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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Дисертационният труд е посветен на икономическата криза на предприятията и 

нейните социологически измерения. В него се илюстрира негативното въздействие на 

кризата от 2008 година. Разкрива се директното и  въздействие върху българската 

икономика и българските предприятия.  

Отражението на икономическата криза поражда необходимостта от проучване на 

реалните възможности за нейното ограничаване. 

 

1. Актуалност и значимост на темата 

Кризите са неизбежни във всички сфери – политическа, икономическа, социална. 

Проявяват се в различна степен и оставят своя отпечатък върху отделни региони на 

света, страни, фирми, домакинства. Те както на глобално, така и на макро, мезо и микро 

равнище са реален факт и са предизвикателство пред специалистите, които се 

занимават с тази проблематика. През последните години икономиката на страната ни е 

изправена пред една от най-тежките икономически кризи - глобалната финансово-

икономическа криза от 2008 г. Тя води до драстично свиване на производството и 

потреблението, спад на инвестициите, ниска заетост, несигурност по отношение на 

финансовото състояние и пр. Тази тема непрекъснато се обсъжда. Било то от 

синдикалните и работодателски организации, от ръководители на засегнатите 

предприятия, от работниците и служителите в тях и пр. Кризата влияе непосредствено 

върху всички сфери на живот. Това е изключително значим и актуален за съвременните 

условия проблем. В кризи изпадат както малки предприятия, така и финансови и 

производствени световни гиганти и  корпорации. Едни едва оцеляват, други фалират. В 

икономическата практика не липсват и компании, устояли на трудностите, и запазили 

своите лидерски позиции. 

 

 

 

 



 5 

2. Обект и предмет 

Обект на дисертационния труд са предприятията, тяхното състояние, специфика 

във функционирането и развитието им, тенденциите и перспективите пред тях в 

условия на икономическа криза.  

Предметът на настоящето изследване са социологическите измерения на 

въздействията на икономическата криза от 2008 година.  

 

3. Цел и задачи 

Основна цел на дисертацията е да се разкрият социологическите измерения на 

въздействията на икономическата криза от 2008 г. върху предприятията в България.  

Подцели на настоящия труд са: 

1. Да се дефинира и характеризира понятието криза на макро, мезо и 

микро равнище и определи неговият обхват на изследване. 

2. Да се изведат основни фактори (причини) за икономическата криза от 

2008 г. 

       3. На базата на анализ на официална статистическа информация, вторичен 

анализ на данни от емпирични изследвания и анализ на данни от авторско 

емпирично социологическо изследване да се отговори на въпроса какво е 

въздействието на икономическата криза от 2008 г. върху българската икономика и 

българските предприятия. 

       4. Да се разработи модел за управление на предприятия в криза. 

       5. Да се формулират препоръки към мениджърите за управление в условия 

на криза. 

Постигането на целта и подцелите на дисертационния труд предполага 

решаването на следните изследователски задачи: 

1. Да се изследват въздействията на икономическата криза върху 

икономическия растеж. 

2. Да се изследват въздействията на икономическата криза върху 

трудовия пазар . 
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3. Да се проучат факторите, обуславящи икономическата криза в 

изследваните предприятия. 

4. Да се разкрият основните последици от въздействията на кризата на 

корпоративно равнище. 

4. Основна теза и хипотези 

Основната теза в дисертационното изследване е, че икономическата криза има 

социални предпоставки и фактори, както и социални последици. Възможни са и 

социални решения за изход от кризата. Отразява се по-скоро негативно, отколкото 

позитивно върху дейността на предприятията – производството и реализацията на 

произведената продукция, управлението, микроклимата, отделната личност.  

Работни хипотези 

1. Отражението на икономическата криза от 2008 г. върху икономическия 

растеж на България е най-осезаемо през първите години на кризата 

2. Икономическата криза се отразява негативно върху трудовия пазар. 

Води до ниска заетост и висока безработица. Най-засегнати са хората с 

увреждания, младежите, хората в предпенсионна възраст. 

3. Предполага се, че върху дейността на предприятията оказват влияние 

много и разнообразни фактори. Те биват външни и вътрешни; икономически и 

неикономически (управленски, психологически, културни, политически, 

идеологически и др.). Имат деструктивна роля по отношение функционирането 

и развитието на икономическите организации. 

4. Основните последици от въздействието на кризата са негативни. 

Предполага се, че в условия на икономическа криза в предприятията настъпват 

съществени промени по отношение на: финансовото състояние; условията на 

труд; социалните и здравните осигуровки; износа; съкращаване на служители; 

инвестициите. Зачестяват и конфликтите на работното място. 

5. Степента на пригодност на предприятията да се адаптират към 

икономическите кризи е различна. Едни едва оцеляват, други фалират. В 

икономическата практика не липсват и компании, устояли на трудностите, и 

запазили своите лидерски позиции. 
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5. Ограничения на изследването 

Първото ограничение е свързано с времевия обхват. Анализът е съсредоточен 

върху икономическата криза от 2008 г., поради което използваните от НСИ данни са за 

периода 2008-2014 г. Времевият период, за който се отнася вторичния анализ на ЕСИ е 

декември 2014-април 2015 г. На авторското ЕСИ е от август-септември 2015 г. 

Второто ограничение е свързано с определяне обхвата на социологическите 

измерения на икономическата криза – обект на настоящия дисертационен труд. 

Изследването е ограничено до факторите, предизвикващи икономическата криза на 

равнище  предприятие и до основните последици от нейните въздействия. Става дума 

не за всички последици, а само за онези, които попадат в изследователското поле на 

икономическата социология. Към тях се отнасят: трудовите възнаграждения; 

изплащането на работните заплати; здравословните и безопасни условия на труд; 

осигуровките; ползването на кредити; конфликтите на работното място; микроклимата 

в предприятията.  

