от членовете на семейството имат роля в ръководството на бизнеса.
Встъпване в ръководни постове не е единственият начин, по който членовете на семейството могат да допринесат за бизнеса или да помогнат на семейството да постигне
своите ценности. Като алтернатива, членове на семейството могат да участват в борда
на директорите, или да заемат водещи роли в семейния офис или в благотворителни
дейности на фирмата.
Изграждане на доверие чрез поетапен преход. Наследниците трябва да изградят
свой авторитет чрез добре определени фази на прехода в ролята си на лидер. Това може да започне с фаза, повреме на кооято неотлъчно следват старите мениджъри, за да
се запознаят с техните рутини, приоритети и начин на работа. След това, добре е да се
действа по-скоро като главен оперативен директор, който управлява тясно операциите,
но все още да се различава от старшите лидери относнп стратегическите решения. В
крайна сметка, наследника може да поеме бизнеса като главен изпълнителен директор
или председател на борда и да ръководи семейния бизнес.
Тук е важно да се подчертае, че членът на семейството, който поема ръководството на
фирмата не е задължително да се превърне в глава на семейството, с отговорността за
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разработване, актуализиране и управление на семейната визията, както и за управление на семейната собственост. Прехвърлянето на семейното лидерство може да бъде
отделен процес.
Всяка фаза на прехода често е между два и шест месеца. Преходът трябва да бъде определен от ясни етапи, решения и права. Внезапния преход може да бъде разрушителен,
което е особено опасно, ако има цел да се запази посоката на бизнеса и стратегията на
семейството.
Предложение към напускащите лидери да напуснат, но не и да изчезнат. Повечето лидери допринасят с нещо отличително в характера на семейния бизнес. Задържането на този отличителен характер в прехода е от съществено значение, но изисква
деликатен баланс. Въпреки че напускащите лидерите трябва да се откажат от управленска отговорност в бизнеса, те трябва да останат свързани в една или друга област,
в които те носят наистина отличителна стойност и която е направила семейния бизнес
успешен под тяхното ръководство. Заради това, лидерите трябва да бъдат свързани с
тези дейности формално, а не по свое лично предпочитание и преценка. Напускащите
лидери трябва да останат на разположение за насочване на новия лидер, ако той търси
съветите им.
За да помогнат на лидерите да улучат този баланс, и да се преодолее нежеланието им
да напуснат, компаниите могат да създадат план „на плъзгащ път“, който определя как
те ще прехвърлят контрола на фази и ще се прехвърлят към други дейности, докато
наследника поеме контрол и изгради доверие.
Семейният бизнес също трябва да помисли за необходимостта да се коригират някои
аспекти на модела на управление на дружеството, когато излизащия лидер предава
инструмента на управление. Въпреки, че тези корекции могат да се правят извън контекста на унаследяването, те често имат особено значение след прехода към второто
или трето поколение. Подхода на силено лидерско управление, често не е устойчив като
продължение за следващото поколение, което създава необходимостта да се разделят
и формализират ролите и институционализират много от процесите.
Мотивиране на най-добрите служителите и насърчаване на подкрепата им.
Управлението на най-талантливите ръководителите във фирмата, които не са от семейството, се счита за особено предизвикателство в процеса на наследяване. Компанията
трябва да е сигурна за това, че ръководителите проявяват любопитство към възможности да се развиват професионално и поемат нови отговорности, и че моралът остава
на високо ниво. Привличането на ръководители в процеса на унаследяване може да
помогне да се насърчи подкрепата за новия лидер. Например, ръководителите могат
да бъдат помолени да служат като ментори за наследника или да ръководят специални
проекти, свързани с наследството. Наличието около новият лидер на силен и поддържащ старши екип е ключов елемент за успеха и напускащия лидер трябва да гарантира,
че такъв екип е на мястото си.
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Оценка на статута на планиране на унаследяването днес
Като начален „профилактичен преглед“, чрез които да се направи оценка на текущото
състояние на планирането на унаследяването, семейните предприятия трябва да имат в
предвид редица въпроси:
• Дали семейството ясно и обосновано е артикулирало своите ценности и
принципите, от които ще се ръководи за своите решения в процеса на унаследяване?
• Настоящия лидер ангажирал ли се е с фиксирана дата за пенсиониране?
• Оценило ли е семейството наличието на лидерски талант в рамките на
по-младото си поколение? Разглеждали ли са варианта за потенциални лидери, които идват от средите на бизнеса, но не и от средата на семейството?
• Има ли компанията определен модел за унаследяване и определила ли е
времето за избор на наследник, така че той да има достатъчно възможност
да се подготви за ролята на лидер и да изгради доверие, преди настоящ
лидер да се оттегли?
Дали семейството разбира как ще се позиционират стремежите на членовете на семейството, които не са избрани на ръководни позиции, за да се поддържа хармония и да се
избегнат разногласия по време на прехода към ново ръководство?
В много от случаите, семейните фирми ще открият, че отговорите на въпроси като тези
ще покажат необходимост да се отдели много повече време и внимание на планирането
на унаследяването. Най-важното е, настоящия лидер, другите членове на семейството,
както и екипа на висшето ръководство да започнат открит и откровен разговор за проблемите свързани с унаследяването, за да се даде възможност на бизнеса да се развива и процъфтява в продължение на следващите поколения. Тези дискусии никога не
са лесни, но те са от съществено значение. Извършване на унаследяването по грешния
начин може да бъде необратима и често фатална грешка за семейния бизнес.
Bhalla, V., & Kachaner, N. (2015, March 25). Succeeding with succession planning in family
businesses: The ten key principles. Bcgperspectives. Retrieved from goo.gl/ZBQ8GK

