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ПОДХОДИ НА ИНТЕРПРЕТИРАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ
НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА

Гл. ас. д-р Радко Радев

Въведение

В голяма част от теоретичните разработки възможностите се интерпре-
тират като условия, формирали се в резултат от благоприятното влияние на
факторите на външната среда. Основен недостатък на този подход е, че той е
пасивен по своя характер и стеснява значително кръгозора на мениджмънта,
като го превръща в „консуматор”, а не в създател на предпоставки за непрекъ-
снато развитие на бизнесорганизацията.

В условията на динамично променяща се среда, нарастваща глобализация
и интензивност на конкуренцията, се налага възприемането на един по-активен
подход за интерпретиране на възможностите.

Тезата, която се застъпва, е, че съвременната интерпретация на възмож-
ностите изисква една по-широка перспектива на възприемане на източниците и
конкретните причини, които ги обуславят. Във връзка с това се приема схваща-
нето, че всички външни условия и вътрешни предпоставки трябва да се раз-
глеждат като потенциални източници на възможности.

Чрез възприемането им по този начин мениджърите разширяват своя  кръго-
зор, като формират предприемачески стил на поведение, основан на непрекъс-
нато развитие на знанието в управляваните от тях бизнесорганизации. По този
начин възможностите се „търсят” във всяка ситуация, действие, бездействие,
промяна, които биха позволили подобряване на управлението, начина на функ-
циониране и в крайна сметка на резултатите от дейността.

Целта на тази статия е да се предложи интерпретация на възможностите
по начин, който излиза извън границите на общоприетото схващане, че те се
обуславят единствено от благоприятното влияние на факторите на външната
среда.

За постигането на главната цел се поставят няколко основни задачи:
 Да се извърши кратка характеристика на двете основни групи подходи

за възприемане и интерпретация на възможностите от управленска глед-
на точка.

 Да се изведе класификация на основните групи подходи, в зависимост
от източниците и причините, които ги обуславят.

 Да се предложи класификация на възможностите, която подкрепя защи-
таваната в статията теза.

 Да се предложи общ алгоритъм за оценка на възможностите, идентифи-
цирани чрез активните подходи.
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1. Подходи на интерпретиране на възможностите

В зависимост от начина, по който се разглеждат, могат да бъдат обобще-
ни две основни групи подходи да възприемане на възможностите – пасивни и
активни. Основание за тяхното обособяване са различните гледни точки, които
се застъпват от отделните автори и школи в областта на стратегическия ме-
ниджмънт.

1.1. Пасивни подходи

Първата от двете основни групи подходи, които се разглеждат в тази ста-
тия, са пасивните. Характерното за тях е, че като източници на възможности
(за бизнесорганизациите) се възприемат единствено формиралите се в резул-
тат от индивидуалното или комбинираното положително влияние на факторите
на външната среда благоприятни условия (фиг. 1).

Фиг. 1. Пасивни подходи на възприемане на възможностите

Ролята на мениджърите в този случай се състои в оценяване на благопри-
ятните предпоставки чрез „матрица на възможностите”, от които бизнесорга-
низацията – в зависимост от притежаваните силни и слаби страни – е в състо-
яние или не да се възползва. Заплахите се приемат единствено като неблагоп-
риятни фактори, по отношение на които трябва да се възприемат защитни дей-
ствия, за да се минимизира тяхното негативно влияние (Steiner, 2008; Schaltegger,
Burritt and Petersen, 2003; Славова, 2011; Петкова и Георгиева, 2012).

Базисен пасивен подход

Като основна положителна страна на базисния пасивен подход може да се
посочи, че той съвпада с традиционното разбиране, според което, като източни-
ци на възможности се разглеждат само благоприятните външни за организаци-
ята условия. Това го прави лесен за възприемане, поради което е  широко приет
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в теорията и практиката. Разбирането на възможностите по този начин съвпада
със значението на думата „opportunity” в английския език – подходящ момент
или обстоятелства, които способстват за това да се случи нещо очаквано (по-
ложително).1

Основният негов недостатък се състои в това, че той предполага пасивна
или в най-добрия случай реактивна роля от страна на мениджмънта. Мениджърът
се разглежда по-скоро като „улавящ” възможностите, които се обуславят в ре-
зултат от благоприятното влияние  на факторите на външната среда, отколкото
като „създател” на такива. В най-крайния вариант на този подход възможнос-
тите се възприемат като такива, само ако съвпадат с притежаваните от органи-
зацията силни страни.