Третото ограничение е спрямо обекта на авторското изследване. Целта е в 

извадката да бъдат включени 3 типа предприятия с различно пазарно положение – 1 

проспериращо независимо от кризата, 1 с добри финансово-икономически показатели и 

1 – с влошени финансово-икономически показатели. Подборът на конкретните 

предприятия е направен по метода на достъпност до единиците и метода на отзовалите 

се.  
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 II.  Структура и съдържание 
 

1. Структура  

Структурата на дисертацията е подчинена на основната цел и задачите на 

изследването. Общият обем е 176 страници. Състои се от увод, основен текст в три 

глави, заключение, изводи, препоръки, справка за научните приноси, списък на 

публикациите свързани с  темата на дисертацията, използвана и цитирана литература и 

четири приложения. Визуализацията на труда е реализирана с 5 графики, 28 фигури и 

23 таблици (плюс още 3 таблици в приложение 4). Използваната и цитирана литература 

се състои от 95 литературни източника. Използвани са резултати от две емпирични 

социологически изследвания, закони и други нормативни документи и стратегии (13 

броя), уеб сайтове (4) на национални ведомства и фирми и електронни източници (19 

броя).   

2. Съдържание  

Увод                                                                                                                                            5 

 

Първа глава: Теоретична рамка на икономическата криза                                        10 

1.Кризата като социално явление /феномен/                                                                        10 

1.1 Теории за кризите през погледа на Карл Маркс                                                       12 

1.2 Други научни възгледи за кризите                                                                             14 

1.3 Класификация на кризите                                                                                            15 

2.  Цикличното развитие на икономиката и икономическата криза                                  19 

2.1 Същност на икономическия цикъл                                                                             19 

2.2 Видове икономически цикли                                                                                       20 

2.3 Фази на икономическия цикъл                                                                                    22 

2.4 Кризата като фаза на икономическия цикъл                                                             25 
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3. Глобалната финансово - икономическа криза от 2008 г. – основни характеристики, 

причини, обхват                                                                                                                       28 

Основни изводи                                                                                                                  34 

Втора глава: Въздействия на икономическата криза от 2008 година върху 

българската икономика и българските предприятия                                                   35 

1.Въздействия върху икономическия растеж                                                                       35                                                           

2.Въздействия върху пазара на труда                                                                                    39                                                 

2.1 Заетостта                                                                                                                        39 

2.2 Безработицата                                                                                                               49 

3. Въздействия върху българските предприятия                                                                 55 

3.1 Функционирането и развитието на предприятията                                                  55 

3.2 Управлението на предприятията                                                                                67 

3.3 Микроклимата и отделната личност                                                                          70 

3.4 Конфликтни зони в предприятията                                                                            73 

4. ЕСИ “Влияние на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г. върху 

предприятия от текстилната и шивашката промишленост и тяхната пригодност да 

функционират в условия на криза”                                                                                       83 

4.1 Програма и инструментариум на изследването                                                        83 

4.2 Профил на предприятията, обект на изследване                                                      88 

4.3 Анализ на резултатите от изследването                                                                    97 

4.3.1 Фактори, обуславящи икономическата криза                                                   97 

4.3.2 Въздействия на кризата. Основни последици                                                   99 

4.3.3 Антикризисни мерки                                                                                          115 

4.3.4 Очаквания и перспективи пред изследваните предприятия                          116 

4.4 Връзка между регионалното състояние на кризата в община Троян и нейното            

      локално проявление в изследваните предприятия                                                 117 

Основни изводи      

                                                                                                         122 
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III. Синтезирано изложение 

 

Първа глава  

Теоретична рамка на икономическата криза 

 

В настоящата глава са представени дефиниции и смислови значения на кризата. 

Направена е класификация на кризите. Разгледани са фазите на икономическия цикъл с 

акцент върху фазата на кризата. Специално внимание е отделено на икономическата 

криза от 2008 г. 

Кризата е проникнала във всички сфери на живота. Предизвикана е от цял набор 

от фактори. Изразява нов тип състояние в съвременното общество. Понятието криза е 

много трудно да бъде точно дефинирано и поставено в строги научни рамки. Това е 

така поради полиаспектността, различните измерения и нива на проявление в 

обществото. Тълкувано е от редица наши и чужди автори. Според Хенри Лидъл и 

Робърт Скот произходът на понятието “криза” е старогръцки и означава “решение на 

някакъв въпрос, превратен момент, изход”. Това е “всяко събитие, което е или се 

очаква да доведе до нестабилна и опасна ситуация, засягаща определено лице, група, 

общност или цялото общество”1. В Oxford dictionary кризата е дефинирана като “време 

на значителни трудности или опасност”2. А в mariam Webster като “трудна или опасна 

ситуация, която се нуждае от сериозно внимание”3. Определя се още като радикална 

промяна. Тя застрашава оцеляването и времето за реакция е малко 

От психологическа гледна точка кризата може да доведе до страх, стрес, паника, 

напрежение. Да наруши равновесието на засегнатите лица и да създаде проблемна 

ситуация за тях. За икономическите организации кризата е заплаха. Съпътствана е от 

поемане на голяма доза риск от страна на ръководителите, несигурност, липса на 

ресурси (в т.ч. материални, финансови, времеви) и др.  

                                                 
1 Зафирова, Цв. Стратегически аспекти в управлението на организационни кризи. Варна, изд. 

Наука и икономика, 2014, с.25 
2 Definition of crisis in English http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/crisis 
3 Definition of crisis in English: http://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/crisis
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Авторът на дисертационния труд дефинира кризата като критичен момент, 

опасност, заплаха. На корпоративно равнище я определя като критично положение за 

предприятието. 