Планиране на бизнес унаследяването: Изграждане на
трайна стойност
Тази публикация е компилация от шест томна серия, която се занимава със широк спектър от теми, които трябва да бъдат разгледани, за да се улесни организиране на преходa на прехвърляне на управлението и собствеността (Deloitte, 2015 г.).
Кратко описание:
Оперативните задължения около работещия семеен бизнес или всяко друго предприятие могат да отнемат цяло времето на ръководителите, но изключително важно е, биз-
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нес лидерите да предприемат необходимите действия за оценка и планиране на бизнес
унаследяването.
Последицата от неспособността да се оглавят процесите на смяна на ръководството и
собствеността, могат да бъдат знчителни, тъй като следващите години могат да донесат съществени трансфери на имущество след като бизнеса премине в други ръце и се
адаптира къмнова структура на собственост.
Дългосрочното оцеляване на бизнеса и запазването на богатството, което е било изградето, вероятно ще зависи от това как ще бъдат оглавени тези промени по време на
стратегическото планиране на унаследяването.
За частни фирми управлявани от собственика и семейни фирми, солидния план за унаследяване може да доведе до развитие на бизнеса, намаляване на данъците и да подготви почвата за пенсиониране.
Семейните предприятия могат да се възползват от съсредоточаване на усилията върху
опазването на хармонията в семейството. Тази публикация е компилация от шест томната серия, която се занимава със широк спектър от теми и въпроси, върху които собствениците на бизнес трябва да се замислят, за да се улесни организирането на трансфера
на управлението и собствеността в това число:
• Как стратегическия и дългосрочен подход към бизнес планирането на наследяването може да отговори на личните и бизнес цели - и как да се започне.
• Как изборът на вътрешна структурата, метода на оценка и възможности за
финансиране могат да окажат въздействие върху планиране на наследяването - и резултата - за частния бизнес.
• Как управлението на оценката на таланта, развитието и планиране на обезщетението, могат да помогнат да се стабилизира лидерството на следващото поколение на компанията.
• Как планирането занапред на данъците върху имоти, живото застраховането
и инвестициите могат да помогнат за семейните и бизнес нужди и да посрещнат целите на пенсионирането.
• Как да се балансират нуждите на бизнеса и семейните нужди, за да се създаде дългосрочен план за управление, който може да помогне на бизнеса да
просперира заедно със семейството.
• Как приемането на водещи практики и стратегии може да помогне, гарантирайки, че унаследяването не е оставено на случайността
Взети заедно, въпросите демонстрират, че планирането на унаследяването е развиващ
се и важен процес. Това не е основание за да се отложи за по-късно, за да може да се
направи успешно,а трябва да бъде неразделна част от бизнес стратегията и операциите
на компанията.
Deloitte Development LLC. (2015). Business succession planning: Cultivating enduring value.
Retrieved from goo.gl/kTnsXY
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Планиране на унаследяването на семейния бизнес и
управлението в пет стъпков процес
Планирането и управлението на унаследяването е основен елемент от по-широк процес
на планиране на човешките ресурси. То включва интегриран, системен подход за идентифициране, развитие и запазване на способни и квалифицирани служители в съответствие с текущите и прогнозираните бизнес цели. (Treasury Board of Canada Secretariat,
2012).
Кратко описание:
СТЪПКА 1. Определяне на ключови области и ключови позиции, които са от решаващо значение за оперативните и стратегически цели на организацията по време на нейната дейност.
• Идентифициране на позиции, които, ако останат не заети, ще създадат много
трудности за постигне на настоящи и бъдещи бизнес цели.
• Идентифициране на позиции който, ако останат не заети, би било пагубно за
здравето, безопасността или сигурността на бизнеса.
•
СТЪПКА 2. Определяне на способности за ключови сфери и длъжности: Да се установят
критерии за подбор, фокусирайки се върху развитието на служителите, да се зададат
очакванията за резултат, които трябва да определят необходимия капацитет за ключовите области и позиции, идентифицирани в стъпка 1.
• идентифициране на съответните знания, умения (включително езикови), способности и компетенции, необходими за постигане на бизнес целите.
• Използвайте профила на ключовите лидерски компетенции.
• Информирайте служителите за ключови области и длъжностите, както и
необходимите за тях способности.
СТЪПКА 3. Определяне на заинтересованите служители и оценяването им спрямо възможностите: Определяне на този, който се интересува и има потенциал да запълни ключови области и длъжности.
• Обсъждане с работниците и служителите на интереси и планове за кариера.
• Идентифициране на ключови области и позиции, които са уязвими и кандидатите, които са готови да ги заемат, както и компетенции и умения, които
биха могли да бъдат разработени в рамките на определения времеви интервал предварително.
• Уверете се, че достатъчен брой двуезични кандидати и членове на определени групи са в захранващи групи за ключови области и позиции.
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СТЪПКА 4. Разработване и прилагане на план за наследяването и трансфера на знания:
Включване на стратегии за учене, обучение, развитие и трансфер на знания в корпоративното планиране на унаследяването и управлението.
• Определяне на обхвата за учене, обучение и развитие на опита, които вашата организация изисква за лидерски позиции и другите ключови области и
длъжности.
• Връзка на плановете на работниците и служителите за получаване на знания, умения (включително език) със способностите, които ще са необходими
за настоящите и бъдещи позиции.
• Обсъдете със служителите как те могат да предадат корпоративните си
знания.
СТЪПКА 5. Оценка на ефективността
Оценете и наблюдавайте вашите усилия за планиране на унаследяването и управлението ,за да осигурите следните неща:
• Разработени планове за унаследяване за всички ключови области и длъжности;
• ключовите позиции са запълнени бързо;
• Новите служители на ключови позиции са ефективни; и
• Членовете на определени групи са застъпени в достатъчна степен за захранване на групите за ключови области и длъжности
Treasury Board of Canada Secretariat. (2012). Succession planning and management guide:
За специалисти по човешки ресурси. Retrieved from goo.gl/PqkT9U
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Пет основни умения, които всеки наследник трябва да
притежава
Тази част от раздела разглежда отвъд неспецифичните технически познания от областта на бизнеса, за осигуряване на ефективен трансфер на бизнеса - най-вече като се
избегнат конфликти в рамките на семейството.
Въведение:
According to The Counseling & Mental Health Center at The University of Texas at Austin,
the ability to successfully manage and resolve conflict depends on four key skills. Together,
these four skills form a fifth skill that is greater than the sum of its parts: the ability to take
conflict in stride and resolve differences in ways that build trust and confidence.
Според консултациите на центъра за психично здраве в Университета на Тексас в Остин,
способността за успешно управление и решаване на конфликти зависи от четири основни ключови умения. Взети заедно, те образуват едно пето умение , което е по-голямо от
сбора на съставните му части: способността да се улови в крачка конфликта и разрешаване на различията по начин, по който да се изгради доверие.