Две разновидности на  базисния пасивен подход

Наред с базисния пасивен подход, се идентифицират две негови основни
разновидности.

Първият допълнителен подход се отнася до търсене на пазарни възможнос-
ти, чрез които се „експлоатират” силните страни, които бизнесорганизацията при-
тежава. По този начин се цели максимизиране на ползите, които произтичат от
тях (Key, 1993; Heene and Sanchez, 1994). Вторият допълнителен подход се харак-
теризира с това, че той разглежда възможността за преодоляване на определени
слаби страни (Mintzberg, 1994; Mintzberg, Lamel, Quinn and Ghoshal 2003).

Тези две разновидности могат да бъдат определени като „преходни”. От
една страна, те предполагат относително по-активно поведение от страна на
мениджърите по отношение на възможностите, в сравнение с базисния пасивен
подход. От друга страна, те се различават от активните подходи, както по ли-
ния на обхвата на източниците, от които произтичат възможностите за бизнес
организацията, така и във връзка с отношението на обуславяне „цели (и страте-
гии) – възможности”. В този смисъл, възможностите се определят в зависи-
мост от това, дали те съдействат за постигането на приетите цели и стратегии
или не, без да се разглежда вариант за тяхната промяна.

1.2. Активни подходи

Втората група разглеждани подходи, които се застъпват в тази статия, се
определят като активни. Те „предписват” възприемането на възможностите в
далеч по-широки граници, в сравнение с пасивните. По този начин на благопри-
ятните условия на външната среда не се гледа като на единствения източник,
който обуславя възможности за бизнесорганизацията. Като такива се приемат
и някои неблагоприятни предпоставки, които се идентифицират. Отличителна
тяхна характеристика е, че вътрешнофирмените предпоставки (фирмени силни
и слаби страни) се разглеждат като основни източници на възможности (фиг. 2).

Активните подходи предполагат и различен начин на възприемане на
възможностите по линия релацията „цели (и стратегии) – възможности”.  Във
1 http://oxforddictionaries.com/definition/english/opportunity
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връзка с това възможностите не се идентифицират единствено в контекста  на
изпълняваната стратегия. Излиза се извън тези тесни рамки, като се допуска и
вариант на преразглеждане на целите и на изпълняваната стратегия (Ansoff,
2007; Porter, 2008; Tregoe and Zimmerman 1983).

Фиг. 2. Активни подходи на възприемане на възможностите

Най-общо, предимството на активните подходи се изразява в  ориентация
към непрекъснато развитие и търсене на нови предизвикателства, базирани на
знанието. Възприемането им по този начин предполага активна роля от страна
на мениджърите, които не само идентифицират възможностите, но и сами създа-
ват такива (Bennis, Namus and Leaders 1985; Kuratko, 2007). В този смисъл ме-
ниджърите трябва  „решително да се освободят от ролята им да „тичат след
промяната” и да овладеят изкуството да генерират промяна, която води до це-
лесъобразни от икономическа, социална и екологична гледна точка резултати”
(Манов, 2001).

Аргумент в подкрепа на приемането на активните подходи се открива в
значението на съществителното „възможност” в българския език. Според
българския тълковен речник, под „възможност” се разбира „удобен случай,
начин, средство, които позволяват осъществяването на нещо”.  В първата част
от определението, възможността се свързва с „удобен случай”, който се обус-
лавя от средата. Във втората се визират вътрешните предпоставки – „начин,
средство”, а в третата са очакваните ползи от реализацията на възможността
– „осъществяване на нещо (цел, стратегия)”.2

