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СКРИТИ ФАКТОРИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ
(НА ПРИМЕРА НА ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БРАНШ

„ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”)

Докт. Магдалена Парчева

Въведение

В условия на динамичност и несигурност на средата, предпоставка за конку-
рентно предимство и устойчиво развитие е специфичен вид поведение на организа-
цията, наречено „предприемаческа активност”. В този смисъл концепциите вътрешно
предприемачество и предприемачески подход за управление придобиват особена
актуалност. В статията се насочваме към нееднозначно разбиран и изследван от
различна гледна точка теоретичен и практико-приложен проблем за предприема-
ческата активност на организацията. Основните цели на изследването се съсре-
доточават в две направления: 1 – представяне на различни теоретични аспекти на
изследване на предприемаческата активност; 2 – емпирично проучване на скрити-
те фактори, които определят предприемаческата активност на организацията.

Основната изследователска хипотеза, за която се търсят теоретични и
емипирични доказателства е: в процеса на взаимодействие на вътрешните
фактори на предприемаческа активност и поведението на организация-
та съществено значение имат скритите фактори. Предмет на статията е
изследване на взаимните зависимости между вътрешните фактори и скри-
тите фактори на предприемаческата активност. С оглед потвърждаване-
то (отхвърлянето) на хипотезата търсим теоретични доводи в изследванията
по проблема за предприемаческата активност на организацията, проведени от
български и чуждестранни учени. В емпиричен план изследваме някои зави-
симости и фактори с цел проверка на изследователската хипотеза. Обект на
изследване са организации от бранш „информационни технологии” от област
Варна. С оглед проследяване на динамиките в развитието на основни показате-
ли за ИТ бизнеса в област Варна, по задание на автора е направено изследване
от Териториално статистическо бюро – Варна.

Методика на изследването

Проверката на изследователската хипотеза извършваме въз основа на дан-
ни от проведено емпирично проучване чрез изследователска извадка от 30 ИТ
организации1. Обхванати са следните сфери на ИТ дейност: софтуер; комплексни

1 За подхода „изследователска извадка” вж. Тодоров, К. Стратегическо управление на малките и
средните фирми – теория и практика. Том 2. С.: СИЕЛА, София, 2001.
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продуктови решения (хардуер, софтуер, системна интеграция, интернет решения,
обучение и сервиз); мрежово оборудване и хардуер; сервиз. По отношение на
показателя „брой заети” половината от организациите-респонденти са с персонал
10-49 заети лица; 26,7% – от 1 до 9 заети; 10% – от 50 до 249 заети и 13,3% над
249 заети. За събиране на емпирична информация са използвани методите: анкет-
но проучване и дълбочинно интервю. В анкетното проучване са включени 30те

организации от изследователската извадка, а дълбочинното интервю обхваща 10
от анкетираните организации. На респондентите са зададени въпроси, свързани с
поведението на организацията, факторите от вътрешната среда и промяната на
основните трансмитери на знание. Статистическата обработка е извършена с про-
грамен продукт SPSS 19.0. С оглед спецификата на хипотезата е използван ме-
тодът χ2 и коефициента на контингенция на Пирсън. Информацията от дълбочинно-
то интервю е систематизирана и интерпретирана с цел проверка на хипотезата.

Ограничения на изследването
- Ограничения, свързани с предмета на изследване. Първо ограничение

представлява изолирането на влиянието, което външната среда оказва
върху предприемаческата активност, както и въздействието на страте-
гическите фактори. На втори план ограничения внасят използваните ин-
дикатори за измерване на предприемаческата активност и на вътреш-
ните фактори. Ограничение формира използваният подход за търсене на
скрити фактори на предприемаческа активност. За целите на статия-
та се насочваме към промяната в основните трансмитери на знание
като потенциален източник на скрити фактори.

- Ограничения, свързани с обекта на изследване – в изследователската
извадка не са включени новосъздадени организации, както и организа-
ции от областта – телекомуникации.