Отделено е внимание и на теории и научни възгледи за кризите (на автори като 

Карл Маркс, Джон Мейнард Кейнс, Томас Малтус). Направена е класификация на 

кризите според различни критерии и показатели. Критерии за разграничение на 

видовете кризи могат да бъдат техният произход, възможността за прогнозиране, 

начинът на протичане, проблемите предизвикващи кризата, мащабът и равнището на 

проявление и много други.  

Вторият параграф на първа глава е посветен на цикличността на икономиката и 

икономическите кризи. Същността на икономическия цикъл е представена чрез редица 

определения. Икономическите цикли най-общо могат да се разглеждат като 

периодични подеми и спадове в стопанската дейност. Направено е и разграничение на 

видовете икономически цикли. 

Графика 1 . Видове икономически цикли 
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Представени са основни подходи за икономическия цикъл. Предвид предмета на 

дисертацията въздействието на икономическата криза върху предприятията 

докторантът приема за релевантен подхода, при който кризата, депресията, 

оживлението и подемът са представени като компоненти на цикъла. 
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Графика. 2 Фази на икономическия цикъл 

криза

депресия оживление

подем

 

Темата за икономическата криза е актуална и значима и днес. Повод е за 

написване на редица книги и статии, отразявана е от редица медии. Глобалната 

финансово-икономическа криза от 2008 г. може да се определи най-общо като криза на 

кредитирането. В един по-разгърнат вид причините се свеждат до множеството 

ипотечни кредити в САЩ, които не могат да бъдат обслужени заради прибързани 

покупки на акции, които в последствие се оказват губещи. В сегашната сложна 

световна икономика с тясна взаимна зависимост между регионалните и националните 

икономики е сложен и комплексът от причини за кризата, пише Иван Ангелов в 

книгата “Световната икономическа криза и България”. И изброява следните причини: 

-сляпата вяра в пазарната саморегулация; 

-отстраняването на държавата от участието в управлението на икономиката; 

-раздутите до степен на самообслужване финансови пазари; 

-финансово-икономическото поведение на САЩ и на американските корпорации; 

-глобализацията4. 

Отговор на въпроса, къде се коренят причините за финансовата криза от 2008-

2009 г. търси и носителят на Нобелова награда за икономика за 2001 г. Джоузеф 

Стиглиц. В книгата “Свободно падане” американският икономист предлага финансов 

анализ на икономическите причини и дори отива по-далеч. Разколебава дълбоко 

вкоренената вяра на американците в свободните т.е. нерегулирани пазари, които биха 

гарантирали икономическо благоденствие и растеж. Той поставя и една много важна 

                                                 

4 Ангелов, И. Световната икономическа криза и България. С, акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 

2010, с. 17-18 
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теза. А именно, че кризата е причинена от човешка ръка. Уолстрийт я причини на себе 

си и на света като цяло.  

Кризата от 2008 г. се проявява в САЩ, достига Европа и целия свят. Първите 

сигнали за нейното отражение се появяват в края на 2008 г. и се изразяват чрез: 

намаляване износа на стоки; спад в потреблението и инвестициите и пр. През 2009-2010 

г. тази тенденция се запазва. Нараства и процентът на безработица. Кризата в САЩ и в 

Европа започва главно в инвестиционните банки. Тя води началото си от финансовия 

сектор, но се пренася и в реалния. Това е естествено, защото механизмите на 

финансовия сектор са предназначени да обслужват финансовите потоци в реалния 

сектор. Или ако трябва да обобщим започва като ипотечна криза. Засяга строителството 

и пазара на недвижими имоти, прераства в банкова, във финансова след което в 

икономическа криза. Това е първата по-нова криза, която наподобява по рецесионни 

параметри, дълбочина, сила на въздействие, разпространение и продължителност 

Великата депресия от 1929—1933 г. Но в много отношения тя е по-различна и по-

опасна, остава по-трудно преодолима и по-продължителна в част от страните в света 

защото за първи  път благодарение на интернет, на застрахователните компании, на 

инвестиционните фондове на деловите банки става буквално планетарна5.  

При паралела между двете световни кризи (от 1929 и 2008 г.) стигнах до изводи 

като този, че между тях съществуват както прилики, така и различия. И още, че те 

нанасят сериозни материални и морални щети в глобален мащаб.  

 

Втора глава 

Въздействия на икономическата криза от 2008 г. върху българската 

икономика и българските предприятия 

Втората глава е посветена на въздействието на глобалната финансово-

икономическа криза от 2008 г. върху реалния сектор в България. Проследява се 

динамиката на основни макроикономически показатели през периода 2008-2014 г. 

Анализира се официална статистическа информация; прави се вторичен анализ на 

данни от емпирично социологическо изследване, проведено от студенти към катедра 

                                                 
5 Пиримова, В. Цикличност в икономиката. Форми, източници, механизми. С., изд. комплекс-

УНСС, 2014, с. 110 
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“Икономическа социология” в УНСС през учебната 2014-2015 г. Представя се и се 

анализират резултатите от авторско емпирично социологическо изследване.  

Потвърждава се хипотезата, че отражението на икономическата криза от 2008 г. 

върху икономическия растеж на България е най-осезаемо през първите години на 

кризата. Тя се отразява негативно върху икономическия растеж на България. Общият 

ефект върху икономическия растеж е ясно изразен чрез динамиката на БВП, който днес 

се използва като базов измерител на растежа. Прави впечатление, че данните са най-

лоши за 2009 г. Наблюдава се намаление на БВП. В годината, когато кризата достигна 

нашата страна по данни на НСИ е отчетен спад на БВП с 973 млн. лв. спрямо 

предходната година. Динамиката на БВП през периода 2010-2014 г. като цяло показва, 

че макар с различни темпове, в България икономическият растеж формира възходяща 

тенденция.   

