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КРИЗА В ПРЕДПРИЯТИЕТО: ФАЗИ, ФАКТОРИ
И ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ”

Ас. Константин Велчев

Функционирането на предприятието е непрекъснат процес на адаптация към
условията на средата за поддържане на равновесие между вътрешните (присъщи)
характеристики на предприятието като стопански субект и характеристиките на
динамично променящия се пазар. Отсъствието на такова равновесие поражда
опасност от появата на организационни, производствени и финансови кризи. В
този смисъл, предмет на изследване в това изложение е кризата, а за негов
обект приемаме предприятията от стопанската действителност.

Целта на статията е да се разграничи понятието „криза”, като фаза от
жизнения цикъл на бизнесорганизацията, от фазите на кризата, през които тя пре-
минава. Идеята на автора е да се представят възможностите на различите под-
ходи за нейното идентифициране, изследване и мониторинг, на причините, симпто-
мите и факторите, които пораждат и катализират кризата в предприятието.

1. Жизнен цикъл на предприятието

В съвременния мениджмънт съществуват различни направления за възник-
ването, съществуването и упадъка в развитието на предприятието. Едно от тези
направления се основа на схващането за живота на биологичните системи и теори-
ята за жизнения цикъл. В основата му лежи разбирането, че предприятието е сло-
жен организъм, който търпи непрекъснато развитие, преминаващо през различни,
но предсказуеми фази. По подобие на биологичните системи, предприятието има
жизнен цикъл, на всеки етап от който се сблъсква с определени проблеми. В този
смисъл, организациите се раждат, растат, следвайки определено и очаквано за възра-
стта си поведение, достигат до разцвета на своето развитие, след което остаряват
и накрая умират. Изследванията ни в тази област са въз основа на проучване на
мненията на следните автори: Greiner1, Lippitt и Schmidt2, Chuurchill и Lewis3, Adizes4,

1 Greiner, L. Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review (July-August),
1972, p. 37-46.

2 Lippitt G. L., W. A. Schmidt. Crisis in a Developing Organization, Harvard Business Review, 1967,
Vol. 45, No. 6, p. 102-112.

3 Chuurchill N., V. Lewis. The Five Stges of Small Business Growth. Harvard Bussiness Review, 1983,
Vol. 61, N 3, p. 30-50.

4 Adizes, I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do About It.
1988; Managing corporate lifecycles: how get to and stay at the top. 1999; Managing corporate
lifecycles. 2004. Електронна находка на адрес (15.03.2012): http://www.adizes.com/
corporate_lifecycle_overview.html
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Miller и Frisen5, Flamholtz6. Разглежданите модели се различават в значителна
степен, но въпреки това могат да се изведат и редица сходства:

- Част от моделите се основават на представата за линейни, еднакви по
дължина времеви интервали, като в заключителния етап от развитието
си предприятията преминават през „зрелостта” (като качествена ха-
рактеристика на корпорацията) или през упадъка.

- Част от авторите изследват основните разлики между „израстване” и
„стареене”.

- У всички автори се забелязва еквивалентно схващане за понятията „из-
растване”, „стареене”, „разрушаване”. Израстването се свързва със спо-
собността на организацията да се сблъсква и справя с различни пробле-
ми. Развитието (разрастването) от „малка” към „голяма” организация се
случва чрез сблъсък с първоначално малки, а впоследствие с все по-
големи проблеми. Стареенето се изразява чрез намаляващата способ-
ност на организацията за справяне с проблемите. Разрушението (смъртта),
като финална фаза от развитието на предприятието, е следствие от неспо-
собността да генерира потенциал, чрез който да се самовъзпроизвежда.

- Всички автори се обединяват около тезата, че преминаването от един към
друг етап от жизнения цикъл е съпроводено със значителни противоречия в
организацията, т.е. с преминаване през кризисен период на развитие.

Позовавайки се на подхода на подобието, в редица изследвания се забеляз-
ва ясна аналогия с биологичните системи, и по-конкретно – с човека. В предпри-
ятието се припознава както тяло, така и душа. Телесната, тленната същност на
предприятието се свързва с активите му – текущите и нетекущите изпълняват
ролята на предпоставка, почва за развитие, а нематериалните играят роля на се-
мето (потенциала) за развитие. Всичко това е обхванато от интелектуална обвив-
ка, включваща система за управление, информационни технологии, традиции, про-
изводствен опит, т.е. управлението като процес и като човешка дейност. Душата
на предприятието отъждествяват с бизнеса му, характеризиран чрез изходящи и
входящи парични потоци, а капиталът е аналог на кръвта в човешкия организъм.