За синонимите, които се откриват може да се извърши подобно групиране.
Чрез него се разкриват различите аспекти на значението на понятието „възмож-
ност” в бизнесорганизациите. В първата група попадат тези синоними, според
които възможността се свързва с вътрешните условия и предпоставки: начин,
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средство, способ, сгода, метод, прийом, компетенция, компетентност. Втората
група синоними разкриват възможностите като обусловени от външните усло-
вия, като същевременно се подчертава техният вероятностен характер: удобен
случай, почва, повод, причина, надежда, леснота, вероятност, изглед, шанс, си-
гурност, опасност, риск, евентуалност. Накрая се включват синонимите, които
разкриват обхвата на възможността: сфера, място, обсег, обхват.3

Цитираното значение и посочените синоними потвърждават необходимос-
тта от приемането на една по-широка перспектива на възприемане на възмож-
ностите, те следва да се „търсят” във всяка ситуация, действие, бездействие,
промяна, които биха позволили подобряване на конкурентната позиция по про-
дукти и пазари, на икономическите показатели,  на  имиджа и други.

В рамките на активните подходи могат да се посочат три основни разно-
видности. Първата се свързва с предприемаческия подход, втората – с концеп-
цията за „обучаващите се организации”, а третата произтича от конфигурацион-
ния подход в стратегическия мениджмънт.

Предприемачески подход

Този подход на възприемане на възможностите е присъщ на бизнес орга-
низациите, най-вече МСП, които се характеризират с предприемачески модел
на управление. Въпреки неопределеността и ограниченията, пред които се из-
правя една организация, предприемаческият модел на поведение извежда на
преден план търсенето на възможности и тяхното реализиране пред запазване-
то на статуквото и сигурността. Според традиционното разбиране, предприе-
маческият стил на мислене се характеризира с единоначалие, при което пред-
приемачът се възприема като единствения член на организацията, който е „ото-
ризиран” да идентифицира и оценява възможностите за организацията (Kumar,
2008; Beaver, 2002; Stokes and Wilson, 2010). При развитието на предприемачес-
кия подход се излиза извън тази тясна рамка. Достига се до разбирането, че
„култивирането” на предприемаческото мислене е в основата на непрекъснато-
то развитие, както на компаниите от предприемачески тип, така и при тези с
професионално управление. Всички членове на организацията (не само менид-
жърите) са ориентирани към непрекъснато търсене на нови възможности, раз-
глеждани в техния най-широк смисъл (Kuratko, 2007; Morris and Kuratko, 2010;
Burns, 2008; Drucker, 2012).

Концепция за „обучаващата се организация”

В основата на този подход се поставя натрупването и развитието на колек-
тивно знание и непрекъснато обучение на мениджмънта и на останалите служи-
тели в организацията. При неговото развитие се очертава различни етапи: час-
тен инкрементализъм, логически инкрементализъм, стратегически инициативи,
развиваща се стратегия, ретроспективно осмисляне. Съобразно концепцията за
обучаващите се организации (learning organizations), към идентифицирането на
3 http://sinonimen.onlinerechnik.com/



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
76

възможностите не трябва да се подхожда едностранно, като се разглеждат един-
ствено вътрешните предпоставки или външните условия. В основата си тя почи-
ва на принципите на диалектиката и холизма, според които възможностите се
търсят във вътрешните условия на бизнеса (ресурси, способности, процеси, клю-
чови компетентности, различните аспекти от дейността) и в условията на външната
среда (микро- и макрофактори). Основната идея е, че развитието на бизнеса се
определя от способностите на организацията да придобива ново знание и да раз-
вива съществуващото чрез непрекъснато обучение на всички нива и във всички
области от дейността (Kiechel, 2010; Chandler, 1962; Lindblomand Woodhouse, 1993).

Конфигурационен подход

Конфигурационният подход е най-комплексния от трите активни подхода.
Ключовите изходни понятия, чрез които се разкрива неговата същност, са кон-
фигурацията и трансформацията. Чрез конфигурацията се изразява относител-
ната устойчивост на наложилата се в организацията структура, организацион-
ната култура, изпълняваната стратегия, постигнатите резултати, влиянието на
факторите на външната среда. Трансформацията, от своя страна, се определя
като процес на разработка на стратегиите и преминаване от едно състояние в
друго, при което се извършва частична или  цялостна стратегическа промяна.

