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Диверсификацията2 е понятие, което се използва в различни ситуации:
• За потребителя диверсификацията се свърза с разпределението на опреде-

лена сума за закупуване на комбинация от различни продукти или услуги.
• За производителя диверсификация означава навлизане в свързани или

несвързани бизнеси.3

С други думи, диверсификацията е антипод на концентрацията на ресурси
в една единствена област.

Финансовата наука, в която терминът се използва най-напред, препоръчва
диверсификацията като средство за намаляване на риска при вложения в ценни
книжа. Отдавна е доказано, че инвестирането на определена сума във финан-
сов портфейл може значително да подобри съотношението между риск и до-
ходност в сравнение със случаите, когато същите пари се харчат за закупуване
на един единствен финансов продукт.4 Причината се крие в ограничаване дей-
ствието на т. нар. несистематични (уникални) рискови фактори. Възможност за
инвестиционно разнообразие създават развитите капиталови пазари, в т. ч. на-
личието на взаимни фондове.

Водещи финансисти намират използването на диверсификацията в произ-
водствената сфера за излишно занимание. Логиката е следната: „Ако инвестито-
рите имат възможност да диверсифицират за собствена сметка, няма да плащат
допълнително на фирми, за да диверсифицират”. Причината, според тях, се крие
в това, че в страните с добре развити капиталови пазари диверсификацията във
фирмите от реалния сектор няма да доведе до промяна в тяхната стойност.5

1 Докладът е изнесен на Юбилейна международна научна конференция.
2 От англ. ез. „разнообразяване”.
3 Тодоров, К. Предприемачество и мениджмънт. Изд. „Мартилен”, С., 2009, с. 208.
4 Според проучванията на компанията „Инвестопедия”, поддържането на диверсифициран порт-

фейл от 25 до 30 фирми води до икономически най-добро ниво на намаляване на риска. За
подробности, вж. http://www.investopedia.com/terms/d/diversification.asp

5 Brealey, R., S. Myers. Principles of corporate finance. Fourth edition, McGraw-Hill, Inc., 1991, p. 148.
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Освен това се приема за трудно осъществима възможността да се инвес-
тира в толкова много области (поне 25-30, според цитираната по-горе констата-
ция на компанията „Инвестопедия”), за да се постигне оптимална полза от ди-
версификацията. Това е по силите само на ограничен брой свръхголеми компа-
нии от развитите страни.

Изразеното от финансовите експерти виждане се разминава с масовата
практика на придобивания, сливания и поглъщания сред фирми от реалния сек-
тор в развитите икономики. Въпреки, че част от подобни действия се отчитат
като неуспешни, има редица случаи, в които са реализирани значителни положи-
телни синергийни ефекти.

По-логично изглежда подобна теза да е валидна за малките и средните
предприятия (МСП). В повечето случаи при тяхното създаване и развитие са
похарчени личните спестявания на собствениците-предприемачи. От това не
следва автоматично, че предприемачите не могат да търсят по-малка рискова
експозиция чрез участие в търговията на фондова борса. При наличие на малък
бизнес, обаче, структурата на портфейла ще бъде по-скоро асиметрична, тъй
като се предполага, че значителният обем средства е инвестиран именно за
развитието на МСП.

Освен това, в динамичен план усилията на предприемачите-собственици
най-вероятно ще бъдат насочени към разширяване на основния бизнес, а не
към инвестиции в други компании. Във връзка с това не е без значение фактът,
че МСП като правило сравнително по-рядко попадат в обсега на борсовата
търговия6, за да разчитат на собствено външно финансиране.

Има случаи обаче, в които диверсификацията на производството на МСП
се появява като важна стратегическа дилема. При достатъчно утвърден и ус-
пешен бизнес на малката фирма, това става след навлизане на търсенето на
продукта във фазата на насищане. Наред с опитите да забавят естествения ход
в посока към отмиране на продукта, малките фирми обикновено се замислят
сериозно и за евентуални продуктови иновации.

При кризисни ситуации, обаче, нуждата от диверсификация при МСП
може да се появи значително по-рано в рамките на жизнения цикъл на продук-
та. Най-често това става във фазата на растежа.

