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Econ Lit – L190, M190

УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА КОНКУРЕНТНОТО
ПРЕДИМСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Гл. ас. Веселина Максимова
Понятието „конкурентно предимство” е централно в литературата по стратегически мениджмънт. Търсенията на изследователите в тази област са с широк
обхват – от опитите предимството да бъде дефинирано и измерено, през неговите източници до комплекса от условия, които предпоставят неговото наличие
въобще, както и опазването му за по-продължителен период. Стремежът към
опазването му е изключително предизвикателство в условията на силно динамична среда и това прави особено значим въпроса за необходимите и достатъчни условия, на които трябва да отговарят източниците на конкурентно
предимство, за да осигурят неговата устойчивост. Изучаването на условията
за устойчивост изисква последната да бъде дефинирана, и то с респект към
изискванията за динамизъм, идващи от външната среда.
Цел на тази статия е да се проучат, систематизират и обобщят съществуващите в науката възгледи относно условията, които осигуряват устойчивост
на конкурентното предимство на организацията. С оглед изпълнението на поставената цел е необходимо да се изпълнят следните задачи:
- да се разгледат предпоставките за наличие на устойчивост и да се изведе дефиниция за „устойчиво конкурентно предимство”;
- като се направи обзор на авторовите мнения относно комплекса от условия за устойчивост на предимството, да се изведат необходимите и
достатъчни условия за наличието и опазването на конкурентното предимство, респ. за неговата „устойчивост”.
Предмет на изследователски интерес е устойчивостта на конкурентното
предимство на организациите и условията, които осигуряват тази устойчивост.
Обект на изследване са организациите1, разглеждани като „целенасочени социални образувания, които са проектирани като съзнателно структурирани и координирани системи от дейности, и които са свързани с външната среда” (Даф, 2007).
1. Теоретични предпоставки за наличието на устойчивост
и дефиниране на „устойчивостта”
Въпросът за устойчивостта на предимството поражда научни разногласия
в различни аспекти, между които и тези, свързани с наличието на устойчивост
въобще и с дефинирането на устойчивостта.
1