Конфигурационният подход се прилага в зависимост от вътрешни условия,
предпоставки и възможности и заплахи, които се обуславят от влиянието на
факторите на външната среда. При този подход се има предвид: жизненият
цикъл на бизнесорганизацията и нейните продукти, пазарните позиции, органи-
зационната структура, големината, степента на диверсификация; условията на
макро и микросредата, промяна на приоритетите и целите.

Според конфигурационната школа, ролята на стратегическия мениджмънт
е да осигури устойчивост за относително дълги периоди от време, като в мак-
симална степен оползотворява възможностите, които са „в съзвучие” с изпълня-
ваната стратегия. Когато е необходима стратегическа промяна, се определя
обхватът и степента на трансформация. В този смисъл, възможностите може
да засягат една или няколко отделни части, а в крайния случай и организацията
като цяло. Наред със стратегията, трансформацията може да включва и възмож-
ности, свързани с промяната на останалите устойчиви елементи – структура,
система, култура, персонал и други (Ansoff, 2007; Mintzberg, 1994; Miller, 1984).

Голямото многообразие от възможности, които предлагат активните под-
ходи, налагат необходимостта от тяхната класификация, в зависимост от из-
точниците и причините, които ги обуславят.

2. Базисна класификация на възможностите
според активните подходи

Базисната класификация на възможностите се извършва чрез определяне
на вътрешните и външните за бизнесорганизацията източници и причини, които
ги обуславят. Източник на първите два типа базисни възможности са извън
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бизнесорганизацията, т.е. такива, върху които мениджмънтът по дефиниция не
може да влияе. Свързаните с този източник причини са благоприятните или
неблагоприятните условия на заобикалящата среда. Източникът на следващи-
те два типа възможности са вътрешните условия, като конкретните причини са
притежаваните от бизнесорганизацията слаби и силни страни (табл. 1).

Таблица 1

Базисни възможности

Източник: Адаптирано по Златев, В., Р. Радев. Въведение в управлението на
проекти. УИ „Стопанство”, 2011, с. 57-64.

Първият тип базисни възможности произтичат от благоприятното вли-
яние на факторите на външната средата. Оползотворяването на този тип
възможности в краткосрочен и средносрочен план зависи от икономическия и
управленски потенциал на бизнесорганизацията, а в дългосрочен - от тяхното
развитие. Накратко, възможността от този тип може да се опише като: 1) „бла-
гоприятна предпоставка – възможност за постигане на по-високи резултати”,
когато положителното влияние на външната среда съвпада със съществуваща
силна страна; 2) „благоприятна предпоставка –  възможност за постигане на
по-добри резултати в бъдеще”, когато се изисква бизнес организацията да раз-
вие допълнително притежаваните силни страни или да преодолее свои слабос-
ти. Тук се включват действия, свързани с промяна на продуктово-пазарния про-
фил и извършването на сериозни инвестиционни разходи.

Вторият базисен тип възможности се идентифицират, когато влияние-
то на външните източници е неблагоприятно. На пръв поглед възприемането на

1 2 3

Източници на
възможности

Конкретни
причини

Идентифициране и класифициране на
базисните възможности

Фактори на
външната среда

Благоприятни
предпоставки

1. Първи базисен тип - възможности за
„използване” на благоприятна предпоставка,
обусловена от средата.

Неблагоприятни
условия

2. Втори базисен тип - възможности,
свързани с преодоляване на неблагоприятно
влияние на външните фактори.

Фактори на
вътрешната среда

Слаби страни на
организацията

3. Трети базисен тип - възможности за
преодоляване на слаба страна, което би
способствало за подобряване на
управлението и функционирането на бизнес
организацията.