Умение за разрешаване на конфликти 1: Бързо облекчаване на стреса
Кратко описание:
Способността да останем спокойни и съсредоточени в напрегнати ситуации е жизненоважен аспект от разрешаване на конфликтите. Ако не знаете как да се концентрирате и
да се контролирате, може да се окажете емоционално претоварени в предизвикателни
ситуации. Най-добрият начин бързо и надеждно да облекчите стреса е чрез сетивата:
зрение, слух, допир, вкус и мирис. Но всеки човек настройва сетивата си по различен
начин, така че трябва да намерите неща, които са успокояващи за вас.
Пример от практиката:
Влизаш в агресивна семейна дискусия, където други членове на семейството говорят за твоя лична ситуация и ти трябва да се опиташ да запазиш спокойствие.
Опитай се да не реагираш пресилено на трудни ситуации. Остани спокоен, така
другите ще могат да разберат твоята гледна точка по-добре.
Когато решите да говорите се опитайте да бъдете конкретни за това, което ви
притеснява. При неясни оплаквание е трудно да се работи върху тях. Обсъждайте
само един проблем в даден момент. Не включвайте други теми, докато всяка от
тях не е напълно дискутирана. Така се избягва ефекта „кухненска мивка“, където
хората повдигат всички техни проблеми, което в същото време не позволява да
бъде решено нищо.
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Умение за разрешаване на конфликти 2: Разпознайте и управлявайте
емоциите си
Кратко описание:
Емоционалното съзнание е ключът към разбирането на себе си и на другите. Ако не
знаете как се чувствате и защо се чувствате по този начин, няма да бъдете в състояние
да комуникирате ефективно и гладко по време на дадено разногласие.
Макар, че да познавате собствените си чувства може да изглежда просто, много хора
пренебрегват или се опитват да умаловажат силни емоции като гняв, тъга и страх. Но
способността ви да се справите с конфликтите е свързана именно с тези чувства.
Ако ви е страх от силни емоции или ако настоявате да намирате решения, които са строго рационални, то способността ви да решавате спорове ще бъде нарушена.
Пример от практиката:
Помислете си за ситуация, която е била неприятна за вас, по време на бизнес среща с член на семейството ви, и се опитайте да изразите чувствата си с думи, а не с
действия. Уведомяването на другия човек, как се чувствате, може да бъде много
мощна форма на комуникация.
Ако започнете да се чувствате толкова ядосан или разстроен, че смятате, че може
да загубите контрол, починете за малко и направете нещо друго, за да се почувствате по-стабилно.

Умение за разрешаване на конфликти 3: Подобрете невербалните си комуникативни умения
Кратко описание:
Най-важната информация, която се обменя по време на конфликти и размяна на аргументи, често се съобщава невербално. Невербалната комуникация включва контакт с
очите, изражението на лицето, както и тона на гласа, позата, докосване и жестове.
Когато сте по средата на конфликт, обрнете специално внимание на невербалните сигнали на другия човек, това може да ви помогне да разберете какво другият човек наистина казва и да реагирате по начин, който изгражда доверие, за да може да стигнете
до корена на проблема.
Прости невербалните сигнали, като спокоен тон на гласа, успокояващо докосване, или
израз на загриженост на лицето, може да осигурят път към обезвреждане на разгорещения спор.
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Пример от практиката:
Помислете за ситуация, в която сте изпитали непочтеност и сте усетили, че се
отнасят с вас несправедливо и се опитайте да изразят с думи позицията си без
„удари под кръста“. Атакуването в областта на личната чувствителност създава
атмосфера на недоверие, гняв, и уязвимост. Избягвайте обвинения. Обвиненията
ще накарат другите да се защитават. Вместо това, говорете за това как действията на другите, са ви накарали да се почувствате- не генерализирайте. Избягвайте
думи като „никога“ или „винаги“. Такива обобщения обикновено са неточни и ще
повишат напрежението.

Умение за разрешаване на конфликти 4: Използвайте хумор и игра за да
се справите с предизвикателствата
Кратко описание:
Можете да избегнете сблъсъци и да решите много казуси и разногласия, като ги представяте под формата на игра или по хумористичен начин.
Хуморът може да ви помогне да кажете неща, които иначе биха били трудни да се изразят, без да създават недоразумение. Все пак, е важно да отбележим, че трябва да се
шегуваш заедно с другия човек,а не на него. Когато хуморът и играта се използват за
намаляване на напрежението и гнева, да се поставят нови рамки на проблеми и ситуацията в перспектива, конфликтът може действително да даде възможност за по-добра
връзка и близост.
Пример от практиката:
Направете забавен профил на ситуацията (като оформление във фейсбук: какво ви
харесва, какво не, кога е започнало,какво мислите и т.н.) и се опитайте да нямате
задни мисли. Натрупването на много оплаквания и наранени чувствата с течение
на времето е непродуктивно. Почти е невъзможно да се справите със стари проблеми, в които могат да се различат множество интерпретации. Опитайте се да се
справяте с проблемите, още когато те възникнат.
Избягвайте натрупването на негативи . Когато човек е чувствителен и престане да
реагира на другите, това може да доведе до объркване и гняв. Положителните резултати могат да бъдат постигнати само с двупосочна комуникация и въвеждане
на хумор в ситуацията, води до успокоение и пази от избухване.

Тези четири умения формират умение 5: Управление и разрешаване на
конфликти като се научите да слушате
Кратко описание:
Когато хората са разстроени, думите, които те използват рядко изразяват същността и
нуждите в основата на проблема.
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Когато се научим да слушаме какво е по1увствано и какво е казано, ние се свързваме
по-дълбоко с нашите собствени нужди и емоции, както и с тези на другите хора.
Умението да слушаме ни укрепва , информира ни и прави лесно за другите да ни чуят.
Пример от практиката:
Опитайте слушане на гледната точка на другия човек, с помощта на следните отговори и оценете, ако те са полезни:
Насърчи другия човек да сподели чувствата си възможно най много.
• „Искам да разбера това, заради което си разстроен“
• „Искам да знам за какво наистина се надяваш.“
Изясни истинските проблеми, а не да се правят предположения.
Задавайте въпроси, които ще ви позволят да получите информация, и ще покажат
на другия човек, че се опитвате да разберете.
• „Можете ли да кажете повече за това?“
• „Това ли е начина, по който обикновено се случва?“
Разяснете отново това, което сте чули, така, че и двамата да сте в състояние да разберете какво е било разбрано досега; може да се окаже, че
другият човек ще разбере, че е необходима допълнителна информация.
• Това звучи сякаш не сте очаквали това да се случи.“
Да отразява, че чувствата са възможно най-ясни.
• Мога да си представя колко неприятно е било това“
Признаване на тревогите на другия човек, дори и ако решението е непредвидено в този момент. Изразяването на съпричастнност, може да бъде
много силно послание, ако то се изразява с почтеност и уважение.
• „Аз наистина оценявам, че ние говорим за това.“
• „Радвам се, че се опитваме да разберем това.“
Източник:
Университета на Усконсън, Медисън
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Тренирайте
мозъка
си
1. Семинар по планиране унаследяването на бизнеса
ЛИпсата на стойностно управление може да парализира една компания. Планирането на
унаследяването на бизнеса е жизненоважна подготовка на наследниците, за да поемат
лидерска роля, когато възникне такава необходимост. Това е от съществено значение
за дългосрочното оцеляване на дадена компания. Всяка фирма трябва да има форма
на планиране на унаследяването в портфолиото си, тъй като не липсата на такава би
застрашила компанията, а по скоро-неочакваните такива.
Дали се подготвя някой да поеме лидерска позиция в една корпорация, или да бъде едноличен собственик на малък бизнес, то планирането на унаследяването ще ви научи за
разликата между планиране на унаследяване и простото планиране чрез замяна. Как да
се подготвят хората да поемат отговорностите на ръководството, така че компанията да
процъфтява в прехода е точно толкова важно, колкото избирането на правилния човек
за тази работа.
Посочения план за дейности може да бъде приложен към работна група или
индивидуални упражнение:
Предлаганата продължителност: 8 часа
Кратко описание:
1. Дайте определние за „планиране на унаследяването на бизнеса“ и неговата роля в
компанията
2. Полагане на основите за разработване на план за унаследяване
3. Значение на менторството
4. Определяне и използване на SWOT анализ за да си поставям цели
5. Създаване на план, възлагане на роли, и изпълнение на плана
6. Общувайте в подкрепа на разработването и управление на промяната
7. Очакване на препятствия, оценка и адаптиране на цели и планове
8. Характеризирайте успеха
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Материал за размисъл
Интернет страници,
видеа и линкове към
блогове, свързани с
темата на наръчника:
http://www.forbes.com/sites/johnkotter/2013/10/14/the-reason-most-company-visionstatements-arent-effective/#4ddcc2ad1cfd
Визия на компанията ви: Ако е сложно, не трябва да бъде (Forbes, 14 Окт 2013)
Кратка статия за значението на създаване на становище за цел, което да бъде одобрено
от цялата организация.
https://www.executestrategy.net/blog/write-good-vision-statement/