Потвърждава се и втората издигната хипотеза, а именно че икономическата криза 

се отразява негативно върху трудовия пазар. Води до ниска заетост и висока 

безработица. Оказва негативно влияние върху заетостта в страната. Това е проблем с 

тежки социални последици. Да се постигне високо равнище на заетост е желана и 

общопризната цел, чието преследване е изключително трудно в условия на 

икономическа криза. Поради фалит на редица предприятия, свиване на производството, 

намалени инвестиционни потоци, проблеми с износа а от там и липса на възможности и 

условия за трудова заетост за голяма част от населението в трудоспособна възраст, 

броят на заетите намалява значително след началото на световната икономическа криза.  

Заетостта е най-ниска сред младежите и хората с увреждания. Сред причините за 

ниската младежка заетост се открояват: липсата на трудов опит; на свободни и 

подходящи работни места. Сред причините за ниската заетост сред хората с 

увреждания могат да се посочат: дискриминацията; недостатъчното финансиране по 

линия на програми и проекти; липсата на мотивация от страна на работодателите да 

наемат на работа хора с увреждания. Изводът е, че в кризисни условия проблемът със 

заетостта на тези целеви групи се задълбочава. В борбата с безработицата сред 

младежите и хората с увреждания е огромна ролята на агенцията по заетостта. Тя 

осъществява финансирането, управлението и изпълнението на редица програми и 

проекти за насърчаване на заетостта в страната. Те са насочени: 

o към безработните като им осигуряват възможности за работа или 

стартиране на собствен бизнес; 
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o към работодателите, предоставяйки им възможности да разкриват 

нови работни места, да запазват съществуващите и да ги мотивират 

да наемат на работа младежи и хора с увреждания. 

 Влиянието на кризата върху броя на заетите лица е най-осезаемо до 2012 г. В 

този времеви диапазон без работа респективно без доходи от трудова дейност остават 

стотици хиляди трудоспособни граждани. Това води след себе си  две главни 

последици: 

първо, разслояване в обществото. Защото именно доходът, наред с властта и 

престижа е едно от основните измерения на разслояването.  

Второ, промени в социалното неравенство, чието икономическо измерение 

образува доходът. Липсата на заетост и оттам липсата на доходи поставя безработните 

лица в неравностойна позиция спрямо работещите. Разлики можем да открием във 

възможностите за лично и семейно потребление и респективно възможностите да се 

поддържа определен стил и начин на живот.  

Тенденция към намаление в броя на заетите се наблюдава във всички 

икономически сектори през периода 2009-2011 г. Сред основните причини за ниската 

заетост през изследвания период са свиването на производството  и фалитът на голям 

брой предприятия. С проблемите на заетостта са ангажирани национални и 

международни институции. Осъществяват се разнообразни мерки, политики, проекти и 

програми. 

 Безработицата се увеличи значително след като световната икономическа криза 

достигна България. Нейното негативно въздействие върху безработицата е най-ярко 

изразено до 2011 г. Тя не само понижава жизнения стандарт. Води до редица други 

негативни следствия, които възпрепятстват връщането към нормалния ритъм на живот 

както на индивидите и техните семейства, така и на обществото като цяло. След 

началото на кризата нараства делът на младежката безработица, а също и броят на 

безработните с трайни увреждания и хората в предпенсионна възраст. 

Безработицата не е само липса на работа, не означава само загубено работно 

място. Тя има (освен материални и икономически) социални, социологически, 

психологически и личностни измерения и последици. Разрушава материалното 

положение, стереотипа и стабилността на цели групи, изважда от равновесие личности, 
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съсипва семейства. Лишението от работа предизвиква страх, шок, стрес6. Безработицата 

води още до: създаване на маргинални групи; враждебно поведение спрямо 

обществото; нарастване броя на криминално проявените и много други. Очевидна е 

връзката между безработицата и психиката на лицата, попаднали под нейните удари. Тя 

оказва директно и силно влияние върху психиката им. Депресията, тревожността са 

типични за безработните. Понижен е техният жизнен  стандарт, голяма част изпадат в 

крайна бедност.  

В същата глава е представен и вторичен анализ на данни от емпирично 

социологическо изследване “Социологически измерения на икономическата криза на 

българските фирми /бизнес/ след 2008 г.” Изследването е проведено от студенти, 

обучаващи се в специалностите  “Социология” и “Икономическа социология” към 

катедра “Икономическа социология” на УНСС през учебната 2014-2015 г. в два 

времеви диапазона - декември 2014 г. и март-април 2015 г. Общият брой изследвани 

лица е 350 – 109 респондента през първия етап и 241 през втория етап. Целта е да се 

разкрият социологическите измерения на икономическата криза на предприятията в 

България след началото на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г. Да се 

покаже, че кризата влияе директно върху функционирането и развитието на фирмите в 

страната. 

Икономическите трудности, при които се развива българския бизнес биват силно 

изострени в следствие на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г. 

Резултатите от изследването ясно показват, че макар да е започнала преди близо 7 г., 

икономическа криза в българския бизнес има и сега. На въпроса: “Има ли 

икономическа криза в българския бизнес, сега” 31,2% от респондентите, взели участие 

през първия етап на изследването отговарят категорично да, много дълбока, сериозна. 

Макар да не могат да определят степента на дълбочината на кризата други 44% също 

посочват наличието на криза в българския бизнес днес. Като добавим и респондентите, 

според които криза има макар не сериозна (12,8%) се оказва, че криза в българския 

бизнес сега има според 88% от анкетираните. През втория етап на изследването, 

половин година по-късно тази тенденция се запазва. Кризата продължава да оказва 

своето влияние върху бизнеса в страната. Това са заявили общо 85% от взелите участие 

в проучването. 