Силни страни на
организацията

4. Четвърти базисен тип – възможности,
свързани с използване на дадена силна
страна на бизнес организацията или нейното
допълнително развитие.
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израза „да се използва заплахата като възможност” звучи  като практически
невъзможна за изпълнение задача. На практика могат да се посочат поне две
основни разновидности на възможностите от този тип: 1) когато всички конку-
рентни фирми са подложени на едно и също неблагоприятно влияние, за всяка
от тях съществува възможност да преодолее заплахата по-добре от своите
конкуренти, като подобри конкурентната си позиция по отделни продукти, паза-
ри и като цяло; 2) ако неблагоприятните условия на външната среда се „разче-
тат” като неизбежни и необратими, те могат да „форсират” мениджърите да
предприемат промени, които са отлагани – преструктуриране, навлизане на нови
пазари, пускане на нови продукти, тъй като има аргументи за преодоляване на
съпротивата на различи заинтересовани групи.

Третият тип възможности се свързват с необходимостта бизнес органи-
зацията да предприеме действия за преодоляване на своите слаби страни, тъй
като те се възприемат като вътрешни условия, имащи ограничително и задържа-
що влияние върху текущите и/или бъдещи резултати. При разглеждането на този
тип възможности мениджърите следва да разглеждат преодоляването на всяка
идентифицирана слаба страна като възможност да се подобри конкурентната
позиция на бизнес организацията, нейният потенциал за развитие и резултатите от
дейността. Пример за подобна възможност е въвеждането на пазара на подо-
брен или напълно нов продукт. Други подобни примери са: ако бизнесорганизаци-
ята има недостиг на производствени мощности; слабости в логистичната област;
пропуски в маркетинговата област; недостиг на управленски капацитет и прочие.
Тяхното преодоляване е възможност за това бизнесорганизацията да подобри
своята конкурентна позиции, да повиши продажбите, приходите и печалбата си.

Четвъртият базисен тип се обуславя от присъщите на бизнес организа-
цията силни страни, които не се “експлоатират” в пълна степен. Това са харак-
теристики, които формират конкурентни предимства за бизнес организацията.
Притежаваните силни страни  способстват за постигане на по-добри резултати
от дейността в краткосрочен и средносрочен план, когато външните условия са
благоприятни. В дългосрочен план стои въпросът за тяхното развитие и допъл-
ване. Такава възможност, например, съществува, когато бизнесорганизацията
притежава продукт, който се приема добре, но се предлага на ограничен гео-
графски пазар. Разширяването на неговото географско присъствие е възмож-
ност за повишаване на продажбите,  пазарния дял, приходите, печалбата. Друга
подобна възможност се наблюдава тогава, когато бизнесорганизацията прите-
жава силни пазарни позиции чрез съществуващите си продукти. Това й дава
възможност да се лансират нови продукти на съответните пазари.

Изведените групи базисни възможности се класифицират допълнително
според: географския обхват (локални, регионални, национални, интернационални
и глобални); продължителността на възможностите и/или очакваните ползи (крат-
косрочни, средносрочни и дългосрочни); характера на ползите (икономически,
неикономически и управленски). Важен класификационен признак е характерът
на възможностите (в зависимост от това дали те са от стратегическо, такти-
ческо и оперативно естество) (Златев, 2011).
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3. Алгоритъм за оценка на  възможностите

Наличието на множество възможности дава основание да се въведе кон-
цепция за „управление на портфейл от възможности”. В основни линии, нейната
същност се състои в това, че чрез нея се въвежда изискването мениджърите да
класифицират, оценяват и реализират възможностите в зависимост от очаквани-
те ползи, т.е. степента, в която те способстват за постигане на приоритетите на
бизнесорганизацията. Оценката се извършва като се отчитат и ресурсите, свързани
с реализацията на възможностите.  Ключови термини при извършването на оцен-
ка са: „групи – интереси”, „потребност”, „ползи”, „разходи”, „ефективност”.