Теоретични аспекти на изследване
на предприемаческа активност на организацията

Предприемаческата активност на организацията може да бъде изследва-
на в различен аспект. Анализът на проучванията в областта позволява да обо-
собим отделни направления на изследване на този феномен. В ретроспективен
план най-рано утвърдилата се изследователска перспектива е проучването на
предприемаческата активност като съвкупност от дейности в организа-
цията, насочени към създаване на иновации. В унисон с тази гледна точка,
предприемаческата активност се намира в тясна връзка с вътрешната среда,
преди всичко с нейните аспекти организационна структура и персонал. В рам-
ките на това изследователско направление значимо място заема концепцията
за вътрешно предприемачество на Pinchot (1985)2. Вътрешното предприемаче-
ство представлява система, която ускорява и прави възможно създаването на
иновации в големите организации, посредством мобилизиране и използване на
2 Pinchot, G. Intrapreneuring. Why You Don’t have to Leave Corporation to Become Entrepreneur.

Harper&Row Publishers, New York, 1985.
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предприемаческия талант на кадрите. Предприемаческите дейности се осъще-
ствяват от сътрудниците или от група сътрудници в организацията. Те се сти-
мулират от страна на висшето ръководство и се „вдъхновяват” от т.нар. „вътре-
шен предприемач”. Според автора, вътрешният предприемач е човека, който
поема инициативата и отговорността да ръководи и реализира конкретна инова-
ция в рамките на организацията. Приносът на вътрешните предприемачи се
състои в това, да превърнат новите идеи или вече функциониращи прототипи в
бизнес, който носи печалба. Pinchot (1985) посочва някои вътрешни фактори,
необходими за утвърждаване на вътрешнопредприемаческа система. Можем
да обобщим неговите предложения както следва3: 1. Осигуряване на свобода и
стимули за вътрешния предприемач: свобода за избор на предприемачески про-
ект, с който той да се ангажира; упълномощаване за вземане на решения във
връзка с иновацията, която реализира; възможност за избор на начина, по който
да бъде създаден новият продукт или технология. 2. Толерантност към риска,
неуспехите и грешките, които са неизменна част при създаването на иновации.
3. Разработване на механизми за подкрепа и управление на малките експери-
ментаторски проекти. 4. Осигуряване на резерви в областите „време”, „целеви
фондове”, „кадрови ресурс”, „информация”. 5. Сформиране на междуфункцио-
нални екипи. 6. Избягване на вътрешното съперничество между кадрите в орга-
низацията. 7. Осигуряване на подходяща система за стимулиране на кадрите,
насърчаваща тяхната предприемаческа инициатива. 8. Осъзнаване на обстоя-
телството, че голяма част от новите, успешни начинания започват неочаквано.
В този смисъл фирмата следва да „търси изненадата не за да я премахне, а за да
я разбере”. 9. Създаване на система за вътрешен капитал – неограничен по вре-
ме целеви фонд, който може да бъде използван от вътрешния предприемач за
финансиране на новото вътрешно предприятие или за разработка на иновацията.

Morris и Kuratko дискутират влиянието на организационната структура
върху предприемаческото поведение. Изследователите препоръчват прилагане
на „мрежови” организационни форми, при които се разчита на аутсорсинг, субкон-
тракторство и стратегически алианси.4 Предприемаческото поведение се благо-
приятства от структури, отличаващи се с малък брой йерархични равнища, широк
диапазон на контрол, децентрализация и упълномощаване. Основен акцент се по-
ставя върху идеите, които идват „отдолу-нагоре”. Приоритети са между функци-
оналното взаимодействие, сътрудничеството и комуникациите между кадрите от
различни йерархични равнища и функционални области5. Аспектът персонал е
във фокуса на изследването на Ebner, Korunka, Frank, Lueger6. Учените по
емпиричен път доказват, че предприемаческото поведение на специалистите за-
3 Pinchot, G. Цит. съч.
4 Morris, M., D. Kuratko. Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development within

Organizations. Harcourt College Publishers, Orlando, Florida, 2002.
5 Пак там.
6 Ebner, M., Ch. Korunka, H. Frank, M. Lueger. Intrapreneurship in der beruflichen Erstausbildung:

Versuch einer begriflichen klaerung und Operationalisierung. Zeitschrift fuer Personalforschung, Heft
3, 2008, pp. 291-319.
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виси от комбинация от факторите: мотивация за постигане на резултати; ориента-
ция към иновации; собствена инициатива; социална компетентност; професионал-
на компетентност; самостоятелност, придобита в обучението7.