Предимствата са разглеждани именно на равнище „организация”, а не в маркетингов аспект – на
равнище „продукт”.
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Наличието на устойчивост е обект на научен спор между привържениците
на традиционната икономическа теория и изследователите в областта на стратегическия мениджмънт. Докато първите се опитват да обяснят как предимствата не
биха могли да са устойчиви (да остават за по-дълго време), вторите се опитват да
обяснят при какви условия това би се случило. Постулатите на традиционната икономическа теория са, че на силно конкурентен пазар предимството на определен
участник ще е краткосрочно. Икономистите считат, че което и да е предимство,
придобито от един участник, ще бъде бързо идентифицирано и копирано от останалите и това в дългосрочен период би осигурило конкурентно равенство.
Един от първите учени, чиито изследвания търсят отговор на въпроса дали
предимството не би се оказало по-дълготрайно, отколкото допуска традиционната икономическа теория, е Денис Мюлер. Той разделя извадка от 472 фирми
в осем категории, в зависимост от нивото на техните резултати през 1949 г.,
след което изучава влиянието на първоначално регистрираните резултати на
фирмите върху последващите такива (Мюлер, 1977). Хипотезата на традиционната икономическа теория би била, че всички фирми в извадката ще приближат стойностите на резултатите си до средните за отрасъла. Тази хипотеза,
обаче, не се потвърждава в изследването на Мюлер. Резултатите сочат, че
фирми с добри резултати в миналото поддържат добрата тенденция в следващ
период, както и че фирми с незадоволителни резултати в миналото, клонят към
недобро представяне и в по-късен период.
Джефри Уоринг доразвива работата на Мюлер като обяснява защо конкурентното предимство в определени индустрии остава за по-дълго време, отколкото това се случва в други индустрии. Уоринг установява (Уоринг, 1996), че
фирмите, работещи в индустрии, които, първо, се характеризират с „информационна сложност”, второ, за които се изисква потребителят да притежава редица познания с оглед употребата на продукта, трето, изискват повече изследвания и развойна дейност и четвърто реализират значителни икономии от мащаба,
е по-вероятно да имат устойчиво конкурентно предимство отколкото фирми,
опериращи в индустрии, които не се характеризират с посоченотопо-горе.
Амит и Шумейкър дават по-общовалидно обяснение на устойчивостта на
постигнатите предимства, без да ограничават условията за това само до определени индустрии. Те обясняват очакванията си за различия между фирмите с
несъвършенствата на пазара на ресурси, както и с това, че управленските решения относно развитието и използването на ресурсите са повлияни от персонални съображения. Това предопределя различията в ресурсите и уменията,
които отделните фирми притежават и контролират. Тази асиметрия, от своя
страна, считат авторите, може да бъде източник на устойчива икономическа
рента (Амит и Шумейкър, 1993).
Резултатите от цитираните изследвания предоставят аргументи за това,
че предимствата могат да бъдат устойчиви. Дефинирането на устойчивостта, обаче, също не получава еднозначно тълкуване от различните изследователи. Преди изучаването на техните позиции, обръщаме внимание на значението на думата, дадено в общия, а така също и в специализирания, бизнесречник.
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Oxford Advanced Learner’s Dictionary определя думата „sustainable” (устойчив) като „който може да продължи или да бъде продължен за дълго време”2. Специализиран бизнесречник определя понятието „устойчиво конкурентно предимство” като „дългосрочно конкурентно предимство, което не е лесно
имитируемо или преодолимо от конкурентите”3.
Два момента заслужават внимание в посочените по-горе определения:
дългосрочността на предимството (като календарно време) и трудността
да бъде копирано или преодоляно от конкурентите. За да разберем доколко
тези моменти присъстват в дефинициите на изследователите, ще разгледаме и
сравним онези от тях, които най-често се цитират и използват и от други изследователи.
Терминът „устойчиво конкурентно предимство” се появява през 1985 г.,
когато Портър предлага базовите конкурентни стратегии (разходно лидерство
или диференциация), които фирмите могат да следват, за да постигнат устойчиво конкурентно предимство в дългосрочен план. Въпреки, че използва понятието, Портър всъщност не предлага формална негова дефиниция.
Макар, че също не предлага формална дефиниция, Койн допринася за разбиране на понятието като казва, че „за да притежава устойчиво конкурентно
предимство, е необходимо потребителите да намират разлика между предлагания от фирмата продукт и този, предлаган от нейните конкуренти. Това предимство е устойчиво, ако конкурентите или не могат, или няма да предприемат действия да стопят тази разлика (Койн, 1986).
Част от авторите акцентират на дългосрочността на резултата, без да
обръщат внимание на условията, които са необходими той да бъде задържан
по-дълго време. Така Флор Бриду постулира, че под „устойчиво конкурентно
предимство” тя разбира „конкурентно предимство, което продължава през
дълъг период от време. Този подход, предложен от Портър през 1985 г., е
взаимстван от много автори, вкл. в по-късни разработки като тези на Акуа
(2003) и на Уигинс и Ръфли (2002)4.
Барни се обявява против използването на календарното време за дефиниране на устойчивостта и счита, че „предимството е устойчиво само при условие, че продължава да съществува и след като опитите на конкурентите да го
копират, бъдат преустановени” (Барни, 1991). Така към дадената от него дефиниция, че „една фирма притежава конкурентно предимство, когато реализира
такава стратегия, създаваща стойност, която в същото време не се реализира
от никой от настоящите или потенциални нейни конкуренти”, Барни добавя условието за устойчивост. Последното се отнася до това „конкурентите да не
2
3