Идентифицираните възможности се оценяват чрез разглеждането на два
хипотетични варианта на развитие  – „не се реализира” и „реализира се”. При
разглеждане на първия вариант се оценяват последиците, които могат да се
очакват за организацията, ако не се предприемат действия по отношение на
идентифицираните възможности. При втория вариант се оценяват  ефектите,
които може да се очакват, ако организацията пристъпи към реализация на
възможностите. Икономическите възможности се оценяват според тяхната
икономическа целесъобразност, а неикономическите - според очакваните ползи
и разходи. Накрая се извършва окончателна преценка. Възприемането на  ак-
тивния подход на разглеждане на възможностите налага да се изведе общ алго-
ритъм за тяхното оценяване и приоритезиране (фиг. 3).

На първия етап се пристъпва към анализ на варианта, при който
възможността не се реализира, като се преминава през пет взаимно свърза-
ни етапа (от 1.1. - до 1.5.). Целта е да се оцени какви биха били последиците за
организацията, ако тя не осъществи идентифицираната възможност.

 Първо, определят се очакваните положителни ефекти (1.1.). Като ос-
новни такива се посочват: не се поема допълнителен риск, не се ангажи-
рат допълнителни ресурси, не се извършват допълнителни и инвестици-
онни разходи, служителите не се ангажират с дейности, които ги откло-
няват от ежедневните им задължения и др.

 Второ, оценяват се отрицателните последици, ако възможността не се
реализира (1.2.). Така например, ако не се осъществи определена тех-
нологична възможност, това би довело до намаляване на сравнителната
производителност на организацията и нейната конкурентноспособност.

 Трето, определя се периодът, в рамките на който организацията би се
придържала към този вариант, без това да се отрази върху нейното фун-
кциониране и резултати, застрашавайки оцеляването й (1.3.).

 Четвърто, извършва се сравнение на положителните страни и отрицател-
ните последици за организацията, ако не се реализира възможността (1.4.).

 Накрая се представя обобщена оценка, като целта е да се прецени це-
лесъобразността на варианта, при който възможността не се реализира.
Резултатът от този етап е и основание за последващо сравнение с ал-
тернативния вариант, при който се разглежда хипотезата, при която иден-
тифицираната възможност не се реализира (1.5.).
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Източник: Адаптирано по Златев, В., Р. Радев. Въведение в управлението на
проекти. УИ „Стопанство” 2011, с. 57-64, УИ „Стопанство”, 2011.

Фиг. 3 Алгоритъм за оценка на възможностите

Вторият етап обхваща оценката на алтернативата, при която
възможността се реализира. При нея се оценява ситуацията, при която се
предполага, че идентифицираната възможност се реализира. Този подход спо-
собства да се оценят очакваните ползи, от една страна, и  необходимите за
целта ресурси, от друга. Оценката и в този случай се осъществява чрез преми-
наването през пет стъпки. Те съответстват на петте стъпки, чрез които се оце-
нява варианта, предвиждащ реализация на възможността.



→НАЧАЛО: Идентифициране на конкретната възможност

1. ВАРИАНТ „НЕ СЕ РЕАЛИЗИРА“:
Възможността не се реализира

2. ВАРИАНТ „РЕАЛИЗИРА СЕ“:
Възможността се реализира

1.1. Какви предимства и ползи се очакват,
ако организацията не използва
възможността? (+)

2.1. Какви предимства, резултати,
специфични и общи ползи се очакват от
реализацията на възможността? (+)

1.2. Какви отрицателни последици се
очакват, ако не се реализира
възможността ? (-)

2.2. Какви и колко ресурси и разходи са
необходими за реализация на
възможността?(-)

1.3. Колко дълго може да се придържа
организацията към пасивния подход
преди необходимостта от промяна да
стане крайно необходима?

2.3. Колко време е необходимо за
реализиране на възможността и как това
ще се отрази на текущата дейност?

1.4. Сравнителен анализ на предимствата
и положителните страни с отрицателните
последици от избора на този вариант на
развитие.

2.4. Сравнителен анализ на разходите,
непосредствените резултати и ползите за
организацията от реализиране на
възможността.

1.5. Обобщена оценка на пасивния
вариант на развитие.

2.5. Обобщена оценка на активния вариант
на развитие.