Друго изследователско направление разбира и проучва предприемаческа-
та активност като съвкупност от дейности по създаване на бизнес венчър
и обновяване на организацията. В това отношение значимо знание за пред-
приемаческата активност дава моделът за корпоративно предприемачество на
Guth, Ginsberg (1990)8. Изследователите посочват, че корпоративното пред-
приемачество включва два вида феномени и процеси: 1. създаване на нов биз-
нес в рамките на съществуваща организация; 2. трансформиране на организа-
цията чрез обновяване на ключовата идея, с която е създадена9. В концептуал-
ния модел авторите се позовават на гледната точка на Шумпетер относно
предприемачеството10. Guth, Ginsberg пишат: „новите комбинации от ресурси
трансформират организацията в нещо изцяло ново, съвсем различно от това,
което тя е била преди. Тази промяна на организацията от нещо старо в изцяло
ново е отражение на предприемаческото поведение”11. В модела на преден план
стои връзката между корпоративното предприемачество и факторите: външна
среда; ценности, убеждения и поведение на стратегическите лидери; организа-
ционна структура; успех – ефективност, ефикасност и постигане на удоволетво-
рение на заинтересованите страни.

Съвременен аспект на изследване представлява интеграцията на пред-
приемаческата активност и стратегиите на организацията. Mintzberg,
Ahlstrand, Lampel в изследване на различните теоретични подходи в стратеги-
ческото управление посочват, че привържениците на предприемаческата школа
разглеждат стратегията като перспектива, която дава представа, чувство за
посока на организацията12. Стратегическото мислене, според предприемачес-
ката школа, представлява процес на „виждане”, на откриване на възможността
за развитие на бизнеса. Според предприемаческата школа, процесът на създа-
ване на стратегия е базиран на опита и интуицията на ръководителя на предпри-
ятието. Предприемаческата стратегия се доминира от активното търсене на
нови възможности за развитие на бизнеса, проблемите са на втори план. Пости-
гането на ръст е цел на предприемаческата организация. Kuratko, Audretsch
изразяват виждането, че интегрирането на предприемачеството в стратегиите
стимулира търсенето на конкурентни предимства чрез иновации13.
7 Пак там.
8 Guth, W., A. Ginsberg. Guest editors’ introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic Management

Journal, vol. 11, 1990, pp. 5-15.
9 Guth, W., A. Ginsberg. Цит. съч.
1 0 Schumpeter, J. A. [1912] 1934. The theory of Economic Development, Cambridge, Mass.: Harvard

university Press.
1 1 Guth, W., A. Ginsberg. Цит. съч.
1 2 Mintzberg, H., B. Ahlstrand, J. Lampel. Strategy Safari: a Guided Tour through the Wilds of Strategic

Management. The Free Press, New York, 1998.
1 3 Kuratko, D., D. Audretsch. Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspectives of an emerging