4

Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 2000.
http://www.businessdictionary.com/definition/sustainable-competitive-advantage-„A long-term
competitive advantage that is not easily duplicable or surpassable by the competitors”.
Двамата автори изказват и становището, че времевата рамка, определяща устойчивостта на
предимството, може да варира в различните отрасли заради променливи, специфични за
съответния отрасъл, като напр. продължителност на жизнения цикъл на продукта, патентна
защита, защита на авторски права и др.
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могат да дублират ползите от тази стратегия”. В това си разбиране
авторът следва заключенията и на други изследователи (вж. също Липман и
Румелт, 1982) и може би първи се доближава в най-голяма степен до формална
дефиниция на понятието „устойчиво конкурентно предимство”.
В добавка към определението на Барни, гледната точка на Барадвай, Варадараджан и Фахи внася още една възможност за постигане на предимство:
„конкурентното предимство може да е резултат или от реализиране на стратегия, създаваща стойност, която в същото време не е реализирана от настоящ
или потенциален конкурент, или посредством превъзхождащо изпълнение на
същата стратегия като тази на конкурентите” (Барадвай, Варадараджан, Фахи,
1993). Така в определението е включено и разбирането, че начинът на изпълнение
на стратегията има също детерминираща роля по отношение на крайния резултат (предимство, равенство, изоставане).
Логиката на Портър относно устойчивостта на предимството, макар да
тръгва от неговата дългосрочност, също отвежда до отговора на въпроса колко бързо може да се копира (имитира) една идея. Изборът на уникална позиция в отрасъла не е достатъчен, за да гарантира устойчиво предимство. Печелившата позиция тласка конкурентите към опити за имитирането й. Стратегическата позиция не може да е устойчива, освен ако избирайки я, не се отказваме от друга позиция, пояснява Портър. Такъв компромис се налага тогава, когато дейностите, необходими за постигане на едната и на другата позиция, са
несъвместими ...[.....] Ако не се налага компромис, няма да има необходимост
от избор. Всяка добра идея ще може и ще се копира бързо (Портър, 1996).
В обобщение на разгледаните опити за дефиниране на устойчивото предимство, бихме се присъединили към формалната дефиниция, която Хофман
(2000) извежда, а именно: „Устойчивото конкурентно предимство е
продължителната полза от реализирането на уникална, създаваща стойност стратегия, която в същото време не е прилагана от нито един от
настоящите или потенциални конкуренти, и при това е налице невъзможност да бъдат дублирани ползите от тази стратегия.”
Считаме това определение за достатъчно обобщаващо и консенсусно заради следните негови особености:
1) съдържа идеята, както за времевата рамка, в която се проявява предимството („продължителна полза”), така и за трудността в копирането му („невъзможност да бъдат дублирани ползите”);
2) изразът „стратегия, която не е прилагана” е достатъчно обобщаващ и
може да включва различните причини това да не се прави от конкурентите:
 не могат да изпълняват същата стратегия (Барни);
 биха могли, но не предприемат действия по изпълнението на печелившата стратегия (нюансът, който е добавен в постановката на Койн);
 изпълняват същата стратегия, но по не толкова добър начин (Барадвай,
Варадараян и Фахи) и така не могат да „дублират ползата от нея”.
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2. Условия за устойчивост на предимството
Въпреки, че голяма част от определенията за предимство включват устойчивостта като вътрешно присъща негова характеристика (илипредимството не би било в същността си такова, ако не предполага устойчивост)5, нито теорията, нито практиката изключват случаите на „временно предимство”. С други думи, устойчивостта никога не е гарантирана само от наличието на предимство. За да се осигури тази устойчивост, са необходими определени условия. Именно те са и предмет на нашия интерес в тази статия.
Най-често устойчивостта е поставяна в зависимост от характера на източника на предимството. Едно от принципните разбирания на ресурсния подход е, че не всички ресурси са еднакво важни и не притежават еднакъв
потенциал да бъдат източници на устойчиво конкурентно предимство.
Различни автори формулират по различен начин условията, на които трябва да отговарят ресурсите, за да бъдат източник на устойчиво предимство. В
табл. 1 сравняваме гледните точки на най-често цитираните автори за комплекса от условия за устойчивост на предимството. Погледът върху таблицата, както
и вникването в смисъла, който влагат изследователите във всяка формулировка, показва сходен комплекс от условия при различните автори6.
Ценността на ресурса се свързва със създаването на стойност - той
трябва да притежава стойност или да способства създаването на стойност.
Ценността, според Барни и Хестърли, се отнася до това, дали съответният ресурс съдейства за оползотворяване на възможностите и/ или неутрализиране на
заплахите, идващи от външната среда (Барни & Хестърли, 2006). Условието
„да съответстват на стратегическите за отрасъла фактори”, което Амит и
Шумейкър включват в своя списък с осем критерия, носи подобен смисъл, а
именно – комплексът от ресурси и способности на фирмата да са приложими
към конкретните условия на средата, в която тя функционира (Амит & Шумейкър, 1993). „Ценността на ресурсите се детерминира от тяхното взаимодействие с пазарните сили”, обръщат внимание Колис и Монтгомъри (2008). Тя
не може да бъде разглеждана изолирано от условията на конкретния отрасъл и
конкретния период от време.