По наше мнение, при сравнението между биологичните и социалните
системи, към които причисляваме и предприятията, биха могли да се посочат
следните по-важни различия:

- Биологичните системи имат природен, естествен произход, а предприя-
тията са плод на съзнателен, волеви човешки акт.

- Биологичните системи са подвластни на линейното схващане за време-
то и на биологичното стареене, респ. смърт, но въпреки това са репро-
дуциращи се. От своя страна, организациите могат да съществуват дълго,
дори вечно, въпреки, че при тях също има цикличност в развитието.

5 Miller D., Р. Н. Frisen. Longittudinal Study of the Corporate Life Cycle. Management Science, 1984,
Vol. 30,N 10, p. 1161-1183.

6 Flamholtz, Е. G. Managing the Transition from an Enterprenership to a Professionally Managed
Firm, Jossey-Bass, San Francisco. 1986.
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Животът на една организация, сам по себе си, не включва неизбежна
смърт, т.е. тя се самовъзпроизвежда. Предприятията също стареят и
когато се налага „умират”, но не поради възрастта си, а в резултат от
грешки в управлението, което е практически потвърдена закономерност.

Предвид гореизложеното, трябва да подчертаем, че целесъобразният и ак-
тивен мениджмънт почива на солидно знание за фазите на жизнения цикъл. Всяко
преминаване от една към друга фаза е свързано с преодоляване на криза във
“възрастовото развитие” на предприятието. Поради това, въпреки доминиращия
и по-скоро холистичния подход в схващането за жизнения цикъл на организация-
та, Gibson, Ivancevich, Donnelly7 отбелязват: „Всички сме наясно с изгряването и
залязването на организации и дори на цели индустрии… Маркетинговите експер-
ти признават, че съществува продуктов и пазарен жизнен цикъл. Логично е, при
това положение, да съществува и жизнен цикъл на организациите.”

2. Същност на кризата в предприятието и фази на нейното развитие

Понятието „криза в предприятието” дефинираме като антоним на феномена
„устойчив” или най-общо като състояние с потенциал да предизвика внезапни и
сериозни неблагоприятни последици, което произтича от поведението на самата
организация и/или на факторите на средата й. Като резултат от това състояние
съществуват значителни, извънредни трудности при функционирането на организа-
цията, т.е. при осъществяването на нейните функции и оперативна дейност. В коли-
чествен аспект наличието на криза в предприятието се идентифицира чрез наличи-
ето на критични стойности на параметрите, чрез които се описва състоянието на
организацията. В зависимост от факторите, които ги предизвикват, и характеристи-
ките на промените, които те причиняват, кризите в организацията са от най-различ-
но естество (тип) - икономически, организационни, производствени, кризи в управ-
лението и др. В научната литература се е формирало становище, че типът на криза-
та в предприятието се свързва преди всичко с естеството на: а) критичните пара-
метри, описващи състоянието на организацията и б) действията от възможните
алтернативи за преодоляване на кризата. От ефективността на диагностиката и
своевременното овладяване на кризата зависи съществуването на предприятието
като автономен стопански субект. С други думи, липсата на целенасочена и своев-
ременна управленска интервенция, като антипод на кризисното състояние, се пре-
връща в основна предпоставка за осъществяване на критериите за недействащо
предприятие. Един такъв „летален” изход има многостранни последици, както върху
интересите на мениджмънта и одитора, така и върху интересите на кредиторите,
капиталовложителите, служителите и обществото като цяло.

С цел коректно представяне фазите на кризисно развитие, от позицията на
концепцията „действащо предприятие”, авторът дефинира следните допускания:

1. Кризата, в контекста на жизнения цикъл на организацията, е свързващ
етап между две възрастови състояния на предприятието.

7 Gibson, Ivancevich, Donnelly. Organizations: Behavior, Structure, Processes, McGraw-Hill Higher
Education, 2006.
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2. Кризата е преходен етап между възрастовите състояния на предприя-
тието. Едновременно с това тя е и заключителен етап в процеса на ста-
реене и като резултат води до „смърт” на организацията.