Concept. Entrepreneurship Theory and practice, 2009 January, pp.1-17.
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Перспективно изследователско направление представлява проучването на
предприемаческата активност като специфичен вид поведение на орга-
низацията. Към него могат да се причислят изследванията на Miller и Covin,
Slevin14. Според Miller поведението на организацията може да се разглежда в
рамките на диапазона „непредприемаческо – предприемаческо поведение”.
Организациите, които проявяват предприемаческа активност, се ангажират в
създаване на иновации, предприемат рискови начинания, проявяват проактив-
ност като първи извеждат на пазара иновации, с което предизвикват конкурен-
тите15. Covin, Slevin (1991) изследват предприемаческата активност като по-
ведение на организацията, което се отличава с иновативност, риск и проактив-
ност16. Учените застъпват тезата, че предприемачеството може да се разглежда
като направление на стратегическата позиция. Организациите с предприема-
ческа позиция са тези, които проявяват определени поведенчески модели. Тези
модели проникват в цялата организация и са израз на стратегическата филосо-
фия на висшите ръководители за ефективна управленска практика. Концептуал-
ният модел на Covin, Slevin посочва факторите, които влияят на връзката
между предприемаческа позиция и успех, а именно: външна среда; страте-
гии; вътрешната среда: ценности и философия на висшето ръководство, органи-
зационни ресурси и компетентности, организационна култура и структура. Във
връзка с концептуалният модел на Covin, Slevin, учените Morris, Kuratko пи-
шат: „фокусът тук е върху интегрирането на предприемачеството в цялото пред-
приятие, а не върху разглеждането му като отделна дейност, предприемаческо
събитие или поведение. Така предприемачеството обхваща същността на това
за какво става въпрос в една организация и как тя оперира”17.

Скрити фактори на предприемаческа активност

Върху предприемаческата активност оказват влияние фактори, които са
скрити – неизвестни за ръководителите на организацията. Въпреки значимото
влияние на тези фактори, те трудно могат да бъдат наблюдавани или измерени.
Скрити двигатели на предприемаческо поведение се крият в промяната на ос-
новните трансмитери на знание в организацията.

В ретроспективен план теоретично основание за тази хипотеза дават тру-
довете на Хайек. Изследователят различава явно знание („знание за”) и неяв-
но знание („знание как”). Явното знание се притежава съзнателно и може да
се разпространява и съхранява от формалните институции. Неявното знание не
се придобива преднамерено, не се предава, отчуждава и прехвърля и е свърза-

1 4 Miller, D. The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, vol. 29,
No7, 1983, pp.770-791; Covin, J., D. Slevin. A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior.
Entrepreneurship Theory and Practice. No 1 (Fall),1991, pp. 7-26;

1 5 Miller, D. Цит. съч.
1 6 Covin, J., D. Slevin. Цит. съч.
1 7 Morris, M., D. Kuratko. Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development within

Organizations. Harcourt College Publishers, Orlando, Florida, 2002.
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но с неформалните институции. Според ученият неявното знание е източник
на предприемаческото откриване18.

В свое изследване Коев дискутира спецификите на културната среда на
българското предприемачество и обосновава тезата, че културната среда на
предприемача играе роля на «невидима мрежа», която предопределя успеха,
респ. неуспеха на предприемаческия процес19. Ученият представя трансмите-
рите на предприемаческата култура: «семейството», «гражданското общество»,
«образователната система», «фирмата»20. Трансмитерите пренасят културата
в еволюционен план.

Скрити фактори на предприемаческа активност представляват ценности-
те на предприемача. Ценностите на българските предприемачи са в центъра на
анализа в изследването на Давидков.21 Ученият се фокусира върху възгледите
на предприемача за богатството и начините за забогатяване като изследва ре-
лациите: „забогатяване – успех”; „забогатяване – образователно равнище”; „за-
богатяване – подготовка за бизнеса”; „забогатяване – предприемачески каче-
ства”; „забогатяване – смелост/ решителност”; „забогатяване – локализация
на контрола”; „забогатяване – размери на бизнеса”; „забогатяване -труд”; „за-
богатяване – елементи на трудовата ситуация”; „забогатяване – социална спра-
ведливост”; „забогатяване – оценка на условията за бизнес”; „забогатяване –
отношение към държавата”22.

В рамките на организацията като трансмитери на знание могат да се раз-
глеждат ръководителите, специалистите, ценностите, традициите и нормите на
поведение. Тяхното проявление и промяна в динамичен план оказва влияние
върху предприемаческата активност.

Предприемаческа активност
на организацията – емпирично проучване

Предмет на изследователски интерес представлява емпиричното проуч-
ване на предприемаческата активност на организациите от бранш „информаци-
онни технологии” в област Варна. Статистически данни за област Варна очер-
тават тенденция на увеличаване на броя на организациите от технологичните
подсектори, както и ръст в някои основни показатели (табл. 1).