5

6

На предимството се гледа като на възвръщаемост, която „постоянно надвишава средната за
отрасъла”(Алманах на конкурентоспособността), свързва се с „по-добрата финансова възвръщаемост в дългосрочен период” (Гемауот и Ривкин, 1999), определяно е като „поддържана над
нормалната възвръщаемост” (Петераф, 1993), за стратегията, с която се постига, е поставено
условие да не може да бъде следвана не само от настоящите, но и от потенциалните конкуренти
на фирмата (Барни, 1991)
В списъка на Барни подредбата на условията има обоснована от него логика – всяко следващо
условие бива обезсмислено за устойчивостта на предимството, ако не е налице предходното. Ето
защо сме избрали за водеща тази последователност на условията и сме преподредили списъците
с условия на останалите автори, осигурявайки сравнимост по редовете на таблицата.
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Таблица 1
Условия, осигуряващи устойчивост на конкурентното предимство
Барни
ценност

рядкост

Тийси, Писано,
Шуен
лекота на
повторяемост
(вътре в
организацията)

Грант

Колис,
Монтгомъри
стратегическа
ценност7

Амит,
Шумейкър
съответствие със
стратегическите
за отрасъла
фактори
оскъдност

конкурентно
превъзходство
трудно/ скъпо степен на
степен на
неимитируемост неимитируемост
имитиране
имитируемост имитируемост + незаменяемост + допълващи се,
+ липса на
+ степен на
+ да е трудно
заместители
прозрачност
търгуването им,
+ степен на
+ с ограничена
прехвърляемост
заменяемост
с организационна
подкрепа
трайност (продължителност във времето)
контрол в/у ресурса
(присвоимост на ползите от него)

Непокриването на условието за ценност на ресурса лишава организацията
от възможността да създава предимство. Както самият Барни, така и Фахи
(2000) подчертава, че дори тогава когато ресурсът покрива другите условия,
той не е потенциален източник на предимство, ако не способства създаването на стойност8.
Още едно условие, коментирано от Тийси, Писано и Шуен (1997), поставяме в първия ред на таблицата. Лекотата на повторяемост9 (вътре в организацията) авторите свързват с възможността ресурсът да бъде използван в
различни процеси в организацията. По наше мнение, това „добавя” към „ценността” на ресурса. Бидейки използван в различни процеси, съответният ре7

8

9

Създаването на ценност авторите разглеждат като взаимодействие между условията на търсенето, оскъдността на ресурсите и възможностите на организацията да контролира ресурса (условието от последния ред на таблицата) – вж. Collis& Montgomery, 2008
И Фахи, и редица други автори (Колис и Монтгомъри, Амит и Шумейкър, Грант) обръщат
внимание и на необходимостта от наличие на способност да бъдат присвоени ползите от
използването на ресурса (appropriability). След като веднъж от ресурсите е извлечена стойност, ключовият въпрос е: за кого е предназначена, кой се възползва от тази стойност? Стойността е обект на интерес на множество заинтересовани - потребители, доставчици, персонал, акционери, правителство и т.н. Компаниите да съумеят да опазят от разпиляване създадената добавена
стойност и да я превърнат в печалба, е условието, на което обръщат внимание цитираните автори.
„replicability” в оригинала.
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сурс способства и оползотворяването на различните възможности, идващи от
средата (какъвто смисъл на „ценността” придава Барни).
Дори да е ценен, обаче, определен ресурс, той не може да е източник нито
на конкурентно предимство, нито на устойчиво такова, ако много от настоящите или потенциални конкуренти го притежават (Barney, 1991), т.е. ресурсът трябва
да е рядко срещан.10 В същото време Барни обръща внимание, че не бива да
се отхвърлят като безполезни ресурсите, които не отговарят на този втори критерий. Ресурси, които са ценни и са притежавани от много от конкурентите, са
важни, но те осигуряват конкурентно равенство, не предимство.
Ресурсите, отговарящи на посочените по-горе две условия, могат да бъдат
източник на устойчиво конкурентно предимство само ако конкурентите, които
не ги притежават, нямат възможност да ги придобият. Именно степента на
имитируемост е критерият, който намира място в списъците на всички изследователи (вж. трети ред на табл. 1). Барни, Липман и Румелт назовават такива
ресурси „непълно (или погрешно) имитируеми”, а Колис и Монтгомъри – неимитируеми. Амит и Шумейкър също поставят условието за неимитируемост,
като в полза на ограничената възможност за придобиване на ресурсите добавят и условията „да е трудно търгуването им” и да са „с ограничена заменяемост”. Условието да са допълващи се (с други ресурси) също намалява
възможността на конкурентите, имитирайки единия ресурс, да „имитират” и
ползата от него в случай, че не притежават допълващия продукт. Наред със
степента на имитируемост, Грант включва и степента на прозрачност и прехвърляемост на ресурса сред „характеристиките, които са особено важни детерминанти на устойчивостта” (Грант, 1991). Последните, по наше мнение, повлияват именно имитируемостта на ресурса, което отново показва значимостта
й за устойчивостта на предимството.
Последното условие, което Барни и Хестърли включват в създадения от
тях VRIO-модел11, се отнася до елементите на организацията. Последните „следва да подкрепят и да създават условия за пълно оползотворяване на ценните,
редки и трудни за имитиране ресурси и способности, притежавани от фирмата”
(Барни & Хестърли, 2006). Уговорката, която двамата автори правят по повод
елементите на организацията12 е, че „те сами по себе си обикновено не са източник на устойчиво предимство”. Наричат ги „допълващи” (complementary)
ресурси, защото не могат изолирано, без участието на други ресурси, да донесат предимство.
Разбирането на изследователите за необходимите и достатъчни условия е
синтезирано в създадената от тях VRIO-рамка (табл. 2).
10