3. Възможните алтернативи за изход от криза, независимо дали тя е възник-
нала в процес на растеж или в процес на стареене на предприятието, са
класифицирането му като недействащо или преминаването му в след-
ващ етап от жизнения му цикъл.

4. Кризата е тест, изпит за възрастовата зрелост в развитието на пред-
приятието. Eдновременно с това тя има свои етапи на протичане.

Фиг. 1. Жизнен цикъл на организацията8

Анализът върху редица авторови изследвания, в контекста на горецитира-
ните допускания, показа, че една група от тях отъждествяват понятието „кри-
за” единствено със заключителния етап от развитието на организацията – Ко-
валев9, Ярменко10, Жарниковская и Бродский11 и др. Други ясно индикират раз-

8 Адаптирано по Adizes, I. Managing corporate lifecycles. 2004.
9 Ковалев, А. П. Диагностика банкротства, Изд. АО „Финстатинформ”, 1995.
1 0 Яменко, Ю. В. Причины и последствия экономического кризиса. Прпблемы прогнозирования,

бр. 4, 1997.
1 1 Жарковская, Е. П., Б. Е. Бродский. Антикризисное управление. Изд. „Омега – Л”, Москва, 2007.
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бирането, че кризисното развитие е самостоятелен феномен, който е възможно
да се прояви във всеки от етапите на жизнения цикъл на предприятието – Greiner,
Lippitt и Schmidt, Chuurchill и Lewis, Adizes, Miller и Frisen, Flamholtz. Според нас
това ясно открояващо се разделение на мненията в научната литература възниква
като следствие от тренда на развитие на показателите, характеризиращи жиз-
нения цикъл на развитие на предприятието. Редица автори залагат на подход,
чрез който изследват отделните показатели в контекста на глобалния тренд на
развитие на корпорацията в хоризонтален план и го отъждествяват с качестве-
ните категории „растеж” и „стареене”. Друга група автори се фокусират върху
всеки от индексите и неговите отклонения в контекста на всяка възрастова
група, която разглеждат, като отделен цикъл от последователни етапи. Логи-
ческата индукция у авторите от първата група, проявена по отношение на кри-
терия „линейно схващане за времето” (хоризонт), води до заключение с по-
голяма неопределеност, но наред с това то е с по-голяма степен на обща значи-
мост, отколкото изходните условия. С други думи, тезата на авторите, подкре-
пящи това твърдение, го определят, но не го доказват напълно. Условията са
необходими, но не са достатъчни. Подобен подход намираме за подходящ в
случаите, в които кризата и изходът от нея се свеждат само и единствено до
двете алтернативи – недействащо предприятие или преминаване в друга възра-
стова група, но само в панелен разрез.

Въпреки своята болезненост, кризата има своето положително влияние
върху развитието на предприятието. Е. Спасова12 изключително точно дефини-
ра тези нейни основни функции, а именно:

- Кризата опосредства отстраняването на остарелите елементи на сис-
темата, които са изгубили своя потенциал и като следствие от това задъ-
ржат еволюционното развитие на предприятието.

- Кризата създава предпоставки за замяна на остарелите елементи на
системата с нови такива, които имат потенциал и като резултат от това
стимулират развитието на бизнесорганизацията.

- Кризата създава възможности за натрупване на елементи с доказани и
устойчиви качествени характеристики, които, от своя страна, са преход от
миналото към бъдещето и отъждествяват потенциала на предприятието.

Според Крутик (2001), цитиран от Спасова, кризата в своето развитие пре-
минава през следните етапи, които се отличават с различни количествени ха-
рактеристики на показателите :

1. Латентен (скрит) етап – на този етап предпоставките за възникване на
криза значително нарастват, но все още не се проявяват външно. Етапът
е времево детерминиран и се характеризира с натрупване на фактори,
които оказват негативно влияние върху развитието (показателите) на
предприятието и значително се засилва вероятността от колебания в
симптоматиката на процесите.

1 2 Спасова, Е. Фирмената финансова криза и възможностите за нейното управление – теоретични
аспекти. Сп. „Известия”, бр. 2, 2009, с. 46-57.
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2. Етап на сриване – през този период изпъкват и се обострят всички противо-
речия, в резултат на което рязко се влошават показателите за динамика.