1 8 Hayek, F.A. Constitution of Liberty, Chicago: University of Chicago Press, 1960.Тезите и приноса на
Хайек са представени и интерпретирани подробно в Коева, С. Пазарът като спонтанен ред.
Приносът на Ф.А. Хайек. С: СТЕНО, 2002 и в Коев, Й. 2006. Българското предприемачество.
Процесни характеристики и епистемологичен анализ. Е-Литера, Варна, 2006.

1 9 Коев, Й. Цит. съч.
2 0 Коев, Й. Цит. съч.
2 1 Давидков, Ц. България и предприемачите. С: УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2005.
2 2 Пак там.
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Таблица 1

Динамика в основните икономически показатели на ИТ бизнеса
в област Варна за периода 2008-2010 г.23

Варненските организации от ИТ бранша са на трето място по внедряване
на нови производствени технологии след предприятията от сектори „морска
индустрия” и „строителство и транспорт”. По показател „закупуване на нови
машини и оборудване” ИТ бизнеса, както и бранш „морска индустрия”, са на
второ място след „строителство и транспорт”24. Тази класация е индикатор за
обновлението на варненските организации от ИТ бранша. Това се потвърждава
и от проведено от нас емпирично проучване с тема „предприемаческа актив-
ност на организацията”. За целите на статията разглеждаме предприемаческа-
та активност като специфичен вид поведение на организацията, насочено към
продуктово обновяване и проактивно иницииране на промени. Резултатите от
проучването разкриват някои специфики на поведението на организациите-рес-
понденти (фиг. 1).

Показатели / Дейности 2008 2009 2010
Дейности в областта на информационните технологии
Предприятия - брой 263 319 457
Произведена продукция – хил. лв. 48 036 43 737 55 516
Заети лица - брой 985 1152 1484
ДМА – хил. лв. 16 983 14 648 19 674
Приходи от дейността – хил. лв. 55 489 60 757 65 898
Разходи за дейността – хил. лв. 49 892 51 446 55 732

Информационни услуги
Предприятия - брой 86 101 n.a.
Произведена продукция – хил. лв. 5308 5638 n.a.
Заети лица - брой 198 195 n.a.

ДМА – хил. лв. 1547 2975 n.a.
Приходи от дейността – хил. лв. 5336 5798 n.a
Разходи за дейността – хил. лв. 3448 5116 n.a.

2 3 Изследване на НСИ, Териториално статистическо бюро – Варна, направено по задание на авто-
ра.

2 4 Община Варна. 2010. Анализ на икономическата структура и перспективи за растеж на община
Варна във връзка с разработване на кредитния рейтинг на общината. 2010. www.varna.bg
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Фиг. 1. Предприемаческа активност – проявления
в изследваните организации

По-голямата част от анкетираните организации (43,3%) през последните
три години са извели на пазара между два и три нови продукта, а 26,7% са
осъществили обновяване с над четири нови продукта. Продуктовото обновява-
не в изследваните предприятия е в унисон с иновативните решения в ИТ бизне-
са. Тенденциите в ИТ продуктите са по посока облачни технологии, социал-
ни мрежи, мобилни технологии и сигурност25. Характерно за сегмента на
корпоративния софтуер е насочеността на търсенето към обновяване на вече
внедрени ИТ решения и към консолидация на информационната среда и нара-
стване на търсенето сред едрия бизнес на системи за бизнесанализи по модела
софтуер като услуга26. Перспективна сфера са аутсорсинг услугите.

2 5 InfoWeek. ИТ инвестициите през 2012 г.: време за големи промени. Търси се баланс между по-
ниските разходи и иновациите. http://www.infoweek.bg, 16.01.2012.