В списъка на Амит и Шумейкър критерият с подобно съдържание е „оскъдност на ресурсите”.
От първите букви на английските думи за ценност (value), рядкост (rarity), имитируемост
(imitability) и организационна подкрепа (organizational support).
12
Като организационни елементи, подкрепящи предимството, изследователите посочват формалната система за отчетност във фирмата, формалните и неформалните механизми за контрол,
системата от възнаграждения и прочие.
11
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Таблица 2
VRIO-рамка за определяне резултата в конкуренцията
ресурс Ценен

...........
...........
...........
...........

Рядко
Труден за
С организационна
Резултат в
срещан имитиране
подкрепа
конкуренцията
Value Rarity Inimitability Organizational support
Пропусната
възможност
Конкурентно
да
да
равенство
Временно
да
да
предимство
Устойчиво
да
да
да
предимство

По Барни & Хестърли (2006)

Приемайки логиката на модела, която добре се илюстрира и от таблица 2,
можем да направим извод, че първите две условия (ресурсите да бъдат ценни
и рядко срещани) са необходими, но не и достатъчни за създаването на устойчиво конкурентно предимство. Изискването ресурсът да е неимитируем,
или труден за копиране, е ключовото условие за устойчивостта на определено предимство.
Почти всички следващи заключения и опити за формулиране на набор от
условия за устойчивост на предимството извеждат на преден план трудността
да се имитират ресурсите, чрез които то е придобито.
Петераф предлага „алтернативен” модел за това, как фирмите дапостигат
устойчиво конкурентно предимство, дискутирайки четири условия, които трябва да
бъдат изпълнени. (Петераф, 1993): 1) превъзходство в ресурсите (хетерогенност в
рамките на индустрията), 2) ограничения на изхода (ex poste limits to competition) –
конкурентите да не могат да постигнат същия резултат (доходност), 3) несъвършена мобилност на ресурсите, 4) ограничения за конкурентите на входа (ex ante limits
to competition). Последното предполага несъвършенство на пазара на ресурси.
Така, на основата на ресурсния подход, Петераф формулира комплекс от
условия, които всъщност включват в себе си част от условията, които Барни
постулира. Хетерогенността е условието с водещо влияние в модела на Петераф. Тя означава различие по отношение притежаването на ресурса („рядкост”
в модела на Барни), но е само предпоставящо, необходимо условие за предимство. Останалите са разглеждани от автора на модела като „опазващи” резултата (осигураващи устойчивост), постигнат благодарение на първото условие.
Лесно може да се забележи, че второто и третото условие от модела на Петераф кореспондират силно с условието за трудност в имитирането на предимството и ограничения във възможностите на конкурентите да го придобият
(вкл. и поради несъвършената мобилност на ресурсите).
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3. Фактори, оказващи влияние на степента на имитируемост
Като се извежда степента на имитируемост като ключово условие за устойчивостта на предимството, интересът се насочва към факторите, от които
зависи тази имитируемост. Три условия, които заедно или поотделно могат
да определят невъзможността ресурсът да бъде имитиран (Barney, 1991)
, са обект на теоретични постулати и емпирични проверки от учените, заинтересовани от устойчивостта на предимството. Те се отнасят до следното:
1) ресурсът да е придобит при уникални исторически условия – зависимост от времето и мястото, на което се намираме. Колис и Мотгомъри
(1995) също посочват, че в полза на неимитируемостта на ресурса е
зависимостта от всичко, което се е случило в процеса на придобиване
на ресурса (path dependency);
2) да съществува причинно-следствена неопределеност между източника на конкурентно предимство (ресурса) и самото предимство. Рийд
и ДеФилипи (1990) отбелязват, че такава неопределеност на връзката
„ресурс – резултати” съществува тогава, когато ресурсите са скрити,
трудни за идентифициране (highly tacit), много комплексни и когато са
резултат от акумулирани, специфични за фирмата дейности;
3) да се характеризират със „социална сложност”, която трудно се поддава на системно въздействие13.
Изследване на учени от Масачузетски технологичен институт, като има за цел
да установи кое прави 6 от 70 автомобилни компании от цял свят различни от останалите14, се сочи като един от най-важните тестове за това, до каква степен историческите условия, причинно-следствената неопределеност и социалната сложност
на притежаваните ресурси влияят на способността да се спечели и опази конкурентното предимство (Уомак, Джоунс, Рус, 1990, цит. по Барни & Хестърли, 2006). Изследването показва, че постигнатият отличим успех на тези шест компании зависи от
„социално сложни” връзки между членовете на персонала, между персонала и
използваната технология и между персонала и фирмата, за която работят.
В търсене на факторите, обуславящи степента на имитируемост на ресурсите и на постигнатите чрез тях предимства, Дирикс и Кул (1989) въвеждат
понятието „запаси от активи”. Последните са резултат от продължително
провеждана последователна политика на фирмата и за тях е характерно, че не
могат ефективно да се акумулират в по-ограничен период от време от
фирмите конкуренти. Именно такива, както отбелязват двамата автори, непродаваеми активи могат да създават устойчиви конкурентни предимства15.
13