3. Етап на смекчаване на кризата – през този етап се създават предпос-
тавки за преодоляване на кризата. Водещи изследвания в областта до-
казват, че той се характеризира с така нареченото „плато на чувстви-
телността на показателите”. Елементите на системата без потенциал, с
произход от миналото, отстъпват своето място на тези от бъдещето.
Налице е крехко равновесие в показателите-индикатори на кризисно
развитие.

4. Етап на излизане от кризата – в оптимистичен план остарелите елемен-
ти (фактори) на системата губят своята сила на въздействие върху пред-
приятието. Новите елементи засилват своето позитивно влияние и като
резултат от това кризата създава възможност за преход към качестве-
но ново състояние на системата. В песимистичен план изходът се пре-
допределя от това, че показателите продължават да се влошават пора-
ди липсата на адекватна и навременна управленска интервенция. Пред-
приятието губи своята жизнеспособност и потенциал, показателите му
достигат „критични” граници, които осъществяват състава на критери-
ите за недействащо предприятие.

3. Фактори на кризисно развитие и подходи на изследване

Изходът от кризисното състояние зависи от правилното и прецизно иден-
тифициране и управление от мениджърския екип. Подборът на критерии и пока-
затели за диагностичен анализ, както на възрастовите, така и на кризисните
цикли на предприятието, налага точно да се дефинират понятията причини, сим-
птоми, фактори. Направени са значителен брой изследвания върху същността,
структурата и качественото характеризиране на тези понятия. На тази основа
мoжем да дискриминираме условно две направления: авторите от първата гру-
па не търсят и не откриват различия в тези понятия – Ковалев, Ярменко, Jenson,
Kaufman и Shleifer13. Друга, не по-малка част от авторите, се обединяват около
разбирането за тяхната взаимозаменяемост – Ревуцкий 14, Argenty 15, Спасова,
Николова16 и др.

Циклите в развитието на една бизнесорганизация се свързват с конкретни,
относително устойчиви възрастови състояния и характеристики на средата,
детерминирана във времето. Тези състояния и на предприятието, и на средата,
се характеризират от множество симптоми (индикатори), формирани под влия-
нието на специфична комбинация от фактори, като резултат от много причини.

1 3 Jonsen, M., Р. Kaufman, А. Shleifer. (1990). Politics and Entrepreneurships in Transition Economies,
Working Paper WDI, vol. 57, 1990.

1 4 Ревуцкий, Л. Д. Потенциал и стоимостъ предприятия, Изд. „Перспектива”, М., 1997.
1 5 Argenty, J. Corporate collapse, McGroaw-Hill, UK, 1976.
1 6 Николова, Н. Идентификация на факторите и симптомите на фалита на фирмата, 2004. Електрон-

на находка на адрес (15.03.2012): http://web.orbitel.bg/nnikolova/publications/02bg.pdf



9 5
Статии

Понятието „фактор” има латински произход и означава „правещ”, „произ-
веждащ”, „създаващ”, „действен”. То се свързва с движещата сила на проце-
сите, определящи неговия характер, посока на движение и дефиниращи някои от
основните му черти. Във връзка с това пред съвременното научно познание по
финансова диагностика възниква въпросът за идентифицирането, оценката, про-
гнозирането и оповестяването както на изолираните влияния на всеки от факто-
рите, така и взаимно свързаното им (комплексно, едновременно) влияние върху
състоянието – към времето и в пространството и върху развитието – във вре-
мето и пространството, на предприятието.

Понятието „симптом” свързваме с понятието „признак”, чиято количе-
ствена мярка е носител на информация за качествено отклонение в развитието
на дадено състояние или процес, както във времето, така и в пространството. С
други думи, симптоматиката в качествено и количествено отношение на едно
явление или процес следва да се прецизира, както във връзка със стойностите
на показателите за самото явление във времето, така и по отношение на пока-
зателите за това явление в други обекти на изследване.

Първите опити за извеждане на факторите, влияещи върху обектите в ико-
номиката, са направени още със зараждането й. На един по-късен етап, от на-
чалото на ХХ век, датират първите опити за оценка – количествено измерване
и прогнозиране на тяхното влияние върху състоянието, респ. върху квалифици-
ране качеството на едно предприятие като действащо или недействащо. Тези
две качествени състояния на предприятието следва да се разбират като след-
ствие от наличието или липсата на кризисно състояние в него. Във връзка с
товаможем да разграничим две основни направления автори:

- първата група автори се придържат към използването на ретроспектив-
ния подход за оценка на процесите и качеството на една бизнесоргани-
зация, като се откриват и оценяват факторите за настъпила вече криза;

- втората група реализират своите търсения с помощта на предиктивния
подход, като целят разкриване и оценка на факторите, които имат най-
съществено влияние върху развитието на кризисно състояние в бъдеще.