Как да напишем добро становище за визия
Алтернативна методология за процес на създаване на становище за визия
http://www.thefamilybusinessleader.com/2015/05/31/clarifying-values-vision-and-mission-in-familybusiness/

Изясняване на ценности, визия и мисия в семейния бизнес
Кратка интервенция за изясняване на смисъла на понятията „Ценности“, „Визия“, „Мисия“.
Лидерът на фамилния бизнес
https://www.youtube.com/watch?v=a3KAswtouBo

Видео за важността от създаването на обща визия. Интересна история за това как връзката на двама братя може да бъде унищожена, дори и след 40 години успешно сътрудничество в семейна фирма, което се дължи на липсата на обща визия.
https://www.tbs-sct.gc.ca

Планиране и управление на унаследяването е основен елемент от по-широкото планиране на човешките ресурси, и е от ключово значение за подновяване доставка на на
обществени услуги. Ефективното планиране и управление на унаследяването помага на
организациите да се идентифицират, развиват и да задържат способни и квалифицира-
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ни служители в съответствие с настоящите и прогнозните бизнес цели във времето.
Това ръководство ще ви помогне да включите в своя процес на управление на човешките ресурси и процес на планиране на унаследяването.
https://www.bcgperspectives.com/

Изследователски трендове от BCG, които хвърлят светлина върху степента, в която недоброто планиране на унаследяване може да навреди на приходите, пазарна капитализация, както и на маржовете на продажбите.
http://www.skillsportal.co.za

Този сайт предоставя полезни идеи за бизнес обучение и семинари за бизнес консултанти и / или професионални обучители
https://www.edcc.edu/counseling/documents/Conflict.pdf

Управление и разрешаване на конфликти по позитивен начин. Конфликтът е нормално
явление, а понякога дори действа оздравяващо, той е част от взаимоотношенията. В
крайна сметка, не винаги може да се очаква двама души да се споразумеят за всичко
по всяко време. Тъй като конфликтите са неизбежни в една връзка, от решаващо значение е да се научим да се справяме с тях по здравословен начин. Когато конфликта е лошо управляван,това може да навреди на отношенията. Но, когато се борави с уважение
и по позитивен начин, конфликтът предоставя възможност за растеж, в крайна сметка,
и за укрепване на връзката между двама души. Усвоявайки уменията, които ви трябват
за успешно разрешаване на конфликти, можете да запазите вашите лични и професионални взаимоотношения силни и растящи.
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Deloitte%20Growth%20Enterprises/usdges-business-succession-planning-collection.pdf

Тази публикация е компилация от шест томната серия, която се занимава с широк обхват от теми, върху които бизнес собствениците трябва да помислят, за да се улесни
организирането на прехода на управлението и собствеността.
https://www.carltonfields.com/keys-to-effective-succession-planning-business-solutions/

За да се продължи успешно наследството на бизнеса, и най-вече в случаите на частна
собственост или семейни фирми, е от ключово значение да се планира унаследяването.
Собствениците обикновено са съсредоточени върху бизнеса си, като обикновено прекарват голяма част от времето си притеснени за заемане на пазарен дял, наемането и
задържането на мотивирани служители, надминаване на конкуренцията, поради което
обикновено не мислят за планиране на унаследяването, или как да потърсят съвет по
темата.
http://www.skillsyouneed.com/ips/conflict-resolution.html

Конфликтът, или по-точно, междуличностния конфликти, е факт от живота и по-специално от организационния живот. Той често се появява, когато хората се натоварват
психически, например, когато се задават промени на хоризонта или когато всеки е под
натиск заради задаващ се някакъв краен срок.
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http://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/business-transition.html

