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Интервю с Александър Остервелдер 

От  Деян Дойков   
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Въпрос: Д-р Остерведер, вие сте известен като автор на нов подход в бизнес моделирането.  

Вашият модел, наречен „Канава за бизнес модел“ е световно известен инструмент за бизнес 

концептуализиране и формулиране на предприемаческа визия.  Така, както аз разбирам този 

инструмент, това е опит да бъдат поставени старите „инструменти“ за бизнес анализи и 

планиране в нова „инструментална кутия“ (това е метафора на новата схема за генериране на 

бизнес модели). В същото време много изследователи от университетите и експерти от бизнеса 

правят обратното – те използват вече съществуващи теоретични модели в мениджмънта и 

маркетинга, с цел да прилагат нововъзникващите бизнес практики. В рамките ли сте на 

„кутията“ на бизнес теоретичните модели и практики или сте извън нея? Ако мога да се изразя 

по този начин, вие сте по-скоро „констуктивен деструктивист“ (като аналогия на „креативния 

деструктивист“ на Шумпетер), или „деструктивен конструктивист“ (това е моя аналогия)?  

Отговор: Канавата за бизнес модели е базирана на задълбочени академични изследвания, 

които доведоха до създаването на инструмент, основан на съществуващите знания. Ние 

използвахме всички съществуващи разработки за бизнес модели и ги обединихме в едно 

синтезирано цяло, което тествахме в условията на реалния бизнес с изпълнителни мениджъри 

от високите нива и предприемачи. Това е голямата отличителна разлика от другите 

съществуващи подходи. Ние не поставихме единствено и само  някакви схеми, съставени от 

основните елементи на Канавата – блокове на анализ, като не казахме „ето това е новия 

модел“. Ние тествахме подхода, без да намаляваме интензивността, с хора от реалния бизнес, 
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като постоянно го променяхме, докато установихме крайния вариант на Канавата. 

 

Също така, ние прекарахме много време в търсене на т.нар. „потребителски интерфейс“ (ПИ) и 

т.нар. „потребителски опит“ (ПО), които се намират в дясната част на Канавата. Бизнес 

инстументите съдържат ПИ и ПО във формата на убсайт.  Много от онези, които ползват 

концепцията, не обръщат внимание на тази особеност.  Между другото, изпълнителните 

мениджъри и предприемачите не биха използвали бизнес инструментариум, който е сложен и 

е с малка приложимост в ежедневието на бизнеса. За нашия най-нов инструмент за бизнес 

моделиране, който се нарича „Канава за стойностни предложения“ (към потребителите - б.а.), 

ние прилагаме същия подход, и резултата е, че хората използват инструмента, преди още да е 
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публикувана литература по въпроса. 

 

Въпрос: Г-н Остервелдер, днес е популярно поведението в бизнеса, което може да бъде 

определено като стратегическо концептуализиране, но не са много тези, които наистина могат 

да го постигнат. В същото време интернет-базираните технологии и социалните медии са 

непреодолим фактор в живота на хората и в бизнеса, но не са много онези, които са 

нетърпеливи да „грабнат“ възможностите, които дигиталният маркетинг, „нау кастинг“ -ът 

(постоянно следене на пазарите и настроението на потребителите в реално време, например с 

помоща на Туитър б.а.); „крауд сорсинг“ -ът (използване на социалните медии за формулиране 

на идеи, получаване на услуги или съдържание б.а.), им предоставят. Вашият модел „Канава за 

бизнес модел“ е т.нар. инструмент с отворен код (инструментариум, който се ползва масово и 

безплатно и може да бъде допълван и променян б.а.). Не се ли опасявате, че по този начин вие  
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ще бъдете обвинен от някои академични представители на теоретичната наука и по-

консервативната част от хората в бизнеса, в прекалено опростена и сбъркана концепция, на 

сложните процеси, които протичат в бизнеса? 

 

Отговор: Не ме интересува какво говорят хората при положение, че голяма група от 

представители на  бизнеса използват този инструмент и откриват определена полза от това. 

Което има значение за нас е те да могат да използват този инструмент и да го използват и в 

бъдеще. С фактите, че почти един милион книги са преведени на 28 езика и са издадени в 

целия свят, и че милиони използват Канавата за бизнес моделиране, мисля че отговарям на 

тези въпроси.  

Въпрос: Александър, до колкото съм запознат, вие сте добри приятели със Стив Бланк. Мисля, 

че по отношение на теоретичните разработки, както и от гледна точка на бизнес пракитката, 

вие си подхождате идеално.  Ако мога да се изразя с метафора, вие двамата сте „бизнес ангели 

за стартиращите предприемачи“ (бизнес ангелите са частни лица с персонален финансов и 
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менторски принос за стартиращите фирми б.а.). Това така ли е? 

 

Отговор:    Разработката на Стив Бланк, свързана с процеса на потребителското развитие, с 

което се тестват бизнес модели, от една страна, и Канавата за бизнес модел, с която се 

създъвът концепциите за бизнес модели, от друга, вървят ръка за ръка. Ето защо ни е толкова 

приятно да работим заедно. Друг човек, чиито разработки ни пасват наистина добре, е Хенри 

Чесброу (разработчик на модела за отворените иновации б.а.). Тримата мислим задълбочено и 

работим съвместно  по въпросите на корпоративното предприемачество. Това са т.нар. 

стартиращи предприемачи в големите корпорации. Много интересна и завладяваща работа, но 

и много трудна за осъществяване. Имаме намерение да намерим някои решения на 

проблемите и в тази посока.  

 