На съвременният етап от развитието на икономическата наука и по-конк-
ретно на статистиката и иконометрията, все повече автори прилагат интегри-
ран смесен подход. Като правило тези индивидуални подходи са комбинация в
различна степен от изведените по-горе. Най-често частноизследователската
методология се свежда до оценка на текущата (оперативна), повтаряща се дей-
ност на предприятието, като генератор на резултатните показатели за дейност-
та и продължава в бъдеще, опосредствана от предиктивния подход на изслед-
ване. Подобни подходи на изследване ограничават в една или друга степен
изследователската мисъл. Приложението им има презумпционен характер, а
резултатите от тях не могат да се приемат като фактическо твърдение, най-
малко поради следното съображение – резултатът от стопанския процес в пред-
приятието е функция на неговото управление, респ. човешкият фактор в систе-
мата „субект-обект” на управление.
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В своите трудове Ковальов17 обръща специално внимание на факторния
анализ като елемент на контролната функция на управление. Авторът отбеляз-
ва, че той не следва да е самоцел, а да се използва само тогава, когато е дей-
ствен, т.е. „когато разкритите фактори могат да се управляват, макар и частич-
но, и по този начин да се влияе върху развитието на кризата”. Оттук става ясно,
че всички фактори, които влияят върху развитието на естествената (оператив-
ната) дейност на предприятието, в крайна сметка определят и резултата от нея.
В този контекст ще поясним, че сега се е утвърдило разбирането, че разкрива-
нето на по-голям брой фактори дава по-добра възможност за детерминиране и
управление на измененията в състоянията на бизнесорганизацията. Но в крайна
сметка, правилното разбиране и интерпретиране на стойностите, като количе-
ствена мярка за качествени изменения, зависи от управляващия (оценяващ)
субект.

В светлината на концепцията „действащо предприятие” се формира и един
трети подход – инверсионният. Той изисква от изследователите да надскочат
времето, в което живеят, и да дадат ясна оценка за резултатите на бизнеседи-
ницата от позицията на плановете на ръководството за нея и обективната
възможност за постигането им. В голяма степен това верую е въплътено и в
концепцията за антикризисното управление на фирмата и не е ново за икономи-
ческата наука, но е по-широко разпространено в страните с англосаксонска сче-
товодна система (SAS 59). По наше мнение, същността й се изразява във въвли-
чане на управляващия субект в процеса на менажиране на презумпцията „дей-
стващо предприятие”: активизиране на управляващия субект чрез функциите
на управление – анализ на минали събития и резултатите от тях, а така също и
ясно деклариран план с конкретно целеполагане за управление на обекта (бюд-
жетиране) в бъдеще. Всъщност именно задача на управляващия субект е дa не
допуска и/или да предотврати възникването на кризисна ситуация в предприя-
тието, която като следствие да доведе до качествена характеристика за недей-
стващо предприятие. Нито един страничен наблюдател, независимо от негово-
то качество, не е в състояние в случай на нужда да реагира (въздейства) във
времето и пространството, тъй като възможностите за активна интервенция,
включително и чрез бездействие, са съсредоточени в ръцете на управляващият
субект.

От позициите на външния одит този подход би следвало да се свързва
само и единствено с преценка доколко декларираните планови мерки за управ-
ление на обекта и поддържане оперативната дейност на предприятието в бъде-
ще са целесъобразни и реалистични, а оттам и дали е приложима концепцията
„действащо предприятие” по отношение на докладваните данни във финансо-
вия отчет за изминалия отчетен период.

От позициите на инвеститор и/или кредитор този подход в най-голяма сте-
пен би могъл да защити интересите му, включително и чрез регресионни правни
способи.
1 7 Ковалъов, В. В. Практикум по финансовому мениджмену. Изд. Финансы и статистика, М., 2000.
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Изследванията върху различните подходи на детерминиране на факторите и
тяхното влияние ни дават основания да направим следните по-важни обобщения:

- Факторите са причините, а ефектите от тях са следствията (симптоми-
те) от тяхното действие.

