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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
УСТОЙЧИВОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Ас. Велина Йорднова
Въведение
Пазарните условия, в които предприятията извършват своята производствено-стопанска дейност, се характеризират с непрекъснато нарастваща конкуренция и динамично променяща се среда. Това поставя всяко предприятие, в
това число и строителното, пред все по-големи изисквания и предизвикателства, с които то трябва да се справи, за да може да оцелее в тези условия. За да
продължи съществуването си, строителното предприятие трябва да бъде способно непрекъснато да се адаптира към променящата се среда. Във връзка с
това постигането на икономическа устойчивост придобива все по-важно значение за ръководството на строителното предприятие, тъй като тя позволява да
се постигнат основните бизнесцели. Икономическата устойчивост е един от
най-важните фактори, оказващи влияние върху функционирането и развитието
на предприятието в развиващите се пазари. Основен проблем, свързан с икономическата устойчивост, е нейната оценка, тъй като все още няма изградена
единна методика.
Във връзка с това целта, която си поставяме в това изследване, е да се
предложи метод за оценка на икономическата устойчивост, който може да се
използва като помощен инструмент от страна на ръководството на строителното предприятие при анализа на неговото състояние.
За постигането на тази цел си поставяме и решаваме следните задачи:
• дефиниране на понятието икономическа устойчивост;
• анализиране на различни методики за оценка на икономическата устойчивост, като се посочват техните силни и слаби страни.
1. Същност на понятието „икономическа устойчивост”
Самото понятие „устойчивост” се извлича от „устойчиво развитие” и се
свързва с доклада на Комисията Брунтланд (Van der Tak, 1992). Концепцията за
устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние да
задоволи потребностите на настоящето, без да застрашава възможността за
задоволяване на бъдещите такива. Измеренията на устойчивото развитие са:
социално, икономическо, екологично и институционално. Във връзка с това бихме могли да посочим, че устойчивото развитие изисква функциониране в режим
на оптимално използване на ресурсите за да се постигнат най-високи крайни
икономически, социални и екологични резултати. То е синоним на висока ефек-
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тивност и силна конкурентноспособност1, тъй като генерира по-евтини и покачествени продукти, както и по-добри условия за труд.
Устойчивостта е тясно свързана и с понятието „икономическо равновесие”, което е основна характеристика на икономическата система, свързана
със ситуация, при която взаимодействието на разнопосочни сили взаимно се
неутрализира по такъв начин, че наблюдаваните свойства на системата остават неизменни. Икономическото равновесие се разглежда двояко: като статично, т.е. положение, състояние на равновесие, и като динамично, т.е. уравновесен, балансиран процес на развитие. В този смисъл това понятие се свързва с
понятието устойчивост на системата. Ако при външни въздействия върху системата неизменността на свойствата £ се запазва, то тогава говорим за устойчиво равновесие (Икономическа енциклопедия, 2005).
Що се отнася до икономическата устойчивост, тя е научна категория, която отразява състоянието на предприятието в пазарни условия и гарантира целенасоченост на движението му в настояще и в бъдеще. Тази категория синтезира в себе си съвкупност от свойства на предприятието, в т.ч. продукция, дълготрайни материални активи (ДМА), ресурсно осигуряване, кадри и интелектуален
потенциал (Касърова).
В резултат на проучване на становища на различни автори (Окладский,
2000; Захарченко, 2002; Брянцева, 2003; Николов, 2009) за понятието икономическа устойчивост можем да посочим, че те са твърде разнообразни. По наше
виждане някои от тях не отразяват адекватно необходимите характеристики за
устойчиво състояние и способите за неговото постигане, докато други твърде
много се утежняват. Това ни дава основание, съобразявайки се с целите на
изследването, да приемем, че икономическата устойчивост на строителното
предприятие може да се характеризира като гарантиране на неговата печеливша производствено-стопанска дейност чрез повишаване ефективността на използваните производствени ресурси и управление на производството, доброто
финансово състояние, ефективното развитие на мощностите на предприятието
и социалното развитие на колектива при самофинансиране в условията на динамична външна среда2.
1