Причината е, че кризата съкращава нормалния ход на развитие на едноп-
родуктовите фирми. Последните, вместо да се движат по естествената траек-
тория на своето развитие, инкасират спад в продажбите с всички негативни за
техните стейкхолдъри последици, в т. ч. собственици и заети (спад в доходите),
банки (необслужване на кредити), държава (неполучени данъци) и други.

С настъпване на кризата предприятията, осъществяващи обичайно една
дейност (и с това дефинирайки се като недиверсифицирани) започват да из-
вършват и други дейности, обикновено близки до осъществяваната или свърза-
ни с нея. Могат да се приведат редица примери от различни области на стопан-

6 Затова има и чисто формална причина: до борсовата търговия се допускат само акции, а много от
МСП не са регистрирани като акционерни дружества.
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ската дейност. Особено отчетливо това се забелязва сред предприятията в
сферата на услугите. Така например, в областта на логистиката фирмите, зани-
маващи се със спедиторска, агентска и транспортна дейност предприемат раз-
лични нетипични мерки за намаляване на отрицателните ефекти от разразилата
се през последните две години финансово-икономическа криза. Голяма част от
предприятията пристъпват към диверсифициране на дейността в посока на уве-
личаване на търговските и маркетинговите дейности, както и извършването на
допълнителни услуги с добавена стойност7.

Наше проучване потвърждава тази тенденция като установява някои по-
конкретни измерения на диверсификацията в дейностите на фирми от русенс-
кия регион. Така например:

• Предприятие с основна дейност транспортни услуги изгражда складове
за съхранение на товари и започва да развива това начинание като от-
делно направление на дейността.

• Предприятие с основна дейност спедиторски услуги започва извършва-
нето на куриерска дейност.

• Предприятие с основна дейност спедиторски и транспортни услуги от-
крива представителен сервиз за страната на транспортна техника на
чуждестранен партньор-производител.

• Предприятие с основна дейност корабно агентиране стартира и развива
дейност по митническо обслужване.

• Предприятие с основна дейност корабно агентиране диверсифицира своя-
та дейност в следните направления – посредничество за кораборемонт
и корабно снабдяване; корабно бункероване и др.

Могат да се посочат и други области от сектора на МСП, които се стре-
мят да диверсифицират дейността си като реакция на кризата. Например:

• Фризьорски салон започва да извършва козметична дейност, гримира-
не, маникюр, т. е. да предлага повече от една услуга на своите клиенти.

• Фирма, която се занимава с посредничество при сделки с недвижими
имоти, се заема да осигурява детегледачки на нуждаещи се семейства.

• Фитнес зали стартират продажби на парфюмерийни и козметични про-
дукти.

• Интернет-доставчик започва да предлага и поддържа компютърна тех-
ника и аксесоари в свои търговски обекти.

В част от случаите целевата група се оформя от настоящите клиенти, т. е.
продуктовото разнообразяване се доближава до разбирането на И. Ансоф за раз-
витие на продукта. В повечето ситуации, обаче, се залага предимно на привлича-
не на нови клиенти, което превръща действията в чисто диверсификационни.

За предприятията от сферата на услугите диверсификацията, като анти-
кризисна мярка, се оказва сравнително безпроблемна, тъй като необходимите
производствени фактори обикновено са налице. За нуждите на конкретна услу-
га, последните могат да се преструктурират и реорганизират със сравнително
7 За подробности: http://www.logistika.bg/rdetails/3/51/1/1304 (28.04.2010 г.).
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малки усилия и неголеми инвестиции. Но даже в тази област, когато реакцията
е спонтанна, не винаги се постигат най-добри резултати. От проведени разгово-
ри с мениджъри, които се опитват да се борят с кризата чрез разнообразяване
на предлаганите услуги, става ясно, че начинанията само частично компенси-
рат загубите в основната дейност (с не-повече от 10-20 процентни пункта). По-
голямата част от ръководителите признават, че ако промените бяха част от
предварително обмислена стратегия за действие при непредвидени обстоятел-
ства, нещата щяха да се стоят по-добре.