                                                 
6 Влайков, Стоян. – Социалният конфликт. – София: Унив. Изд. “Стопанство”, 2004, с. 123  
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Макар в различна степен, дейността на предприятията е засегната от световната 

криза. Една част от респондентите през първия етап декларират, че дейността на 

фирмата им е засегната изцяло (10,1 %). Дейността, според други е засегната частично 

– 29 %. През втория етап заявилите тази позиция е с около 10 % по-малко [10,4 % и 17,4 

%]. Въпреки влиянието на кризата върху дейността на компаниите изследването 

установява, че през последните 3-4 години се наблюдава положителна тенденция. Те се 

развиват добре, смятат близо ½ от респондентите. През втория етап на изследването 

техният дял е още по-голям – 63,1 %. 
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Икономическата криза се отразява още върху: поръчките и продажбите, работата 

като цяло, обема на производството. Оказва негативно влияние върху трите изследвани 

показатели. В редица фирми намаляват  продажбите в следствие на по-малко поръчки. 

От което следва и спад на обема на производството като цяло. В друга група 

предприятия поръчките и обема на производството остават в същите обеми както във 

времето преди световната криза. Има и такива, при които, при създалата се конюнктура 

на пазара и добър предприемачески нюх успяват да увеличат своя обем на 

производството чрез осигуряване на поръчки, които до тогава са били насочени към 

други конкурентни производители.  

Друг основен въпрос, който намира място в този параграф на дисертационния 

труд е до колко българските фирми са склонни да инвестират. Данните от изследването 

“Социологически измерения на икономическата криза на българските фирми /бизнес/ 

след 2008 г.” разкриват следното: влиянието на икономическата криза върху 

инвестициите в техника и инвестициите в материална база не е голямо. Тя не доведе до 

съществена промяна смятат близо една втора от респондентите участвали в 

допитването в края на 2014 г. Според 21,1% от работниците и служителите дори се 

наблюдава увеличение на инвестициите в техника, а според други 22% и в материална 

база. Половин година по-късно тази тенденция се запазва, сочат данните от втория етап 

на изследването. На какво се дължат отрицателните изказвания? Намаление в 

инвестициите все пак има според 10-12% от респондентите. Причини за намалените 

инвестиции могат да се търсят в многобройните изисквания. Едни от тях са на 

национално ниво, други са предписани от ЕС. Те оскъпяват евентуалната инвестиция и 

често тя бива пренебрегната. 

 В следствие на кризата Инвестициите в обучение и повишаване квалификацията 

на персонала са намалели. Така смятат съответно 10,1% и 10,4% от взелите участие в 

изследването през двата времеви периода. Обучения на персонала във фирмата се 

организират много рядко. Това са декларирали 36,7% в края на 2014 г. и приблизително 

още толкова през пролетта на 2015 г. - 36,1%. Работодателите подценяват подобен род 

инвестиции. 61 от общо 350 изследвани лица са посочили, че във фирмите, където 

работят никога не са провеждани обучения. А най-често срещаният отговор на въпроса: 

Ако организират обучения, колко често, е веднъж годишно. Придържайки се към 

максимата “максимум печалба - минимум разходи” правят икономии на средства без да 

си дават сметка, че това може да им донесе негативи. Негативи по отношение 
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качеството на работа на служителите. Вярно е, че през времето на обучението фирмата 

ще търпи загуби от нереализирани очаквания във вид на продукция, тъй като се 

намалява работната ръка. Но ако се погледне в перспектива подобна инвестиция би 

била изключително полезна и би извела предприятието на предни позиции спрямо 

конкурентите, подценили подобна инвестиция.  

Наблюдава се положителна тенденция по отношение сигурността на работното 

място. Въпреки, че констатират наличието на криза и сериозни проблеми в отговорите 

на респондентите превес има надеждата и сигурността. Това проличава от отговори 

като “сериозни проблеми, но има надежда” и “криза, но ще я превъзмогнем”. Това са 

споделили по-голямата част от анкетираните. Състоянието на бизнеса в България е 

оценено като стабилно и в двата етапа на проучването. През декември 2014 това 

декларират едва 9,2 %, а половин година по-късно 10 %. Впечатление прави и макар 

незначителното но увеличение в броя на песимистите през втория етап на проучването. 

На тези, които оценяват състоянието на бизнеса като катастрофално и като 

безнадеждно. Близо 50 % от работниците и служителите, взели участие в емпиричното 

изследване не очакват промяна. Нямат очаквания за случващото се в българската 

икономика през 2015 г. На растеж се надяват около 30 %. Ако се сравнят резултатите от 

двата времеви диапазона се установява увеличение в дела на тези, които прогнозират 

задълбочаване на кризата (13,8 % и 16,2 %). 

Освен върху функционирането и развитието, кризата се отразява негативно и 

върху микроклимата и отделната личност в икономическите организации. Резултатите 

от проучването показват, че в условия на криза на работното място зачестяват 

проблемите, напрежението, несигурността. Те оказват въздействие с негативен знак 

върху работната атмосфера в организацията. Тази хипотеза се потвърждава от данните 

на няколко въпроса, включени в емпиричното социологическо изследване. Основният 

въпрос, който дава представа за това каква е обстановката на работното място Е: 

“работите ли в спокойна и приятна атмосфера”. “Атмосферата е спокойна, но не е 

приятна”. В края на 2014 г. това са декларирали 6,7 % от респондентите. Може да се 

очаква, че неприятната обстановка би рефлектирала негативно върху микроклимата в 

отдела. Предположението, че напрежението в условия на криза нараства се 

потвърждава първо, от близо 1/3 от респондентите (30,3 %), според които понякога има 

голямо напрежение. И второ, от онези, които определят обстановката за изнервена и 

неприятна (5,5 %) и според които цари пълен хаос и конфликти (1,8 %). Прави 
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впечатление, че през втория времеви диапазон изследваните работници и служители 

работят при по-приятна за тях атмосфера. Но като цяло картината е сходна. 