2

Конкурентноспособността на предприятието е способността му чрез непрекъснато обновяване и
усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до
високи стопански резултати в дългосрочен план. (Велев 2004).
Външната среда е съвкупност от външните условия и ограничения, в които функционира предприятието. Ето защо, тя се явява източник на смущаващи въздействия върху производственостопанската дейност на строителното предприятие. Външните фактори са онези компоненти на
външната среда, които чрез своите характеристики определят условията и ограниченията във
функционирането на предприятието. Те са независими и са извън прякото влияние на ръководството. В зависимост от източниците на въздействие, факторите на външната среда могат да се
класифицират в две групи: фактори с пряко действие (преки фактори) и фактори с косвено
действие (косвени фактори). По-важните фактори с пряко действие са: клиентите, конкурентите,
доставчиците на материали, а тези с косвено действие са: обща политическа и икономическа
ситуация, технологично развитие, социални и културни отношения, регионални отношения.
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Постигането на икономическа устойчивост е важна задача, пред която е
изправено всяко предприятие, което извършва своята производствено-стопанска дейност в условията на динамичен и високо конкурентен пазар. По наше
мнение, всяко строително предприятие трябва да се стреми към постигането
на икономическа устойчивост, защото тя води до редица предимства като:
• конкурентноспособност на предприятието и неговата продукция;
• ефективна работа на предприятието;
• гъвкавост спрямо външната среда;
• адаптивност на предприятието;
• управление на риска;
• стабилност на предприятието на пазара;
• икономическа сигурност на предприятието.
Редно е да отбележим, че постигането на икономическа устойчивост е
сложен процес, който изисква много добри познания от страна на ръководните
органи на строителното предприятие. Във връзка с това ще си позволим да
представим адаптиран модел на икономическата устойчивост (фиг. 1). Моделът
съдържа всички парични потоци, необходими за производствените дейности и
отразява най-важните, според нас сфери на производствено-стопанската дейност, за който се вземат решения, а именно: инвестиционна, производствена и
финансова. В основата на модела е заложено единството на тези три вида дейности, които осигуряват необходимото и достатъчно условие за икономическа
устойчивост на строителното предприятие.
Най-важните направления за повишаване на икономическата устойчивост
на предприятието, които е необходимо да се вземат под внимание са: формиране на рационална и надеждна производствена програма, организация на снабдяването с материали и суровини, оперативно управление на производството, реализация на строителната продукция, развитие на конкурентна продукция, преструктуриране на производството, ефективно управление на инвестициите.
2. Методи за оценка на икономическата устойчивост
Един от най-важните управленски въпроси, свързан с икономическата устойчивост е осигуряването на единна методика за нейната оценка3. Във връзка
с това следва да отбележим, че сред учени и икономисти няма единно мнение
за това, какви конкретни резултати на предприятието следва да се разглеждат
като индикатори на икономическата устойчивост. Това се проявява в най-различни подходи за оценка на устойчивостта. За да се оцени икономическата устойчивост на предприятията, сега се използват основно методите за количествена оценка на финансовите резултати. За целите на това изследване ще раз3

Под оценка на икономическата устойчивост на строителното предприятие разбираме редица от
дейности, насочени към определяне на отклонението на икономическата система от желаното
състояние, при което се достига нейното ефективно функциониране и развитие по отношение на
целта във всеки един период от време, въз основа на реализацията на вътрешния си капацитет,
въпреки негативните ефекти на различни външни и вътрешни фактори.
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предприятия. М., Журнал „Экономика строительства”, № 8, 2006, с. 36.

Фиг. 1. Модел на икономическа устойчивост
на строителното предприятие
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гледаме известни методи, които ще ни дадат възможност да направим някои
изводи.
Според А. Шеремет и Е. Негашев, отношението на материалните ресурси
и размера на собствения и заемния капитал формира икономическата устойчивост на предприятието. По тяхно мнение, осигуряването на всички необходими
ресурси за производство и техните източници обуславят същността на икономическата устойчивост (Шеремет, 1992). По наше виждане, обаче, освен оптималното съотношение на собствените и заемните средства, и осигуряването на
необходимите производствени ресурси, съществено влияние върху икономическата устойчивост оказват и редица други дейности на предприятието, като например производствена, маркетингова и т.н. Следователно, за получаването на
по-пълна и точна оценка на икономическата устойчивост трябва да се разгледат и други важни аспекти от дейността на предприятието.
Интересен метод за оценка на икономическата устойчивост извежда Ю. Богатин, който е основан на оценка на устойчивостта на основните дейности на предприятието. Този подход определя цялостната икономическа устойчивост на предприятието, която е съвкупност от стабилността на всички икономически дейности
на субекта. Авторът посочва следните видове дейности, въз основа на чиито анализ се извършва оценка на икономическата устойчивост (Богатин, 1998):
• организационно-технологични;
• снабдителни и производствени;
• маркетингови;
• финансово-икономически.
Числовата стойност на икономическата устойчивост на всяка от видовете
дейности се определя от степента на отклонение на действителните резултати
от равновесните4. Предимството на този метод, което може да посочим, е неговият комплексен характер. Оценката на икономическата устойчивост обхваща различни сфери от дейността на предприятието, което значително увеличава пълнотата на икономическата оценка. Въпреки това, по наше виждане, този
метод е трудно приложим реално в практиката.
Ясно е, че тези два подхода дават само статична оценка за предприятието
и не отразяват динамиката на неговото развитие, а също така и не са лишени от
субективност при избора на показатели. Принципът за обобщение на група от
частни показатели в една интегрирана оценка за поведението на предприятието
е интересен, макар и да е методично уязвим от гледна точка на това, че смесва
и обезличава частните показатели.
При оценката на икономическата устойчивост може да се използват и математически методи. В този случай се определят показатели и се създава икономико-математически модел, който може с някаква точност да предскаже вероятността за настъпване на несъстоятелност на предприятието. Първият опит за
разработване на модел чрез използване на финансови коефициенти за предсказ4