3. Окончателна оценка на възможността и
определяне на необходимостта от нейното

реализиране: → КРАЙ
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 Първо, оценява се до какви конкретни резултати би довело реализира-
нето на дадена възможност. От значение е да се определят очакваните
ползи за организацията, техният географски обхват и продължителност
на тяхното действие (2.1.).

 Второ, извършва се оценка на ресурсите, които са необходими за реа-
лизиране на възможността, в т.ч. материални, човешки и финансови.
Чрез тази стъпка се определя способността на организацията да създа-
де необходимите предпоставки за осъществяване на идентифицираната
възможност. Оценката на необходимите ресурси и свързаните с тях раз-
ходи е основата, на която се установява ефективността и целесъобраз-
ността на съответната възможност (2.2.).

 Трето, определя се периодът от време, който би бил необходим, за да
се реализира възможността и да се получат очакваните резултати. В
допълнение се оценява отражението, което реализирането би оказало
върху ангажираността на заетите лица с рутинните операции в организа-
цията, върху нейното текущо и бъдещо функциониране (2.3.).

 Четвъртата стъпка включва осъществяването на сравнителен ана-
лиз, при който очакваните резултати и ползи се съпоставят с разходите,
за да се извърши оценка на ефективността и да се аргументира необхо-
димостта от предприемане на действия за реализиране на идентифици-
раната възможност (2.4.).

 Чрез петата стъпка се извършва окончателна оценка на целесъобраз-
ността на реализирането на идентифицираната възможност. Това изиск-
ва да се извърши съпоставка между икономическите и неикономичес-
ките ползи, които се очакват, от една страна, и разходите и ресурсите,
които са необходими за целта от друга (2.5.).

На третия етап се взема окончателно решение и се аргументира
необходимостта от реализирането на дадена възможност.

В основата на тази аргументация се поставят резултатите от отделните
стъпки и окончателните обобщени оценки на двата алтернативни варианта. Чрез
съпоставимостта, която се постига чрез предложената методическа рамка, се
постига сравнение на двата възможни варианта на развитие. Именно тя стои в
основата на вземането на решение за това, дали възможността следва да се
реализира или не. За окончателното решение е необходимо да се оцени и спо-
собността на организацията за реализиране или не на съответната възможност.
Целесъобразността на това решение се аргументира, като се има предвид кон-
цепцията за портфолиото от възможности, която е спомената по-горе.

Уточнения, свързани с предложения алгоритъм

Като се има предвид, че  мениджърите в по-малка или по-голяма степен
извършват своята преценка за възможностите интуитивно, е препоръчително
по-методически подход на тяхната оценка. Предложеният алгоритъм  пред-
ставлява един такъв подход. Основен негов недостатък в настоящия му вид е,
че той е представен твърде общо и описателно. Неговото предназначение е да
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очертае рамката, чрез която се вземат свързани с възможностите решения. В
зависимост от това, дали се разглеждат икономически или неикономически
възможности, се препоръчва използването на подходящи за тяхната оценка
методи и подходи.

Тази оценка позволява възможностите да се класифицират според потен-
циалните ползи и необходимите разходи. Според очакваните ползи се различа-
ват: 1) възможности с нисък потенциал; 2) възможности със среден потенциал
и 3) възможности с висок потенциал. От гледна точка на разходите, които са
необходими, възможностите се подразделят на: 1) възможности, неизискващи
ресурси; 2) възможности, изискващи незначителни ресурси и 3) възможности,
реализацията на които е свързана със значителни ресурси.

Препоръки към мениджърите във връзка с икономическите и неико-
номическите възможности

Важна препоръка към мениджърите е свързана с класифициране на възмож-
ностите на икономически и неикономически. Тъй като първите, както се вижда
от наименованието им, оказват пряко влияние върху икономическите показате-
ли на фирмата, тяхното идентифициране, оценка и реализация могат да се опре-
делят като относително по-рутинни за мениджмънта. Така например, ме-
ниджмънтът пристъпва към оползотворяване на всяка възможност, която спо-
собства за подобряване на икономическите резултати (например: увеличаване
на приходите, намаляване на разходите, увеличаване на печалбата и пр.) в крат-
косрочен план, когато за целта не се изискват значителни инвестиции. Дори
тогава, когато икономическите възможности изискват значителни инвестици-
онни разходи, а положителните ефекти се проявяват след години, за тяхното
оценяване се използват множество утвърдени в теорията и практиката методи
за инвестиционен анализ.