За семейния бизнес, прехода е решение веднъж в живота. Може би няма друго предизвикателство с толкова многоо потенциал, за да провокира стрес, - или от друга страна,
да подчертае специалните предимства на оперирането на семейния бизнес.
Важна Библиография:
1. Carlock, S, R. (2009). Why the Best Family Businesses Plan. INSEAD Working Paper, pp. 1016. Retrieved from goo.gl/0X5cYb
Споделената визия и планирането са в рамките на методическия инструмент, който се
предлага от Модела на паралелния процес за планиране на съответствието на семейното мислене и на бизнес системата. Моделът улеснява комуникацията за бизнес потенциала, който се поддържа от семейните инвестиции и техния човешки и финансов
капитал.
2. Michael-Tsabari, N., & Lavee, Y. (2012). Too close and too rigid: Applying the Circumplex
model of family systems to first-generation family firms. Journal of Marital and Family
Therapy, 38(s1), 105-116.
3. Aronoff, C. E., Astrachan, J. H., & Ward, J. L. (1996). Family business sourcebook II :
Ръководство за семейства, които притежават фирми и за професионалисти, които ги обслужват: относно планиране на унаследяването, растеж, финансови въпроси, управление,
психологически проблеми, жените в семейния бизнес, по-младото поколение, както и други въпроси, пред които семейната собственост и предприятията са изправени. Marietta,
GA: Business Owner Resources.
Този цялостен справочник включва статии от много водещи консултанти по семеен
бизнес по широк кръг от теми, важни за семейния бизнес. Статиите от консултанти и
собственици на предприятия са организирани в 17 тематични области, вариращи от планиране на приемствеността до разрешаване на семеен конфликт.
4. Aronoff, C. E, McClure, S. C, & Ward, J. L. (2003). Family Business Succession: The Final Test
of Greatness Second Edition. Marietta Ga: Business Owner Resources.
Кратък и лесен за четене справочник по темите
5. Cady, D. (2007). Field Guide to Estate Planning, Business Planning, & Employee Benefits.
Cincinnati, OH: National Underwriter.
Това ръководство е предназначено предимно за доставчиците на услуги. Поради това
е малко по-техническо в съдържанието си, но включва и няколко отлични илюстрации.
Това е особено добро съдържание за собственици на фирми, които искат да изследват
алтернативите по-пълно.
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6. Cohn, M. (1992). Passing the torch: Succession, retirement, and estate planning in family
owned businesses. New York: McGraw-Hill.
Това е отлично четиво за собственици на фирми, когато те започват да планират наследяване. То е доста леко за четене и осигурява солидни обяснения и графики на сложни
понятия. То е за собственици на бизнес, които желаят да отделят малко повече време,
за да се запознаят с процеса, който започват - „Предаване на щафетата“ - това трябва
да бъде първата книга за четене.
7. Engel, P. (1999). What’s Your Exit Strategy?: 7 Ways to Maximize the Value of the Business
You’ve Built. Rocklin, Ca: Prima Publishing.
Лесна за четене книга с много добри примери
8. Leimberg, S., Rosenbloom, M., & Yohlin, J. (1992). The Corporate Buy-Sell Handbook: An
Essential Guide to Business Succession Planning. Chicago: Dearborn Financial Publishing.
Тази книга предоставя пълно и подробно обяснение на много въпроси относно споразумения за покупко-продажби и е проектирана частично за практикуващи.
9. Leimberg, S., Kasner, J., Kandell, S., Miller, R., & Rosenbloom, M. (2006). The Tools &
Techniques of Estate Planning, 14th Edition. National Underwriter Company.
Това е изчерпателен наръчник за имотно планиране, а също така е отлично четиво за
планиране на унаследяването.
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Модул 4
Подкрепа за новата бизнес ера
Този модул има за цел обучението на бизнес
консултанти в подпомагането им на новите
лидери и мениджъри (новото поколение),
за да може те да поемат и ефективно да
направляват промяната и да се гарантира
успешен бизнес трансфер. Бизнес консултантите ще бъдат обучени да улесняват
прехвърлянето на управлението следвано от
плавен, постепенен, добре контролиран бизнес преход, на етапи в съответствие с плана
за унаследяване, заедно с решаване на възникващите предизвикателства по пътя.
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Подкрепа за наследниците и осъществяване на промяната
След този раздел, вие ще можете да
-Д
 а дадете по-добър съвет на наследника във връзка
с въпроси като: как се влиза и как се управлява бизнес
лидерството и собствеността.
-Д
 а спечелите уважението на бизнес клиентите, колегите, служителите, както и респекта на участващите членове на семейството.
-Д
 а се справите с промени на личностно, професионално и семейно ниво и т.н.
-П
 одкрепяте наследника (наследниците) при ефективното въвеждане на промяната.
-И
 нтегрирате една нова визия (където е приложимо).
-П
 рилагат нови бизнес модели, работеща култура и методи, правила за управление на човешките ресурси
-С
 ледите успеха и актуализация на рамката ако и когато е необходимо

Раздел 1+2:
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Техники в подкрепа на осъществяване на промяната
Първата част от този раздел се фокусира върху две техники, които спомагат за подкрепа на наследниците при осъществяване на промяната и за интегриране на новите
виждания в бизнеса. Тези техники включват конкретни показатели, за да обясни как те
работят и да се измери „промяната“ в бизнес.
Линия на живота
Кратко описание:
„Линия на живота“ е просто и в същото време много „откриващо“ упражнение, което
може да помогне на наследника , да се докосне до набор с виждания и представи за
това как поначало стоят нещата в семейния бизнес. Това от своя страна ще помогне да
се предвидят определени действия, насочени към преразглеждане на някои аспекти от
визията, които включват промяна или пренареждане на нещата такива, каквито са сега,
или, по начин който се предполага, че ще трябва да станат в средносрочен и дългосрочен план, през период на време от 15 години. Това е прост шаблон, който се предлага,
за да се попълни с текст, символи, скици, което представя по най-добрия начин въображението на „автора“.
Семейството, бизнесът, както и другите лица, заети в компанията (извън и вътре в семейството) се считат като отправни точки, с цел да се поставят нещата в перспектива,
да се вземе решение за действия, които да бъдат предприети, и мониторинг / оценяване
на резултатите в средносрочен и дългосрочен план.
Инструментът трябва да бъдае приложен от новия собственик, обаче, в отделна фаза
може да се използва също така и от членове на семейството, от партньори, както и бизнес партньори, ако има съществуващи такива, или от тези през годините. По този начин,
инструментът става динамичен дневник за семейната фирма, като е препоръчително да
се използват различни визуални средства освен текста (изображения, рисунки, скици,
цифри и т.н.). Дневникът трябва да бъде преразгледан и коментиран от автора или авторите по отношение на процеса на самоанализа.
Източник: http://fromsuccesstosuccession.com/library/pdf/Lifeline.pdf
Разгледайте прикачения файл
Пример от практиката:
Пробен тест може лесно да бъде направен с всеки член на семейната фирма, било то
бивш собственик, роднини които работят в компанията, или наследник. Ще бъде голямо
предизвикателство да се сравнят резултатите след попълване на шаблона.
Например, някой член от семейството, който не работи в семейната фирма, може да
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се опита да попълни шаблона и след това да се сравнят условията и действията, които
трябва да бъдат предприети (последната колона) с тези, попълнени от собственика на
фирмата или от новия наследник.
Може да се направи и теста през поколенията, тоест попълването му от старото и новото поколение и след това сравняване и дискутиране на резултатите, коментирайки
виждания, желания, планове, страхове,представи.
Тест на основата на пол и независимо от позицията и участието в семейната фирма може също така да се направи, да се изследва динамиката на половете и как те ще изготвят представа и предложения за бизнеса и семейството в краткосрочен, средносрочен
и дългосрочен план.
Последния модел на теста може да предложи бизнес консултанта да дискутира попълнената таблица (може да е един или всички от посочените по-горе тестове) със собственика на семейния бизнес и другите членове на семейството, или дори външни заинтересовани страни.