Равновесните резултати се определят като идеално възможните, т.е. които могат да бъдат получени при равновесно състояние на факторите, които влияят върху видовете дейности.
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ване на неплатежоспособност е разработен от У. Бивер (Beaver, 1966; 1968.)5.
След него започва разработване на серия модели (Fulmer, John, Moon, James and
Gavin, 1984; Springate and Gordon, 1978; Taffler, 1977) за решаване на проблема
чрез анализ на група компании, изследвани по предварително избрани качествени
характеристики (финансови съотношения). Повечето от успешните изследвания
в тази област се реализират с помощта на дискриминантни многофакторни модели, разработени с помощта на многомерен дискриминантен анализ. Важно е да
отбележим, че всички автори на подобни модели съветват те да се използват
като на допълнителен, а не като основен инструмент на анализа.
Най-известната и значима група модели за прогнозиране на вероятността
от банкрут представляват Z-моделите, разработени от американския учен Е.
Алтмън. Основната цел на изследователя е да се определят възможностите за
диференциране на фирмите, които не са застрашени от несъстоятелност и тези,
които са с висока степен на вероятност за фалит. Без да се спираме подробно
на самите модели (Мисхожев, 2010) ще отбележим само, че при тяхното използване трябва да се има предвид, че те са разработени в условията на конкретна
развита икономика, в определен период от време и могат да не съответстват на
съвременните условия; методиката за разработване на моделите не отчита
отрасловите различия, което се отразява неблагоприятно върху тяхната гъвкавост и адаптивност. Следователно, те трябва да се използват като допълнителен аналитичен инструмент, но също така трябва да бъдат подходящо адаптирани към конкретните конюнктурни и икономически условия.
От направения критичен анализ на методите бихме могли да посочим някои важни проблеми, които, по наше виждане, трябва да се вземат под внимание при разработването на методика за оценка на икономическата устойчивост
на предприятията:
• Проблемът с комплексността на оценката. Повечето от предложените
методи за оценка на икономическата устойчивост имат едностранен
характер (най-често при оценка на устойчивостта се взема предвид
финансовата дейност) и не се вземат под внимание други важни за предприятието дейности. В резултат на това оценката не може да бъде пълна
и точна.
• Проблемът за избор на нормативните стойности на показателите за оценка. Всички методи за оценка имат общ недостатък – слаба обоснованост или липсата на нормативни значения на даден параметър, с който
да се сравнят действителните резултати.
• Проблемът с количественото изразяване на оценката. Количественото
представяне на всички величини е свързано с някои от основните проблеми за измерване, а именно проблемът за единственост, адекватност,
обоснованост и обобщеност.
5

Той сравнява показатели на 79 неплатежоспособни фирми със същите показатели в 79 стабилно
развиващи се предприятия и установява, че пет години преди настъпването на краха разликата
между двете групи показатели е значителна и се проявяват признаци на настъпващата криза.
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В това изследване ще си позволим да предложим методика за оценка на
икономическата устойчивост на строителното предприятие като се опитаме да
отчетем някои от посочените проблеми. На първо място, считаме, че е целесъобразно да се избере критерий за оценка, който да отразява основните и значими аспекти от производствено-стопанската дейност на строителното предприятие. Определянето на основните дейности в значителна степен зависи от размера на предприятието и от неговите позиции на пазара.
Като разглеждаме функционирането на предприятието от гледна точка на
неговата икономическа устойчивост, бихме могли да определим три основни
вида дейности: финансова, отношения с клиентите и доставчиците и организация на вътрешните бизнеспроцеси. Върху всяка от тези дейности влияе както
самото строително предприятие, така и външната среда, в която то функционира. Поради тази причина, за установяването на общия показател за икономическа устойчивост на строителното предприятие е необходимо да се систематизират факторите и да се посочат характеризиращите ги показатели.
По наше мнение, оценката на икономическата устойчивост е целесъобразно да се извърши за група показатели, които отразяват конкретните фактори
и характеризират основните аспекти от производствено-стопанската дейност
на строителното предприятие. При това аналитичните показатели трябва да
съответстват на следните изисквания: икономическа обоснованост и обективност, възможност за формализация, конкретност и еднозначност на получените
резултати, възможност за изменение на показателите във времето. В табл. 1 са
предложени примерни аналитични показатели за всяка от основните дейности
на строителното предприятие.
Таблица 1
Примерни аналитични показатели
Номер на
група

Показатели в групата

Финансова

I група

Отношение на разходите за производство и
обема на строително-монтажните работи.
Коефициент на реализация на строителната
продукция.