- Факторите на средата имат различно значение и носят различен резул-
тат, в зависимост от субектите на преценка и техните цели за организа-
цията или процеса, който катализират.

- Факторите на средата превеждат една сложна динамична система
(предприятие, процес) от едно състояние в друго, което може да съот-
ветства на нейните (на системата) цели, но това не е единствената ал-
тернатива.

Съществен момент, обединяващ възгледите на горецитираните автори, е
свързан с акцента, който те поставят върху детерминирането на факторите на
кризисното развитие. Всички те застъпват тезата за прецизно детерминиране,
прокламирайки основополагащото значение на факторната дискриминация, в
зависимост от посоката на тяхното действие, като средство и подход за целеу-
стремено и правилно управление на кризисните състояния, респ. изхода от тях.
По този критерий факторите могат да бъдат обединени в две основни групи –
позитивно действащи фактори и негативно действащи фактори. Дефинирането
на позитивно действащите, стимулиращи фактори, свързваме с тяхното „пове-
дение”, което е в синхрон с линията на поведение (целите) на управляващия
(оценяващия) субект, докато на негативно действащите, задържащи фактори,
вменяваме специфично поведение, което е в асинхрон с целите на бизнесорга-
низацията. С други думи, негативно действащ фактор е онзи, който в определен
интервал от време и/или в конкретен момент, чрез намаление или увеличение
на собственото си въздействие или липса на такова, като резултат носи измене-
ние в качественото състояние, клонящо към асинхрон с целите на субекта на
управление. Позитивно действащ е онзи фактор, който води до изменение в
качественото състояние, клонящо към синхрон с целите на субекта на управле-
ние, чрез увеличение или намаление на собственото си въздействие или липса
на такова; това поведение, от своя страна, е определено във времето, простран-
ството и по отношение на лицата и техните конкретни цели.

На следващо място констатираме единомислие сред авторите за обстоя-
телството, че факторите въздействат върху процесите или състоянията комп-
лексно – взаимно свързано и взаимно обусловено. Това схващане води начало-
то си още от Александър Уолл, който защитава съждението, че е невъзможно
практически да се изолира фактор и неговото влияние от останалите, и после-
дното да се измери надеждно. Проблемът се усложнява още повече и поради
факта, че връзките между факторите могат да бъдат различни, както по харак-
тер (функционална, корелационна), посока на направлението (права, обратна),
посока на валентността (единична и релационна), така и по степен на въздей-
ствие. Допълнителни затруднения в процеса на факторен анализ поражда и об-
стоятелството, че съществува взаимна зависимост на междинните икономи-
чески състояния (явления), които принадлежат на веригата на повече от едно
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изходно явление (релационни връзки). Именно това обуславя основната задача
пред управлението при предотвратяване на състоянията на криза в предприяти-
ето, а именно избор на система от показатели за наблюдение и на механизъм за
неутрализация на опасните, интензивно влияещите фактори, върху формирането
на крайното резултатно състояние – недействащо предприятие във всичките
му форми. Реалното приложение на този подход в възможен само при непрекъ-
снато, целенасочено наблюдение във времето и особено в пространството18 на
факторовите „мрежи”, характеризиращи връзката между изходното и резултат-
ното състояние в качествен аспект, на предприятието. Основна цел на монито-
ринга е да се определят най-характерните точки във факторната „мрежа”, т.е.
да се определят онези индикатори (предиктори), които дават количествена ха-
рактеристика на сигналите за състоянието на предприятието.

Класифицирането на факторите е една от най-важните дейности в процеса
на управленска диагностика и включва тяхното определяне по групи, в зависи-
мост от сходството на техните признаци. Всеки конкретен фактор следва да
бъде детерминиран по всеки от долупосочените критерии, което увеличава по-
знавателната му способност и насочва субекта към механизмите и техниките
за неговото активно управление. Групирането на факторите опосредства задъ-
лбоченото и пространно изучаване на тяхното поведение и влияние върху резул-
тативните показатели, имащи характер на симптоми. В теоретичен план факто-
рите се класифицират предимно по признаци на подобие, но не са изключени
класификации по признаци на различие. Факторите на кризисно развитие, обект
на постоянно наблюдение, следва да бъдат класифицирани по групи, в зависи-
мост от характеристиките им:

1. По своята природа (същност) и произход: природо-климатични, социал-
ни, производствени (технологични), икономически. Природо-климатич-
ните фактори имат най-голямо въздействие върху зависимите от при-
родните условия дейности (селско стопанство, горско стопанство). Към
тези фактори се отнасят и форсмажорните обстоятелства, които неряд-
ко могат да предизвикат криза с летален край. Към социално-икономи-
ческите фактори отнасяме жилищните и комунално-битовите условия
на живот на заетите лица в дадена дейност, заплащането на техния труд;
социални и здравни придобивки; образователно и културно развитие на
работещите във фирмата. Производствено-икономическите фактори по-
зволяват в процеса на анализа по-пълно и по-задълбочено да се вземат
под внимание конкретните производствено-технологични и организаци-
онно-икономически условия върху резултатите от дейността на пред-
приятието.

1 8 Изключително важно значение за антикризисния мениджмънт има наблюдението в простран-
ството (панелен разрез), тъй като отрасловите, географските, политическите и институционални-
те зависимости в икономиката са изключително осезаеми. Това твърдение се доказа в практиката
за пореден път с верижните несъстоятелности на банки, застрахователи и не само, от различни
юрисдикции в периода на световна рецесия от 2008 г. до момента.
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2. Според силата (степента) на действие: основни и второстепенни. Основ-
ните фактори оказват решаващо въздействие върху резултативния пока-
зател. Второстепенните нямат такова въздействие по сила, както основ-
ните. Важно е да се отбележи, че един и същи фактор, в зависимост от
конкретните обстоятелства (време, място, лица и техните цели), може да
бъде класифициран както като основен, така и като второстепенен.

3. Според мястото на възникване (центровете на отговорност): вътреш-
ни и външни фактори. Според този признак, факторите се групират в
зависимост от това, дали се влияят от дейността на предприятието,
обект на мониторинг и управление. В този контекст при извършването
на анализ основно внимание следва да се отделя на вътрешните фак-
тори, върху които предприятието може да оказва въздействие.

4. Според степента на повлияване на факторите от волята и желанията
на хората: обективни и субективни. Обективните не зависят от волята
и желанията на хората (природни, стихийни бедствия). Субективните
изцяло зависят от дейността на физическите и юридическите лица.

5. Според обхвата и степента на разпространение: общи и специфични.
Общите фактори действат в по-голямата част от дейностите в иконо-
миката, във всички й сфери. Специфичните фактори действат само в
определени дейности или в изолирани стопански обекти.

6. Според срока (продължителността) на действие: постоянни и променли-
ви. Постоянните оказват непрекъснато въздействие върху анализирани-
те факти и явления. Променливите се проявяват епизодично и непосто-
янно (периодично).

7. Според характера на действието: интензивни и екстензивни. Интен-
зивните характеризират напрегнатостта на труда. Екстензивните са
свързани с количествените, а не с качествените изменения в резулта-
тите от дейността на предприятието.

8. Според свойствата на отразяваните икономически процеси и явления:
количествени и качествени. Количествените отразяват количествена-
та определеност на фактите и явленията. Качествените фактори зави-
сят от особеностите (признаците) на анализираните обекти, т.е. от тех-
ните качествени характеристики.

9. По своя състав факторите биват: сложни (комплексни) и прости (еле-
ментарни). Сложните се състоят от няколко елемента. При простите
липсва подразделянето им на съставни елементи.

10. Според равнището на съподчиненост, т.е. йерархията им на действие: фак-
тори от първо равнище (от първи ранг), фактори от второ равнище, от
трето равнище и т.н. Факторите от първо равнище влияят непосредствено
върху резултативния показател. Другите влияят косвено, опосредствено.

Без претенции за изчерпателност, изложението навежда на следните по-
съществени заключения:

Кризата в предприятието е под контрола на субекта на управление и като
следствие от това е негова функция. Адекватната и навременна управленска
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интервенция опосредства алтернативите за изход от нея. В контекста на кон-
цепцията за жизнен цикъл на организацията, кризата е свързващ, преходен етап
между две възрастови състояния. Наред с това тя има свои собствени етапи
(фази) на развитие. Кризата е тест за възрастова зрелост и успеха при нейното
преодоляване гарантира качествено ново състояние на предприятието.