Такива социално сложни явления могат да са взаимоотношенията между мениджърите, фирмената култура, репутацията на фирмата сред клиенти и доставчици и т.н.
14
Тези 6 компании за периода на изследването имат едновременно много ниски разходи и много
високо качество.
15
Като пример за непродаваеми на пазарите на стратегически фактори активи Дирикс и Кул посочват корпоративната репутация, доверието на потребителите, лоялността на доставчиците и дилърите, способностите за осъществяване на НИРД и др.
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Те се развиват и натрупват в самата фирма и това, че не се поддават на имитация, се обяснява именно с фактори като: причинно-следствена неопределеност,
социална сложност, или с това, че са създадени в резултат на специфичната
история на фирмата и на специфичните процеси на организационно учене.
Значението на различни ресурси за устойчивостта на конкурентното предимство е обект на изследователски интерес и някои автори имат своите „фаворити”. Все повече се подчертава ролята на „организационното знание” за
устойчивостта на фирменото конкурентно предимство (Нарасима, 2000). Бартлет и Гошал (2002) отбелязват, че нарастващ брой мениджъри оценяват развиването на вътрешните ресурси и умения като процес, който по-трудно се
имитира. Морган и Хънт (1996) обръщат внимание на значението на комбинирането на отделните ресурси с цел формиране на ресурси от по-висок ред,
или компетенции16. Процесът на изграждане на тези дългосрочни взаимни
връзки между ресурсите се разглежда като по-труден за имитиране от конкурентите и заради това – като по-сигурен източник на устойчиво конкурентно
предимство. С подхода „динамични способности” Тийси, Писано и Шуен
(1997) акцентират на „ключовата роля на стратегическото управление да адаптира, интегрира и преконфигурира по подходящ начин вътрешните и външните
организационни умения, ресурси и функционални компетенции с оглед постигането на съответствие с изискванията на променящата се среда”. Постигането
на съответствие, както с условията на външната среда, така и между отделните компоненти на самата организация, по наше мнение, е умение, което трудно се имитира и затова влиянието му върху създаването и запазването на конкурентното предимство на организацията е също обект на изследователския ни
интерес.
Направеният теоретичен обзор ни дава основания да възприемем условията, включени във VRIO-рамката за надежден ориентир в създаването на
устойчиво конкурентно предимство. Ето защо в наше изследване17 търсим и
емпирични доказателства за това, че ресурси, способности и компетенции, които покриват условията от VRIO-модела, носят предимство18 на фирмите, които
ги притежават, и че изпреварващите резултати се запазват в дългосрочен план.
В търсене на конкретните източници на предимство и в резултат на теоретич16