Умение за разследване
Кратко описание:
Метода на „Уменията за разследване“ се фокусира върху всичко, което ще направи една
организация успешна, отколкото да бъдат решени проблемите й . Основния въпрос при
умението да се разследва е „Какво е това, което ние като компания ще искаме повече?“,
а не „Какъв е проблемът, койъо спешно трябва да се реши?. С приближаване към реалното състояние на компанията по този начин, промяната ще е предвидена като положителна намеса, а не като конфликт с предходните структури, нагласи, норми и ценности,
въпреки че те могат да бъдат предмет на промяна в дългосрочен план. Така подхода
насочва към амбиции, и подсказва на другите да следват тези амбиции. Това е изключително полезно за наследника в семейна фирма, тъй като по този начин той ще може да
въведе промяна като нещо построено върху всички онези аспекти на бизнеса, които са
най-положителни и с които дружеството и неговите хора са запознати .
Основната разлика между традиционния подход за решаване на проблеми и подхода на
умения за разследване е, че последния е одобрителен и по-специално работи за откриването на възможности, изобразяващи положително бъдеще върху структурата от миналото и настоящето , докато решаването на проблеми работи повече или по-малко по
линеен метод за определяне на проблема (поради това на първо място се предопределя
всяка положителна нагласа на мислене), след това формулиране на причините, брейнсторминг решения и накрая, прилагането на най-доброто решение.
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Метода „Умения за разследване“включва три компонента, когато се практикува:
1) Откриването на миналите успехи: Ето как тук може, един-единствен участник, например наследника на семейния бизнес, или много участници, т.е. членове на семейния бизнес,
служители и т.н., да идентифицират и да запишат минали и настоящи успехи. Тези успехи
са под формата на колекция „най-добро“, наименувайки събитията и хора, в рамките на
семейството или извън него, бившите собственици на бизнеса, дори клиенти и различни заинтересовани страни, ако еуместно. Целта е да се излезе с кратки истории на успеха, които
могат да се фокусират върху различни области и аспекти на интерес към организационната
култура на компанията, например лидерски истории, динамика на екипа и т.н.
2) Генериране на идеи: Това е за предоставяне на възможни обяснения във връзка с
това, защо тези успехи са настъпили на първо място. Отново, наследника, прехвърлителя, членовете на семейството на бизнеса, работниците и служителите могат допринесат
с информация и тук.
3) Засилване на „най-добър“: След идентифицирането на тези елементи, които са
причина за успехите, е необходимо да се обърне внимание и оцени правилния принос на
участващи лица и личности, включително бивши собственици, служители, членове на семейството, активни или дори неактивни в ежедневието на семейна фирма. Този компонент е отправна точка, за да може наследника да се развива по плана,а не в движение
да се сблъсква с проблемите, да вижда само как стоят нещата, или да се бори отново с
установени структури, а по-скоро в движение да се разширява резултата от работата му,
след като е спечелил консенсус и добро отношение, както от старшото поколение, така
и от персонала на фирмата
Източник: http://www.jpconsultantsinc.com/appreciative_inquiry/appreciative-inquiry-and-problemsolving.php

Пример от практиката:
Семейния бизнес наследник може да следва един прост процес на одобрително
анкетиране чрез попълване на таблицата по-долу. Препоръчително е да се запишат в Описателната колоните някои аспекти за всяка фаза, тъй като те ще подсетят за използване на кратки изречения. Не трябва да се правят разбивки тук,
например „най-доброто от това, което е“, по отношение на структурите за управление, или финансови данни. Технически жаргон и лексика е препоръчително да
се избягват. Описаното трябва да е продукт на открито мислене, с участието на
емоции и практическа логика (целево-насочено мислене от името на автора (ите))
по същото време.
Важно :
Техниката може да се упражнява паралелно с техниката „Линия на живота“, както е описано. Като се има в предвид, че техниката „Линия на живота“ описва желания, планове
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и визии в краткосрочен средносрочен и дългосрочен план, като се отчитат условията
и действия които трябва да бъдат предприети, то „Умението за разследване“ работи в
същата посока, въз основа на идентифициране и усилване на положителните аспекти
и елементи на успеха, обезпечаване на консенсус за новите виждания за управление и
планове, уважение и приемане на нови ръководни структури, чрез свеждане до минимум
на конфликта с предходните структури и ценности. На по-късен ниво, „Какво трябва да
бъде“ и „Какво може да бъде“ са стъпки от процеса на „Умения за разследване“, които
могат да бъдат наблюдавани чрез инструмента „Линия на живота“ по целия път.
И двата инструмента могат да служат като ценни спътници по време на следващата
фаза от унаследяването на семейната фирма, като отправната точка, обхваща различни
аспекти от историята на семейна фирма (успехи, лица, действия, планове, представи,
провали, интервенции и други), по време на промените в управлението и собствеността.
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Тренирайте
мозъка
си
1. Съпоставяне на подходите за Традиционно решаване
на проблеми и Умения за разследване
Кратко описание:
Наследниците, като нови лидери в семейна фирма често трябва да работят усилено, за
да получат уважение от бившия собственик от възрастното поколение, както и от членове на семейството, които работят в семейната фирма, членове на семейството и близките, които не са активни в семейната фирма, външни за семейството служители и мениджъри, на клиентската база и заинтересованите страни като цяло. Както се подчертава
в описанието на техниката на Умения за разследване, това може да се постигне чрез
използване на практики, които анализират последните успехи и в същото време избягват конфликт и открита конфронтация с минали и настоящи структури, хора и ценности
За да се подчертае целесъобразността на техниката, консултантите могат да използват
реална ситуация въз основа на нещо, което са преживяли или пък знания, отнасящи се
до процеса на унаследяване, където новия собственик / мениджър трябва да извърви
своя път към осъществяване на промяната и спечелване на уважението от персонала на
компанията. В идеалния случай, това трябва да е казус на трансфер на семейния бизнес
вътре в семейството, но всеки случай на прехвърлянето на предприятие също може да
се използва. След като историята се припомни, консултанта или групата от консултанти
могат да разделят на отделни части казуса и да определят какво знаят за процеса. По
този начин, те могат да създадат процес на дейностите и цялостен подход към този
конкретен случай. Консултантите в крайна сметка ще решат към кой от двата подхода
принадлежи процеса на прехвърляне в конкретния случай т.е. традиционния „решаване
на проблеми“ или Подхода на „умения за разследване“. Таблицата по-долу може да се
използва за тази цел:
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Подход на решаване на проблем

Подход на умението за разследване

∞ Определяне на проблема

∞ « Какво е, и какви са най-добрите ас-

пекти»

∞ Причина

∞ « какво би трябвало да бъде»

∞ Решения

∞ О
 бсъждане «което трябва да бъде»

∞ Планиране и разрешаване

∞ « какво може да бъде»

Цялостен подход: Организация (и в този Цялостен подход: Организация (и в този
случай прехвърлянето на бизнеса), както случай прехвърляне на бизнеса), като нещо, което да бъде проучено въз основа
проблем, който трябва да бъде решен.
на това как най-добрите аспекти може
да бъдат запасени и задълбочени.
В зависимост от подхода, използван в настоящия случай, консултантът може да предложи кратка схема на това, което би изглеждал случаят, ако се разгърне противоположния подход, като обобщава по-главните аспекти / стъпки за всеки подход съответно.
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Създаване на структури за
успех на бъдещите поколения
След този раздел, вие ще можете да:
-О
 тговорите на опасенията на семейните фирми стремящи се да бъдат добре подготвени за бъдещо наследяване/трансфер.
-С
 е занимавате с въпроси като ранно ангажиране на
следващото поколение (NXG)
-М
 ожете да подкрепите следващото поколение, за да
имат по-добро разбиране за бизнес системата на семейството, от която са част, както и да се гарантира,
че вие сте добре подготвени да разгледате и да подкрепите кариера в семейния бизнес и т.н.