2 6 Кръстева, Н. Обновяване и консолидация – масова практика при развитието на информационна-
та среда. www.cio.bg, 25.01.2012; Кръстева, Н. Intelligence – към облачни варианти и мобилност.
www.cio.bg, 16.11.2011.
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Интересна специфика на обновлението на организациите разкриват факто-
рите, допринесли за промяна на съществуващия бизнес. Данните от проучване-
то показаха, че значителна част от организациите са се обновили, следвайки
стратегия за растеж. За 36,7% стратегията за растеж е била определящ фактор
за промяна, а за 23,3% – важен фактор. Това е индикатор за проактивен ха-
рактер при иницииране на промени.

Проверка на изследователската хипотеза

Теоретичното проучване на различни изследвания дава основание да на-
правим извода, че предприемаческата активност на организацията не може да
се разглежда изолирано от факторите на вътрешната среда. В светлината на
тази теза във фокуса на нашето проучване е търсенето на фактори от вътреш-
ната среда на организацията, които се съчетават с нейното поведение. Статис-
тическата обработка на резултатите от емпиричното изследване показа някои
статистически значими съчетания. Проявлението на предприемаческа актив-
ност „продуктово обновяване” се съчетава с организационната практика за
сформиране на екипи за създаване на нов продукт (фиг. 2), както и с кадровия
фактор „опит на специалистите за работа в предприемачески екип” (фиг. 3).

Равнище на значимост ,000; коефициент на контингенция на Пирсън 0,676

Фиг. 2. Връзка „Сформиране на екипи – продуктово обновяване”
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Равнище на значимост, 000; коефициент на контингенция на Пирсън 0.725

Фиг. 3. Връзка „Опит на кадрите – продуктово обновяване”

По-голямата част от организациите, които са се обновили под влиянието
на стратегия за растеж, осъществяват планови одити на системата за управле-
ние на качеството (фиг. 4).

Равнище на значимост ,001; коефициент на контингенция на Пирсън 0,695

Фиг. 4. Връзка „одит – стратегия за растеж като фактор за промяна”
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Организационната практика „система за предложения” се съчетава с об-
новлението на организацията вследствие стратегия за растеж (фиг. 5).

Равнище на значимост ,002; коефициент на контингенция на Пирсън 0,664

Фиг. 5. Връзка „система за предложения – стратегия
за растеж като фактор за промяна”

В съответствие с изследователската хипотеза интерес представлява
въпросът съществуват ли скрити фактори, обусловени от промяната на основ-
ните трансмитери на знание в организацията и какво е тяхното влияние върху
предприемаческата активност. Резултатите от проведено дълбочинно интервю
показаха ярко изразена тенденция на стабилност по отношение показателя „про-
мяна на ръководителите на фирмата”. Шест от организациите в момента се
управляват от ръководителите при старта на дейността. В останалите органи-
зации има динамика в ръководния състав. Въпреки това, всяка от тях е запази-
ла в ръководния си състав ръководителите, които са имали ръководна функция
и в началния етап на стартиране на дейността. Подобна е тенденцията и по
отношение на динамиката на кадрите. В седем от респондентите по-голяма-
та част от специалистите, които са били ангажирани във фирмата при нейното
основаване, все още са на работа в организацията. Изследването показа инте-
ресни резултати по отношение ценностите (фиг. 6). Представената градация
свидетелства за отворен характер на организационната култура и ориентация
към хората. Тези характеристики оказват благоприятно влияние върху предпри-
емаческата активност на организацията.
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Фиг. 6. Ценности в изследваните организации

Значим проблем е траекторията на промяна на ценностите за периода от
основаване на организацията до момента. Информацията от интервюто очертава
два интересни профила в това отношение. Представител на държавна ИТ органи-
зация посочва за ценности при стартирането на бизнеса: „стабилност”, „пред-
видимост”, „консервативност”, а за ценности в момента: „разрастване/разви-
тие”, „гъвкавост”, „екипност”. Този преход е израз на отваряне и динамизиране и
свидетелства за утвърдена нова култура в тази стопанска организация, култура с
предприемачески характер. Ръководител на организация интернет провайдър и
разработчик на софтуер и системи за сигурност посочва като ценности при стар-
та „потребностите на клиентите – на първо място”, „гъвкавост”, „разширяване
(развитие)”, а в момента „потребностите на клиентите – на първо място”, „ви-
сок имидж на фирмата”, „сплотен колектив” и „адаптивност”. Данните са инди-
катор за засилване на ориентираността към хората и имиджа в хода на развитие-
то и проявлението на предприемаческа активност на организацията – респондент.