Понятието „фактор” означава „правещ”, „произвеждащ”, „създаващ”, „дей-
ствен”, т.е. всички тези дефиниции дават основание да твърдим, че факторът
има „поведение”. Поведението на факторите е движещата сила на процесите и
определя техния характер, посока на движение, дефинира някои от основните
черти на факторите, а имплицитно и на процесите, които катализира. Интензи-
тетът на факторите на средата със своето поведение оказва въздействие върху
развитието на предприятието и предопределя жизнения му цикъл.

Феноменът „симптом” е предопределен от понятието „фактор” и свързан
с понятието „признак”, чиято количествена мярка е носител на информация за
качествено отклонение в развитието на дадено състояние или процес, както
във времето, така и в пространството. Въз основа на това можем да направим
извод, че кризата в предприятието има строго индивидуален характер, защото
носи белезите на уникална комбинация от външни и вътрешни фактори.

В светлината на концепцията „действащо предприятие”, инверсионният
подход за изследване на кризата като феномен най-точно дефинира изисквани-
ята към приложението на този фундаментален счетоводен принцип. Същността
му вменява задължения на мениджмънта, в чиито функции е включено управ-
лението на този счетоводен принцип, да надскочат времето, в което живеят, и
да дадат ясна оценка за резултатите на бизнес-единицата от позицията на соб-
ствените им планове и обективната възможност за тяхното постигане. По
наше мнение, този подход изисква въвличане на управляващия субект в проце-
са на менажиране на презумпцията „действащо предприятие”. Активизиране
на управляващия субект чрез функциите на управление – анализ на минали съби-
тия и резултатите от тях (ретроспективен/исторически подход), и ясно деклари-
ран план с конкретно целеполагане за управление на обекта в бъдеще (предикти-
вен подход). Всъщност инверсионният подход ясно дефинира задачата на управ-
ляващия субект, а именно да не допуска и/или да предотврати възникването на
кризисна ситуация в предприятието, която като следствие да доведе до наруша-
ване на принципа „действащо предприятие”. От това следва твърдението, че нито
един страничен наблюдател, независимо от неговото качество, не е в състояние
в случай на нужда да реагира (въздейства) във времето и пространството, тъй
като възможностите за активна интервенция, включително и чрез бездействие,
са съсредоточени в ръцете на управляващият субект. Това схващане предопре-
деля и отговорността на одитора по отношение принципа – предположение „дей-
стващо предприятие”. Одитът на финансовия отчет и функцията на одитора следва
да се свързва само и единствено с преценка доколко декларираните планови мер-
ки за управление на субекта на счетоводно отчитане и поддържане на оператив-
ната му дейност в бъдеще са целесъобразни и реалистични.
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Abstract

In the basis of qualifying an enterprise as „inoperative” is a crisis that has occurred in it,
but not every way out of a „crisis”, irrespective of what it is, meets the criteria for inoperative
enterprise. The principal aim of the present article is to characterise the phenomenon „crisis in
the enterprise”. The present exposition summarizes the critical scientific and practical studies
of the author on the essence of the notion of „crisis”, the possibilities for identification,
classification and characterization of the factors of crisis development and the approaches for
its study and management. The main emphasis in the article is laid on the differentiation of the
crisis as a phase of the life cycle of the enterprise and the stages through which the crisis
passes.

Keywords: crisis, phases, factors, approaches.

КРИЗИС  НА  ПРЕДПРИЯТИИ:  ФАЗЫ,  ФАКТОРЫ
И  ПОДХОДЫ  К  ИССЛЕДОВАНИЮ

Асс.  Константин  Велчев

Резюме

В основе определения предприятия недействующим лежит наступивший в нем кри-
зис, но не в каждом выходе из кризиса, вне зависимости от того, какой именно это кризис,
принимаются во внимание критерии недействующего предприятия. Основная цель на-
стоящей статьи – охарактеризовать феномен „кризис на предприятии”. Настоящее изло-
жение обобщает критические научно-практические исследования автора в связи с сущ-
ностью понятия „кризис”, возможности идентификации, классификации и характеристи-
ки факторов кризисного развития и подходы к ее исследованию и управлению. Главный
акцент в статье поставлен на разграничении кризиса как фазы жизненного цикла пред-
приятия и этапов, через которые кризис проходит.