Раздел 3:
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Разбиране на разликите в ангажимента на поколенията
Основните аспекти на тази дейност се фокусира върху способността да се разберат
ангажиментите на следващите поколения, особено за мотивиращите причини за решенията, които членовете на следващото поколение правят, когато преследва кариера в
семейните им фирмите.

Работа около и срещу „предположения“
Кратко описание:
Често се случва така, че всеки от нас, когато мисли за бъдещето си - за това, което трябва да се направи, кога, как, от кого - ние разчитаме много на предположения. В света на
семейните предприятия, предположенията за бъдещето на бизнеса вървят ръка за ръка
с предположенията за интереса на членовете на семейството в поемането на бизнеса,
като често това са и предположения за личността, за наклонностите, силните и слабите
страни на потенциалния наследник, които не са били успорени или проверени за дълъг
период от време.
Собственикът (особено в случай когато е родител) предполага, че децата няма да бъдат,
или не се интересуват от поемането на бизнеса; или по подобен начин се предполага,
че те - само едно или две от тях, ако те са повече от едно - наистина се интересуват от
семейния бизнес, само защото ... ами ... те просто предполагат така! Проявата на интерес или не-интерес изразен по този начин, като цяло, е по-скоро очакван и изработен,
отколкото проучен. В крайна сметка, потенциалния наследника ще се съобрази с очакваната роля. Този „модел“ работи и в обратен ред също. Потенциалните наследниците в
семейството - синове, дъщери, роднини и т.н. - също често са манипулирани от предположенията за това какви са схемите и мечтите на възрастното поколение за бъдещето
на семейната фирма.
Как тогава това „семейно предприятие“, се отнася към тези предположения? Как тогава
семейната фирма бива обсъждана и представена у дома? Как заетите и собствениците
са представени у дома? Като възможности за самоизява, цели, които трябва да бъдат
постигнати и мечтите, които да бъдат сбъднат или като стресиращи, скучни и досадни
задължения? Колко често, ако изобщо някога, са били инициирани дискусии по този въпрос, и колко ясно представите, очакванията и намеренията са съобщени през годините?
Предположенията са ориентировъчни по природа. Ангажираността и мотивацията на
следващото поколение в стремежа си към кариера в семейната фирма могат силно да
бъдат разрушени или дори да бъдат осуетени, ако предположенията преобладават пред
фактическите ситуации! Освен това, когато дойде време за унаследяване, по всеки възможен начин, например, планирано, или принудително поради смърт или болест и т.н.,
предположенията разбира се, може потенциално да навредят на бизнеса и най-вече на
междуфамилните взаимоотношения и равновесие.

133

УНАСЛЕДЯВАНЕ И ТРАНСФЕР НА СЕМЕЕН БИЗНЕС: НАРЪЧНИК ЗА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ

Укротяване на властта
Кратко описание:
Безспорната власт на старото поколение като начин на правене на нещата в семейството и в сферата на бизнеса, възпира ангажимента, ангажираността и истинския интерес
на следващото поколение в семейното предприятие и неговото бъдеще. Начинът, по
който възрастното поколение е управляващ орган, не само в бизнеса, но и в рамките на
семейните отношения на междуличностно ниво е от решаващо значение. Ако собственика на семейната фирма желае да разчита на членовете на семейството, като потенциални наследници, той трябва да даде власт за вземане на решения на тяхно ниво
по-рано. Това не е толкова лесно, колкото изглежда, тъй като има определена динамика
намесена, която влияе върху семейството като бизнес семейство и в обратната посока,
върху бизнесът като семеен бизнес. Например, до голяма степен, различните нагласи и
практики при упражняване на властта „у дома“ и „във фирмата“ ще доведат до объркване и в крайна сметка пропадане на комуникацията между възрастното и следващото
поколение.
Укротяване на органа на властта трябва да бъде ясно разграничена от отслабване на
лидерството! Един добър начин да се справите с органа на властта е да се осигури отворена и прозрачна комуникация чрез включване във фирмени срещи, например на представители на семейството от следващото поколение, както и такива, които не са членове на семейството, но които работят в семейната фирма. На членовете на следващото
поколение - като потенциални наследници за поемането на семейния бизнес - може да
бъдат възложени определени задачи / задания и да бъдат насърчавани да излязат не
само със собствени позиции по идентифициране на евентуални възможности, но също
така да идентифицират слабости или заплахи за фирмата , правейки в последствие
стратегически предложения. Семейният бизнес може, по този начин да се трансформира в истински съвместен проект, където властта се обсъжда, отговорността се споделя
и лидерството се насърчава.
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Тренирайте
мозъка
си
Създаване на сценарии „какво ако“
Кратко описание:
Помислете за реална ситуация, от собствения си опит или от казус, за който знаете,
където основно решение или семеен „проект“ трябва да бъде обсъден от членовете
на семейството, и където възрастното поколение има „водеща“ роля, консултирайки
следващото поколение за правилния начин да се реши дадения проблем. „Проблема“
може да бъде например обсъждането на „какво следва“ след средното образование
за децата, за избор на кариера за следващото поколение, дори и план да се оженят и
да се установят в собствения си дом. Изберете ситуация, в която резултатът е бил до
известна степен „горчив“ за някой, или най-малкото незадоволителен за всички, които
са участвали. Работете назад във времето и направете всичко възможно да мислите за
подробностите и всички нюанси в дискусиите по въпроса, както и ролите, и отношението
на всички участващи страни.
Опитайте се да запишете 3-5 ключови думи или кратки изречения, които смятате, че
са отговорни за изхода: „виновните“ фактори.След това, на лист хартия направете три
колони; едината със заглавие „предположения“, едната с заглавие „обучение“ и последната със заглавието „Власт“. В рамките на всяка колона направете две отделни
колони със заглавията „Аз“ и „Другите“. Опитайте сега да групирате ключовите думи
или изречения - тези, които току-що сте записали - по всяка основна позиция, т.е. към
„Предположения“ – „Обучение на следващото поколение“, „Власт“, и съответно подпозиции „аз“ и „другите“. Може да се окаже, че в някои аспекти вие или другите сте успели
да се справите с укротяването на „Власт“ или „Предположения“. В този случай запишете
3-5 ключови думи или изречения и ги поставете в непосредствена близост до други ключови думи и изречения; на „виновните“ такива. Отиди сега сред описанията, предвидени
по-горе още веднъж, за да получите някаква помощ при адаптирането на положението
на това, което е описано в текста по-горе за аспектите на ангажименти на следващото
поколение.
Когато сте готови с това вие ще имате пред вас таблица, която показва как тези аспекти,
както е описано по-горе, когато биват пренебрегнати, могат да навредят на семейния
проект като съвместен проект. Сега можете лесно да направите „какво ако“ сценарии за
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възможните начини по всеки аспект, чрез който може да се сдобием с много по-добър
резултат. Клаузи като „Ами ако“ биха могли да бъдат например: „Какво би станало ако
се бях опитал да оспоря предположението, че дъщеря ми никога не се интересува от работата с числа и математика? Как беше това предположение оправдано наистина?, или
„Какво би станало, ако бях дискутирал открито професионални перспективи на моя син,
като танцьор? Или „Какво става, ако беше разгърната стандартна процедура в рамките
на семейството, когато трябва да се вземат решения за споделяне на отговорностите,
възлагане на задачи, гласуване и изразяване на становища по силни и слаби страни“?
Тези „какво ако“ клаузи трябва след това да бъде основа за изграждането на вашия
аргумент и намеса, когато консултирате семейни предприятия в това как да изградят
постепенно стабилни структури, за да се осигури ангажимент на бъдещото поколение
към семейната фирма като „семеен проект“ на първо място. Работа чрез пример по ваш
избор като алегория или казус, можете да покаже важната роля на Предположенията,
Образованието и Обучението на следващото поколение по въпроси, касаещи семейството и органа на управление, като аспекти, които трябва да бъдат управлявани от двете
поколения от доста по-рано. Бъдещето на семейната фирма след това ще бъде зоната
да се адаптира и прилага „Ами ако“ сценарии на практика. Консултантът може да работи
със собствениците на семеен бизнес и семейните бизнес членове с тази практика, по отношение на проект за самооценка в рамките на семейството, за да се получат интересни
резултати за това как най-добре да се изготви план за семейната бизнес приемственост,
по-специално чрез прилагането на не-техническите аспекти на процеса на трансфер.
Целта на техниката е в предизвикателството и подтика към самоанализ, особено по
време на фазата, когато някои неща, които са се объркали са категоризирани съгласно
съответните управляващи „трамплина“, т.е. в аспектите на предположения, образование, обучение, както и органа на управление. Вместо да се използва семеен проблем
въз основа на собствения опит, реален проблем от семейния бизнес може да бъде използван при прилагането на тази практика. Семейни проблеми обаче са избрани тук, за
перспектива по конкретни примери, защото те, най-вероятно са по-често срещани.
Това упражнение може да се направи между група от консултанти, където всеки консултант може да изрази становище относно процеса на категоризиране на „виновните“ фактори, или създаването на „какво ако“ сценарии. На друго ниво, повече от един
консултант може да премине през упражнението, използвайки собствените си дела и
примери, като след това да сравни аспекти, „ами ако“ сценарии, както и „добри практики“ т.е. спрямо практики по укротяване на орган на управление или борбата срещу
предположения.
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Материал за размисъл
Интернет страници,
видеа и линкове към
блогове, свързани с
темата на наръчника:
Прилагането на Умение за разследване вместо техниката за Решаване на проблеми за
да се съдейства на промяната.
Въведение в основната философия на техниката Одобрително интервю спрямо техника
Решаване на проблеми
http://www8.esc.edu/ESConline/Across_ESC/Forumjournal.nsf/web+view/5A8D486A2C5F9B0E852568FD
00561F17?opendocument