Напрежение не липсва при 29,5 %. Въпреки наличието на напрежение над половината 

успяват да балансират приятелските и работните отношения с колегите. Това 

предполага, че между тях цари колегиалност – нещо изключително важно в кризисни 

ситуации. Налице е и разбирателство с ръководството. За това свидетелства големия 

процент отговорили с “да, много добре” на въпроса “разбирате ли се с ръководителите, 

шефовете си”. Несигурността и страхът се пораждат от големия брой фалирали фирми 

и последвалите съкращения след началото на световната икономическа криза. Дали 

няма да са сред съкратените е въпрос, който все повече работници и служители си 

задават в годините на кризата. За проучване несигурността на работното място и страха 

от загуба на работата е използван въпросът “страхувате ли се, че можете да загубите 

работата си в близките 1-2 години”. 8,3 % от респондентите се страхуват и споделят, че 

може да загубят работата си. Като прибавим и песимистите, според които нищо не е 

сигурно (63,3 %), делът на обзетите от страх и безпокойство за работните си места 

достига 71,6 %. При анализа на резултатите от проучването, проведено 4-5 месеца по-

късно е установено следното: първо, с близо 7 % нараства делът на тези, които твърдо 

заявяват, че ще запазят работата си. Може да се направи изводът, че за по-малко от 

половин година са постигнати положителни резултати по отношение сигурността на 

работното място. Делът на работещите в по-спокойна обстановка макар незначително 

нараства. Второ, респондентите, които декларират, че може да загубят работата си 

също са по-малко с близо 3 % в сравнение с изследването през декември 2014 г. Може 

да се обобщи, че песимистичните очаквания по отношение гаранциите за работата 

намаляват. 

В личен план кризата се отразява негативно върху личните банкови задължения 

от една страна и върху семейния бюджет от друга.  

В резултат на вторичния анализ на данните от ЕСИ “Социологически измерения 

на икономическата криза на българските фирми /бизнес/ след 2008 г.” произтичат 

следните изводи: 

Първо, въпреки че води началото си още от 2008-2009 г., икономическата криза 

продължава да оказва влияние върху бизнеса в България. Дейността на едни компании 

е засегната изцяло, на други частично.  
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Второ, отражението на кризата отслабва с течение на годините. Основание за тази 

оптимистична прогноза дават твърденията на участвалите в изследването. Според тях 

само за последната половин година (декември 2014-април 2015) делът на добре 

развиващите се компании е нарастнал.  

Трето, икономическата криза оказва негативно влияние върху финансовото 

състояние, поръчките и продажбите, върху работата като цяло, върху обема на 

производството. Не липсват и компании, които са пригодни да функционират успешно, 

въпреки кризата. Те не само че не губят, но и успяват да спечелят през тези години.  

Четвърто, България не е привлекателна за инвестиции страна. Преките чужди 

инвестиции имат тенденция към намаление през годините. В противовес нашите 

предприемачи все по-често инвестират в подобряване на материалната база и в техника. 

Тази положителна тенденция се дължи на развитието на науката и техниката, на бързо 

променящите се условия за правене на бизнес. Инвестицията в човешки капитал е 

приоритет за малцина. Останалите работодатели просто я подценяват. 

Пето, антикризисните мерки играят съществена роля за просперитета на 

предприятията в условия на криза. Своевременното им предприемане (в нашия случай 

преди началото на кризата) увеличава шансовете за успех на дружеството. 

Шесто, наблюдава се положителна тенденция по отношение сигурността на 

работното място 

Седмо, публично изразени конфликти в изследваните предприятия няма. Фактът, 

че над 80% от респондентите признават наличие на криза в предприятията говори само 

по себе си за конфликтна среда и конфликтни зони. Работещите се страхуват да 

изразяват несъгласия. Причината може да се търси в страх от загуба на работа. 

Авторското емпирично социологическо изследване “Влияние на глобалната 

финансово-икономическа криза от 2008 г. върху предприятия от текстилната и 

шивашката промишленост и тяхната пригодност да функционират в условия на криза” 

е проведено в периода август-септември 2015 г. в 3 търговски дружества. Обемът на 

извадката е 115 респонденти. Видът на извадката е нецелева неслучайна – извадка на 

отзовалите се. Изследването не е представително. Въпреки това играе роля на ориентир 

за реалното състояние на изследвания проблем. Направените изводи се отнасят и са 

валидни само за изследваните предприятия, а не за цялата генерална съвкупност 

(всички предприятия от текстилната и шивашката промишленост в България).  
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Първата задача, която докторантът си поставя в рамките на изследването е да 

установи икономическите и неикономическите фактори, обуславящи икономическата 

криза на равнище предприятие.  

Нарастват трудностите при отпускането на кредити. Рязко намалява броят на 

отпусканите кредити след началото на кризата, категорични са всички. На лице са 

програми на Европейския съюз, но те не са достатъчни да задоволят реалните нужди на 

засегнатите от кризата предприятия. Липсва финансиране. Това води до съкращаване 

на служители, затруднения при изплащането на кредитите, междуфирмена 

задлъжнялост, свити продажби. Фирми, които са взели големи заеми предприемайки  

преструктуриране преди началото на кризата се сблъскват с нежелание на банките да 

отпускат повече кредити (ограничават достъпа до кредити като резултат от 

икономическата криза). Липсва ефективна стратегия за конкурентоспособност. И едва 

забележимите грешки са от значение. Могат да се окажат фатални за фирмата. 

Намаленото търсене като фактор не оказва съществено влияние върху текстилната и 

шивашката промишленост.  