Отношения с клиентите и
доставчиците

II група

Пазарен дял.
Удовлетвореност на потребителите.

Организация на
вътрешните бизнеспроцеси

III група

Изпълнение на бизнеспроцесите.
Ефективност на бизнеспроцесите.

Основни дейности

Тук е редно да отбележим, че освен конкретните фактори е необходимо да
се отчетат и специфичните такива, които са характерни за строителния сектор.
Специфични фактори са осигуряването на терен за строителство, различното
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място на реализация на строителната продукция, участието на различни предприятия (подизпълнители) в производството на крайния строителен продукт, поголямата продължителност на производствения цикъл и т.н.
Въз основа на предположенията по-горе, оценката на икономическата устойчивост може да се реализира посредством следния алгоритъм:
1. Изходната информация за строителното предприятие се представя като
набор от вектори Pi :
Pi  ( pi1 , pi 2 ,..., pin ) ,

където:
i е номер на групата от показатели, отнасящи се за даден фактор, влияещ
на устойчивостта;
n – брой на анализираните показатели в i-тата група.
2. Наборът от вектори Qi =( qi1 , qi 2 ,..., qin ) представлява нормативните значения на показателите за всички предприятия от строителния сектор за определен период от време t, който отразява динамиката на макроикономическата
среда. Нормативните значения са постоянни или се изменят твърде рядко.
3. Унифицирането на показателите в групите може да се извърши по формулата:
yij 

pij

,

(1)

, i  1,2,..., s ; j  1,2,..., n .

(2)

qij

или
yij 

qij
pij

Коефициентът yij определя степента на приближение до най-доброто значение на j-ти показател в i-тата група. Формула (1) се използва за показатели,
чиито ръст е свързан с подобрение на общия показател за икономическа устойчивост, а формула (2) – с противен случай.
4. Общият показател за икономическа устойчивост на строителното предприятие се определя по фолмулата:
s

n

Y   i  ij yij ,
i 1 j 1

където:
Y e икономическа устойчивост на строителното предприятие;
s

λi– приоритет на i-тата група показатели (  i  1 );
i 1

n

μij– приоритет на j-ти показател в i-тата група (  ij  1 );
j 1

yij– коефициент на отношението между значението на j-ти показател в iтата група за анализираното предприятие и същия показател за всички
предприятия от строителния сектор, определен по формула (1) или (2).
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Заключение
Икономическата устойчивост е важна характеристика на строителното
предприятие, която гарантира рационално организиране на производствено-стопанската му дейност. Нейната оценка може да се получи с различни подходи,
които придават достоверност на получените резултати. Показателите, отразяващи икономическата устойчивост, могат да бъдат най-различни, но трябва да
отразяват особеностите на средата, в която функционира предприятието и спецификата на неговата производствено-стопанска дейност, с цел постигане на
висока ефективност и устойчивост в дългосрочен план.
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POSSIBILITIES FOR ASSESSING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY
OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE
Assist. Prof. Velina Yordanova
Abstract
Economic sustainability is an important characteristic of each enterprise, including the
construction enterprise. In the present study there is made an attempt to deduce some of the
main issues connected with the assessment of the economic sustainability of the construction
enterprise. For that purpose there is clarified the nature of economic sustainability and are
discussed various methods of assessment, revealing their strong and weak sides. There is
made an attempt at providing some basic guidelines, which the author believes ought to be
followed in the development of a reliable methodology for assessing economic sustainability.
Keywords: economic sustainability, assessment, construction enterprise.
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Асс. Велина Йорданова
Резюме
Экономическая устойчивость является важной характеристикой любого предприятия, в том числе и строительного. В настоящем исследовании предпринята попытка наметить некоторые из основных проблем, связанных с оценкой экономической устойчивости
строительного предприятия. Для этой цели определяется сущность экономической устойчивости и рассматриваются различные методики оценки, причем выявляются их сильные и слабые стороны. Сделана попытка определить некоторые основные направления,
которые по мнению автора необходимо соблюдать при создании надежной методики
оценки экономической устойчивости.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, оценка, строительное предприятие.
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