Заключение

Проведеното теоретично и емпирично изследване потвърди основната из-
следователска хипотеза. На фона на ярко изразеното проявление на предприе-
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маческа активност по епиричен път се установи тенденция на стабилност на
основните трансмитери на знание в организацията – ръководители и специалис-
ти. Тази специфика на скритите фактори дава отражение върху предприемачес-
ката активност в две посоки: (1) Кадрите се извеждат като най-значим потен-
циал за изследваните организации. В практико-приложен план това очертава
като препоръчително приложението на политика към човешките ресурси, насо-
чена към задържане на кадрите и насърчаване на техния предприемачески та-
лант. Търсенето на варианти за създаване на система за вътрешен капитал би
оказало благоприятно въздействие в тази посока. (2) Част от предприемачес-
ката култура при старта и скритото знание, което тя носи се пренася и във
функциониращата в момента организация. Тази особеност може да създаде
предимство на респондентите. Влияние върху предприемаческата активност
оказват ценностите, които способстват за утвърждаване на предприемаческа
атмосфера. В динамичен аспект промяната на трансмитера на знание „ценнос-
ти” рефлектира върху промяната в предприемаческата активност. Това пораж-
да необходимост от действие на стопанските организации по посока: стремеж
към запазване на предприемаческия дух, характерен за периода на стартиране
на бизнеса; привличане на кадри с предприемачески личностни качества и уме-
ния; проява на готовност за разчупване на утвърдените рутини в организацията.

Направеното проучване е стъпка по посока изследване на ролята на скри-
тите фактори за формиране на предприемаческата активност на организацията.
В теоретичен план тази проблематика е недостатъчно изследвана и очертава
перспективна сфера за научните изследвания.

HIDDEN  FACTORS  OF ENTREPRENEURIAL  ACTIVITY  (FOLLOWING
THE  EXAMPLE  OF  ORGANIZATIONS

FROM  THE  INFORMATION  TECHNOLOGY  INDUSTRY)

Doctoral  student  Magdalena  Parcheva

Abstracts

Under conditions of dynamism and uncertainty of the environment, a prerequisite for the
sustainable development of the organization is a specific kind of behaviour, referred to as
„entrepreneurial activity”. The object of the article is a study of the interdependences between
the internal factors and the hidden factors of entrepreneurial activity. There are presented the
theoretical arguments in support of the following hypothesis: in the process of interaction of
the internal factors of entrepreneurial activity and the behaviour of the organization, of
significant importance are the hidden factors. Empirically the hypothesis has been confirmed
on the basis of data obtained from a study among organizations from the IT industry of the
district of Varna.

Keywords: entrepreneurial activity of the organization; internal entrepreneurship;
hidden factors of entrepreneurial activity; IT business.
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СКРЫТЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОТРАСЛИ  “ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”)

Асп. Магдалена Парчева

Резюме

В условиях динамичности и ненадежности среды предпосылкой устойчивого раз-
вития организации оказывается специфический вид поведения, называемого „предпри-
нимательской активностью”. Предметом статьи является исследование взаимозависимо-
стей между внутренними факторами и скрытыми факторами предпринимательской ак-
тивности. Представлены теоретические доводы в поддержку следующей гипотезы: в про-
цессе взаимодействия внутренних факторов предпринимательской активности и поведе-
ния организации существенное значение имеют скрытые факторы. В эмпирическом пла-
не гипотеза подтверждена на основе данных исследования среди организаций отрасли
„информационные технологии” Варненской области.

Ключевые слова: предпринимательская активность организации; внутреннее
предпринимательство; скрытые факторы предпринимательской активности; ИТ
бизнес.