Сред неикономическите фактори намира място лошото управление. В 

изследваните предприятия управлението може да се окачестви като добро. В нито едно 

от трите не са разкрити корупционни или други канали за източване на ресурси. Няма 

констатации за лична изгода отстрана на ръководни кадри. На второ, но не на последно 

място може да се посочи липсата на стратегия за управление. Ако липсва т.нар. 

стратегическо управление фирмата е много по-податлива на атака от страна на 

разразилата се криза.  

След анализ на резултатите от авторското изследване могат да се направят 

следните предположения относно въздействието на кризата от 2008 г. върху 

предприятията от текстилната и шивашката промишленост.  

Влияние на кризата върху проспериращите компании: 

Първо, в годините на кризата дори успяват да спечелят. Това се дължи най-общо 

на добрите външнотърговски връзки и от там увеличаване обема на продажбите. 

Работят преди всичко за износ. 

Второ, Кризата не оказва влияние върху приходите от дейността и печалбата на 

успелите фирми. През периода 2008-2014 г. те отчитат високи приходи от дейността и 
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ръст на печалбата. Леки колебания са възможни през 2009-2011 г. когато кризата пряко 

се отрази върху реалния сектор на България.  

Трето, успешно се справят с текущите задължения в т.ч. и с редовното изплащане 

на работните заплати. Намаления на техния размер е регистриран само през първите 

години на световната криза.  

Четвърто, в условия на икономическа криза не настъпват промени по отношение 

условията на труд. 

Пето, кризата не оказва влияние по отношение плащането на осигуровките. Те се 

начисляват навреме и върху размера на цялата заплата. 

Шесто, кризата не въздейства върху заетостта в проспериращите търговски 

дружества. 

Влияние на кризата върху предприятията, които често работят на загуба и 

едва оцеляват  

Първо, в годините след началото на настоящата криза често работят на загуба. Тя 

влияе в голяма степен върху функционирането и развитието им. Не разчитат на чужди 

партньори. Износът на продукцията им е много малка част на фона на общия дял 

произведена продукция.  

Второ, Заплатите се бавят с месеци. Заплащането е ниско. Може да се направи 

изводът, че това са едни от  най-наболелите проблеми  за работниците и служителите 

след началото на кризата.  

Трето, влошава се качеството на трудовите условия. Постъпки за подобрения в 

тази насока се правят рядко.  

Четвърто, кризата не оказва влияние по отношение плащането на осигуровките. 

Те се начисляват навреме и върху размера на цялата заплата. 

Пето, в условия на криза съкращенията зачестяват.  
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Трета глава 

Мерки за възстановяване на българската икономика и българските 

предприятия 

В Трета глава е изведен модел за управление на предприятия в криза. Обособен е 

отделен параграф за мерките за смекчаване на негативните ефекти от кризата върху 

реалния сектор.  

През последните години все повече се поражда необходимостта от 

усъвършенстване на инструментите и технологиите за управление на икономическите 

организации. Тази нужда нараства още повече когато глобалната финансово-

икономическа криза достига България и пряко засяга реалния сектор. ЧИзискват се 

методики, които биха били в помощ на ръководителите. Чрез подобни опростени, 

схематично представени модели те биха могли да управляват по-рационално в условия 

на криза.  

В тази връзка авторът разработва социологически модел за управление на 

предприятия в криза. Модел, който би послужил на засегнатите от световната 

икономическа криза предприятия и на онези, на които предстои да се сблъскват с 

кризисни ситуации в бъдеще. 

Този модел се базира на конкретни стъпки които трябва да следват мениджърите 

в условия на криза.  

Стъпка 1 разработване на антикризисни мерки или т.нар. антикризисен план. 

Всяка фирма би следвало да има такъв кризисен план, който да бъде подробно 

разработен. Да съдържа разчети, графици и отговорници, как да се реагира в кризисни 

обстоятелства. И когато криза като тази от 2008 г. застраши нормалното развитие и 

функциониране на фирмата той веднага да влезе в действие. Наличието на такъв план 

увеличава шансовете за овладяване колкото се може по-бързо и с по-малко загуби на 

ситуацията и връщането на организацията в нормалния и ритъм. 

Стъпка 2 Управление в условия на криза. 

На този етап усилията на мениджърите трябва да бъдат насочени към следното: 

- Рационално използване на наличните ресурси; 

- Запазване на конкурентните позиции. 
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Стъпка 3 Постигане на съгласуваност и хармония във взаимоотношенията 

работодател/работници и служители в условия на несигурност. 

От социологическа гледна точка може да се посочи проблемът с конфликтността. 

Разрешаването на възможно най-ранен етап на трудовите конфликти. Постигане на 

съгласуваност и хармония във взаимоотношенията работодател/работници и служители 

в условията на несигурност. Това се препоръчва с цел подобряване на микроклимата в 

предприятието; намаляване на напрежението; повишаване интензивността на работа на 

персонала и пр.  

Съществува тясна връзка между предложените в модела за управление на 

предприятия в криза стъпки и отделните показатели към тях. За успешното приложение 

на модела в практиката е необходимо строго синхронизиране и взаимодействие между 

отделните стъпки. Стъпките, както и отделните елементи нямат задължителен характер. 

Те са само препоръчителни и могат да допринесат за по-успешното функциониране и 

развитие на предприятията в условия на криза. 

Мерки за смекчаване на ефектите на икономическата криза от 2008 г.  

Предприемат се от всички правителства в рамките на Европейския съюз. 

Правителството на нашата страна не прави изключение. Подготвя 60 антикризисни 

мерки за възстановяване на българската икономика. От тях 14 са изпълнени, показва 

отчетът на правителството. По оценка на КНСБ част от специфичните за държавата 

препоръки са изпълнени напълно, останалите частично. Финалната оценка е, че не е 

постигнат очакваният ефект. Световната икономическа криза оказва негативно влияние 

върху бизнес климата в България. Следователно мерките са изключително необходими 

за противодействия срещу последиците от нея. 