Неикономическите възможности, от своя страна, се поддават по-трудно
на идентифициране и оценяване. Основна причина за това е, че положителният
ефект от тяхното оползотворяване обикновено не се проявява директно върху
стойностите на икономическите показатели. В повечето случаи, ефектът от
тях се усеща с известен лаг във времето. Същото се отнася и до свързаните с
тях разходи. Поради тази причина мениджърите са склонни да пренебрегват
този тип възможности. Във връзка с това е и основната препоръката към тях.
Тя се състои в това, че мениджърите не трябва да подценяват значението на
неикономическите възможности, тъй като нерядко именно тяхното оползотво-
ряване е в основата на устойчивото нарастване на икономическите показатели
в средносрочен и дългосрочен период. Така например, промяната в организаци-
онната структура, фирмената култура или въвеждането на автоматизирана уп-
равленска информационна система би могло да доведе след себе си до значи-
телни икономически ползи за организацията.
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Заключение

Предложената интерпретация на възможностите се различава от тази, която
се предлага в голяма част от мениджърската литература, при която възможно-
стите се разглеждат единствено като формирали се под влияние на външните
фактори благоприятни условия.

Приемането на активните подходи, които се застъпват чрез тази статия, пред-
лага една по-широка интерпретация, при която и външни условия, и вътрешни пред-
поставки следва да се възприемат като потенциални източници на възможности.

Възприемането на възможностите по този начин способства за това ме-
ниджърите да се възприемат не само като „консуматори” на възможности, но и
като „създатели” на такива. В основата на приемането на активните подходи
са залегнали предприемаческият модел на поведение и  концепцията за обуча-
ващите се организации.

Предложеният алгоритмът е подходящ за оценка, както на конкретно взе-
та икономическа или неикономическа възможност, така и при оценяването на
портфейл от възможности. В тази си вид той има за цел да очертае методичес-
ката рамка, чрез която мениджърите следва да оценяват възможностите, които
се разкриват пред управляваните от тях бизнес организации. Дори и да не се
формализира при прилагането й на практика, е препоръчително нейното приема-
не като мисловен модел за оценка на възможностите.

За по-прецизната оценка на възможностите следва да се използва специ-
фичен икономически и неикономически инструментариум. Особен интерес пред-
ставлява и концепцията за оценка на портфолиото от възможности. Тези два
въпроса ще бъдат предмет на внимание в бъдещи публикации на автора.
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APPROACHES  TO  THE  INTERPRETATION  AND  CLASSIFICATION
OF  POSSIBILITIES  IN  MANAGEMENT

Chief  Assist. Prof.  Dr  Radko  Radev

Abstract

In the present publication there is proposed an interpretation of possibilities, which
goes beyond the boundaries of the universally adopted view that those are conditioned solely
by the favourable influence of the factors of the external environment. Defended is the
proposition that there is needed a more active approach to the perception of possibilities,
based on the understanding that all external conditions and internal prerequisites must be
regarded as potential sources of possibilities. This approach to the perception of possibilities
is conducive to the formation of an entrepreneurial pattern of behaviour and orientation towards
continuous development of the business organizations.
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ПОДХОДЫ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  И  КЛАССИФИКАЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  МЕНЕДЖМЕНТА

Гл.  асс.  д-р  Радко Радев

Резюме

В настоящей публикации предлагается интерпретация возможностей, выходящая
за пределы общепринятого мнения о том, что они обусловлены лишь благоприятным
влиянием факторов внешней среды. Отстаивается мнение, что необходим более актив-
ный подход к восприятию возможностей, исходя из понимания того, что все внешние
условия и внутренние предпосылки следует рассматривать как потенциальные источни-
ки возможностей. Этот подход восприятия возможностей способствует формированию
предпринимательской модели поведения и ориентации на непрерывное развитие орга-
низаций бизнеса.