Фос (1998) допуска, че понятията „способности”, „компетенции” имат за цел да уловят
именно това групиране и взаимодействие между различните ресурси.
17
Изследването е реализирано по проект НП54/2011г. и е част от дисертационен труд на автора на
тема „Устойчивост на конкурентното предимство на организацията (на примера на млекопреработвателните предприятия в България)”. Обхваща 40 организации от млекопреработвателния
бранш. Респонденти в анкетното проучване са мениджърите на изследваните организации.
18
Предимството (по-високият резултат от дейността) измерваме чрез стойността, доставяна за
потребителите (измерена с приходите от продажби-производни на цената, която потребителят
е склонен да плати за продукта и обема, който решава да закупи) и стойността, доставяна за
собствениците (измерена чрез възвръщаемостта). За дългосрочността на резултата съдим по
средногодишния ръст на приходите от продажби на съответната организация за 6-годишен период. Изпреварването на (или изоставането от) средните за отрасъла стойности на посочените
показатели приемаме за наличие, респ. отсъствие на предимство спрямо конкурентите.
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ното изследване бяха формулирани поредица от хипотези, чието доказване или
отхвърляне е направено след емпирична проверка. Основните допускания гласят, че: 1) причините за различията в постигнатия от организациите резултат
могат да се открият предимно в притежаваните от тях неосезаеми ресурси и 2) в организациите, поддържащи конкурентното си предимство, съществува съответствие между компонентите, изграждащи организацията (вътрешно съответствие)19, както и между организацията и заобикалящата среда
(външно съответствие).
Проверката на формулираните хипотези доказа, че организациите с устойчиво конкурентно предимство:
1) реализират решения (предимно стратегически), които осигуряват съответствие на дейността им с изискванията на външната среда (на входа
и на изхода на организацията). За фирмите от бранша, който е обект на
емпиричното изследване, тези решения включват: различни форми на
сътрудничество с доставчиците, както и реализиране на стратегия
на вертикална интеграция назад, с оглед преодоляване трудностите
на входа, свързани с недостига на суровина; осъществяване на експортна дейност и предлагане на богат асортимент с оглед преодоляване ограниченията на вътрешното търсене и приспособяване към различните изисквания на българския и на чуждестранния потребител; засилена иновационна активност и наличие на патенти в отговор на
интензивната, а понякога и нелоялна конкуренция, която се налага да
преодоляват.20 Наличието на такова външно съответствие (между
решенията на организацията и условията от външната среда, в която тя
функционира) придава ценност21 на ресурсите, които организацията е
акумулирала за изпълнението на тези решения;
2) притежават ресурси, които са трудни за имитиране, поради своята
неосезаемост, социална сложност и причинно-следствена неопределеност, а именно: лоялност на персонала22, доверие и лоялност
от страна на потребителя, изграден имидж, дългосрочност и коректност на взаимоотношенията с доставчици и търговци, уп19