За предприятията от производствената сфера ориентацията към пускане-
то на пазара на допълнителни продукти или услуги е по-проблемна. Най-честа-
та причина се крие в невъзможността да се реагира бързо и точно на създалата
се ситуация поради:

• липса на идея за конкретен вид услуга, която да се предложи;
• невъзможност да се осигури необходимият размер на инвестицията;
• неподготвеност на персонала за промяната.
С други думи, за да се реагира адекватно на кризисни ситуации, е добре

да има предварителна готовност. Последната се осигурява на базата на разра-
ботен фирмен план. В него не е задължително диференциацията да се залага
като императивна за следване на фирмената стратегия, а да се има предвид
само при настъпване на непредвидени обстоятелства.

Един от най-важните въпроси е за използване на подходящи методи за раз-
работване на диверсификационни стратегии. Повечето техники са създаде-
ни за големи фирми и трудно намират приложение в МСП в техния оригинален
вид. Не липсват опити за адаптация на част от тях за нуждите на МСП, в т. ч. на
по-сложни техники от типа на решетката „продукт-дял” на Бостънската консул-
тантска група8, Матрица на Дженерал Електрик/Маккинзи и други.

За формулиране на иновативни идеи мениджмънтът разполага и с разно-
образни креативни техники. Сред най-простите и същевременно ефектни
методи е т.нар. морфологичен анализ, който е по-слабо познат у нас.9

Морфологичният анализ помага за решаване на комплексни проблеми чрез
обвързване на признаци на проблема с конкретни приложения (вариации). За
целта се използва таблица (матрица), в която признаците се нанасят в първата
колона, а конкретните вариации – в първия ред. На следващия етап се описват
различните вариации по избраните признаци. От тях се създават комбинации,
сред които се търси най-подходящото решение на базата на допълнителни из-
следвания и проверки.

Морфологичният анализ има две основни форми10: морфологична решетка
(матрица) и морфологична кутия.
8 За подробности, вж. Папазов, Е., Л. Михайлова. Адаптиране на модела на БКГ за нуждите на

планирането в МСП. В: Сборник Доклади на МНК „Мениджмънт и инженеринг 09”, 2009,
Созопол, с. 123-133.

9 Създаден е от родения във Варна швейцарски астрофизик Ф. Цвики (1898-1974).
1 0 За подробности, вж. Baumgдrtner, R. et al. (2009) Morphologische Kreativitдtstechniken,

www.studentensupport.de. Zell, H. (2010) Kreativitдtstechniken, www.ibim.de.
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Морфологичната решетка е двуразмерна. Тя се използва, тогава когато
обектът на изследване притежава по един вид признак и вариация. Например,
тетрадки, които се различават по формат и брой на листите (табл. 1).

Таблица 1

Морфологична решетка

Могат да се очертаят девет възможни комбинации. Една от тях, например,
е да се предоставят на пазара само тетрадки от 80 листа във всички формати.
Друго възможно решение е да се предложат само тетрадки от средния формат с
различен брой листи. Всяко решение, преди да се вземе, трябва да се провери с
помощта на подходящи критерии като цена, разходи, шанс за реализация.

Морфологичната кутия е три- и многоразмерна. Най-често сред признаци-
те присъстват характеристики като тегло, цвят или форма на продукта. Вариа-
ционните групи се образуват от различни тегла (например: 20, 30, 40 гр.), цвето-
ве (например: жълт, син, червен) или форми (например: квадратна, овална,
кръгла).

Многоразмерните кутии включват повече признаци и вариации. Например,
тетрадките се продават, освен с различни формати и брой листи, с разнообраз-
ни корици, тела и други признаци (вж. табл. 2).

Таблица 2

Морфологична кутия

Брой листа
Формат 80 л. 60 л. 40 л.

Голям

Среден

Малък

Признаци Вариации

Формат голям среден малък
Корица твърда, лак твърда мека
Спирала без единична двойна
Тяло-хартия нова, офсет нова, вестникарска рециклирана
Вид тяло широки редове тесни редове каре
Брой листи 80 л. 60 л. 40 л.
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Вследствие на включването на повече признаци и вариации, броят на
възможните комбинации нараства. Много възможности изглеждат безсмисле-
ни от гледна точна на сегашните икономически и технологични реалности. Има,
обаче, потенциални комбинации, които могат да се превърнат в добри иноватив-
ни решения. Поради тази причина методът се радва на все по-голяма популяр-
ност сред изследователи и практици, работещи по проблемите на малкия и сред-
ния бизнес.
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