Управление на инструментариума на промяната: Одобрително интервю (от блог Family
Business Consulting)
Кратка статия обосноваваща целесъобразността на Одобрителното интервю за управлението на промяната в семейните предприятия.
http://blog.thefbcg.com/managing-change-toolkit-appreciative-inquiry-part-3-of-4/

Унаследяване на семейния бизнес: Готово ли е следващото поколение дауправлява? Избягване на борбата за унаследяване между генерационните преходи (Copyright © 2015
Hemenway и Barnes LLP)
Кратъка статия за планиране управлението на унаследяването в рамките на вътрешно
семейния баланс на отношения, като се има предвид наследяването като следното „... от
няколко години, се развива процес на обучение и промяна ...“.
http://hembar.com/uploads/1280/doc/Family_Dynamics_March2015.pdf

Видео: Наследяването на семейния бизнес като проект включващ инициативност, сътрудничество, комуникация, от името на и между възрастното и следващото поколение.
Консултантите може да се убедят в това твърдение на консултант колега, за това, което
има значение при планирането на унаследяването в рамките на семейството.
https://www.youtube.com/watch?v=pMtYPgU_LeI

Коментари: Автоматичните субтитри на английски език се предлагат с някои грешки,
но без да се застрашава разбирането на основните точки. Използва се американски
акцент; Необходимо е ползване на ниско до средно ниво на английски език.
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Извадки или цитати от доклади, литература и други източници с принос към
темите:
„Много хора ходят на риболов през целия си живот, без да осъзнават, че те всъщност не
търсят риба“ - Хенри Дейвид Торо
(Да се използва за раздели 1 и 2 и особено при подхода Одобрително питане)
„Всяко поколение се смята за по-интелигентно от това, което е било преди него, и
по-мъдро от това, което идва след него.“ - Джордж Оруел
(Да се използва за раздел 3)
„Подготовката е доживотен процес, който започва веднага след като детето започне
да осъзнава дейността на възрастните около себе си. Трудовите навици, нагласите към
бизнеса, ценностите и отношенията, всичко това пуска корени в почвата още от детството и се формира през годините, много преди развитието на наследника да е започнало
по някакъв формален начин. „ („ Подготовка на наследниците за лидерство „книга от
Craig E. Aronoff and John Ward, Palgrave MacMillan, 2011.)
(Да се използва за раздел 3)
Важна Библиография:
Семейният бизнес - предаване на короната
Все повече семейни фирми са изправени пред най-големия си проблем: избягване на
криза при преминаване на бизнеса от едно поколение на друго.
Извадка за насочване на интерес: „... Семейните фирми съчетават всички напрежения
от семейния живот със всички неудобства на бизнес живота, обаче в нито един момент
няма съчетаване на двата вида стрес с такава сила, както е в момента на смяна на
поколенията“.
http://www.economist.com/node/3352686

Bushe, G. R. (1998). Пет теории за промяна, вградени в метода Одобрително интервю. Доклада е представен на 18-тия световен конгрес на Организацията за развитие, Дъблин,
Ирландия
Извадка за насочване на интерес: „... . Наскоро имах една група студенти – магистратура по бизнес администрация, които използваха Одобрителен процес за създаване на
промяна в някои от социалните системи, които са избрали. Всички бяхме „отнесени“ от
резултатите. Например, един „проблемен човек“ бе превърнат от мениджъра си- служител- звезда, след като той разгледа с него примери как да бъде такъв. Друг мениджър
на конфликтна и конкурентна единица, направи от нея една сплотена, кооперирана
единица, когато той разгледа примери за сближаване и сътрудничество. Тези, които са
използвали метода със своите съпрузи или деца, смятат, че основни положителни трансформации са настъпили в техните семейства „.
http://www.gervasebushe.ca/ai5.pdf
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