Вътрешно съответствие се търси за поредица от двойки „стратегия – компонент на формалната
организация”. Компонентите на формалната организация, за които е събрана определена информация чрез емпиричното изследване са: система за контрол, система за вземане на решения и
делегиране, характеристики на структурата, система за възнаграждение на персонала, степен на
формализиране на процесите, фокус в търсенето на подобрения.
20
Част от тези резултати са оповестени в доклад на тема „Стратегически решения и устойчивост на
конкурентните предимства на млекопреработвателните фирми”// Човешкият фактор в управлението: Юбилейна научно-практическа конференция, 2012, Свищов, изд. Ценов, 2012, с. 338-344
21
По смисъла, който Барни и Хестърли влагат в понятието „ценност” (първото условие от VRIOрамката).
22
В нашето изследване за лоялността на персонала съдим както по субективните оценки за явлението, дадени от респондентите-мениджъри, така и по по-обективния показател „относителен дял на
специалистите” и „дял от целия персонал, които са във фирмата повече от три години”.
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равленска философия и разбиране за източниците на успеха/ неуспеха 23 ;
3) притежават характеристики, които при все, че са осезаеми, са трудни за
имитиране поради връзката им със специфичната история на фирмата,
а именно: местоположение (спрямо основната суровина), големина
на организацията, дългогодишни взаимоотношения с доставчици,
разпространеност в търговската мрежа, участие на собствениците/съдружниците в управлението на бизнеса;
4) притежават комплекс от ресурси и способности, за които е доказана
връзка с постигането на предимство. Именно комбинирането на различни
фактори (уникално за всяка организация) е предпоставка да са изпълнени,
както условието за рядкост на ресурса (комплекса от ресурси), така и
условието за неимитируемост. За конкурента остава относително неясна комбинацията от кои точно фактори допринася за успеха, а тази неяснота възпрепятства имитиране на поведението, водещо до успех;
5) успешните организации са проектирани по начин, който да съответства
на избраната стратегия и да подпомага нейното изпълнение. Изследването показа, че наличието на съответствие във връзката „стратегия – компонент на формалната организация” („вътрешно съответствие”) влияе на постигането на устойчиво конкурентно предимство и това влияние се доказва най-категорично за връзката „стратегия
– система за възнаграждения на персонала” и за връзката „стратегия –
организационно-управленска структура”24. Така в организациите с конкурентно предимство е налице организационна подкрепа (четвъртото
условие във VRIO-рамката) за осъществяване на избраната стратегия.
Описаните в резюме резултати от емпиричното изследване ни дават основание да считаме, че изведеният от теоретичния обзор комплекс от условия
за устойчивост на конкурентното предимство е валиден и за нашата практика и е надежден инструмент за диагностика на потенциала на организацията да
създава и опазва конкурентното си предимство. Изследването потвърди позитивната връзка между резултатите на организациите в дългосрочен план и наличието
на ценни, рядко срещани, трудни за имитиране ресурси и способности, за чието
ползотворно използване е осигурена и организационна подкрепа.
23

Резултатите от настоящото емпирично изследване показаха, че търсенето на причините за евентуален
неуспех във вътрешната среда (вместо само в обстоятелствата от външната) е характерно именно за
фирмите с конкурентно предимство. Мениджърското разбиране, че успехът, респ. неуспехът, са
плод на мобилизиране на вътрешния потенциал на организацията, е своеобразен ресурс,
въплътен във и произтичащ от жизнения светоглед на личността на мениджъра, което го прави
труден за копиране, а следователно и надежден източник на устойчиво предимство.
24
За някои от проверените двойки съответствия „стратегия- компонент на формалната организация”
(„стратегия – степен на формализиране на процесите” и „стратегия – фокус в търсенето на подобрения”) установяваме, че са налице в еднаква степен при успелите и при изоставащите организации.
Това ги определя като необходимо, но недостатъчно условие за постигане на предимство. Като
такова именно се възприема и условието за „организационна подкрепа” във VRIO-рамката.
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Заключение
Познаването на условията, на които трябва да отговаря определен организационен ресурс, за да е източник на устойчиво конкурентно предимство, може
да има както диагностична, така и проактивна роля за работата на мениджърските екипи. От една страна, комплексът от условия, описани в тази статия,
може да служи като своеобразен тест за това, доколко наличните ресурси и
способности на фирмата „обещават” дългосрочност на вече постигнато конкурентно предимство. От друга страна, познаването на условията за устойчивост
е предпоставка за активно търсене от страна на мениджърите на онези ресурси, които са трудни за имитиране, с оглед целенасочено планиране на тяхното
изграждане и развитие. Осъзнаването на необходимостта от непрекъснатост
на процеса на това изграждане, е предпоставка за динамичност в поведението
на стопанските субекти и устойчивост на постигнатите от тях резултати.
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CONDITIONS FOR SUSTAINABILITY
OF THE ORGANIZATION’S COMPETITIVE ADVANTAGE
Chief Assist. Prof. Veselina Maksimova
Abstract
In the article there are compared and generalized the opinions of various authors on the
complex of conditions, which must be met by the sources of competitive advantage for the
latter to be sustainable. Research is founded on the views of the resource approach, according
to which not all resources possess the same potential to be sources of sustainable competitive
advantage. The requirement for the resource to be difficult to imitate affirms itself as a key
condition for the sustainability of the advantage. There are also mentioned examples of resources
that are difficult to imitate, for which various studies (including the author’s) prove a positive
connection with the achieved advantage of the organization in the long run.
Keywords: competitive advantage, degree of imitability, sustainability of the competitive
advantage.