 

Заключение 

Всеизвестно е, че кризата е една от основните причини за дестабилизиране, в т.ч. 

и декапитализиране на не малка част от предприятията от реалния сектор, което 

представлява сериозно предизвикателство пред мениджърите и работниците и 

служителите. 
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Анализът, както на данните от официалната статистика, така и от емпиричните 

изследвания (собственото изследване и вторичния анализ на данни) потвърждават 

основната дисертационна теза, че икономическата криза се отразява по-скоро 

негативно, отколкото позитивно върху дейността на предприятията през изследвания 

период. Основните негативни ефекти са свързани с ограничаване в ползването на 

кредити; намаляване размера на трудовите възнаграждения; нередовно изплащане на 

работните заплати; ограничаване на грижите за здравословни условия на труд; 

неизвестност по отношение на осигуряването; промени в социалния климат; обхвата на 

фирмената социална политика.  

Въпреки, че авторското ЕСИ “Влияние на глобалната финансово-икономическа 

криза от 2008 г. върху предприятия от текстилната и шивашката промишленост и 

тяхната пригодност да функционират в условия на криза” е непредставително, 

получените от него резултати позволяват да се намерят отговори на конкретни задачи и 

хипотези на дисертационния труд. На първо място, емпиричните данни потвърждават 

хипотезата, че върху дейността на предприятията оказват влияние различни фактори - 

външни и вътрешни, икономически и неикономически (управленски, социални, 

психологически, политически, идеологически, културни и пр.). На второ място, също 

се потвърждава хипотезата, че предприемането на мерки преди началото на кризата се 

пренебрегва от повечето предприятия. На трето място, въпреки кризата една част от 

предприятията запазват устойчивото си развитие, от което следва извода, че при 

определени условия кризата може да има конструктивен характер  (да мобилизира 

производствения и иновационния капацитет на предприятията за преодоляване на 

кризисните въздействия).  

 Постигнатите изследователски резултати в настоящата дисертация обогатяват 

както теорията, така и социалната практика в търсенето на  решения (антикризисни 

мерки) за преодоляване на  негативните последици от глобалната криза у нас. 

Изследваните конкретни случаи доказват необходимостта от разработване на 

антикризисни програми в рамките на предприятията/фирмите, с добре обмислени 

тактически и стратегически действия, осигурен финансов и човешки  капитал за 

противодействие на кризата от 2008 г. 
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Основни изводи: 

Кризата е социално явление. Рефлектира върху всички обществени сфери. 

Понятието криза е изключително трудно да бъде дефинирано точно и изчерпателно. 

Главната причина за това е големият набор от дефиниции за кризата в научната 

литература. Налице са много нейни характеристики и измерения. Проявява се както на 

глобално, така и на макро, корпоративно и микро равнище. Науката изобилства и от 

редица класификации на кризите. Причина за това са разнообразните критерии за 

разграничаването им. Научните възгледи за кризите също са многобройни. Принос в 

тази насока дават представителите на Австрийската школа, Карл Маркс, Джон М. 

Кейнс, Томас Малтус и много други. Днес причините за световната икономическа 

криза от 2008 г. търсят автори като Джоузеф Стиглиц, Джордж Сорос, Макс Оте, Йохан 

Норберг, Иван Ангелов и др.  

Световната икономическа криза оказва негативно влияние върху икономиката на 

страната. Най-осезаемо е влиянието и през първите години след нейното начало. Това 

ясно проличава от разгледаните макроикономически показатели като икономически 

растеж, заетост и безработица. През 2009 г. след рязко свиване на икономиката се 

наблюдава значителен спад на БВП. Ако се проследи динамичният ред за периода 

2010-2014 г. може да се направи изводът, че икономическият растеж формира 

възходяща тенденция. Води до ниска заетост и висока безработица. Най-уязвими са 

младежите, хората с увреждания, хората в предпенсионна възраст, ниско 

квалифицираните работници и служители. Тези целеви групи се нуждаят от 

институционална подкрепа с цел тяхното успешно включване на пазара на труда. 

Днес, кризата продължава да оказва негативно въздействие върху българския 

бизнес. До този извод се достига след анализ на резултатите от емпиричното 

социологическо изследване “Социологически измерения на икономическата криза на 

българските фирми /бизнес/ след 2008 г”. Икономическата криза оказва влияние върху 

поръчките и продажбите; върху работата като цяло; върху обема на производството; 

върху финансовото състояние на компаниите. Това не изключва наличието на успели 

предприемачи чиито предприятия функционират успешно и спокойно могат да заявят, 

че бизнесът им е печеливш. Кризата въздейства негативно и в личен план. Голям е 

делът на работниците и служителите, обслужващи банкови кредити. На част от тях 

дори се налага изцяло да променят потреблението си в следствие на кризата. 
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Анализът на резултатите от авторското ЕСИ “Влияние на глобалната финансово-

икономическа криза от 2008 г. върху предприятия от текстилната и шивашката 

промишленост и тяхната пригодност да функционират в условия на криза”. дава 

възможност да се направят изводи за това кои предприятия са пригодни да 

функционират и успешно да се развиват, въпреки създалите се кризисни условия. 

Върху дейността на предприятията от текстилната и шивашката промишленост оказват 

влияние икономически и управленски фактори. Едни успяват да спечелят, други 

работят на загуба. Едни служители получават навреме заплатите си, а в други фирми 

забавянето е честа практика. Икономическото състояние на предприятията не оказва 

влияние върху плащането на осигуровките. Те се начисляват навреме и върху цялата 

заплата дори от тези, които са на ръба.  

Друг извод от авторското ЕСИ е, че конфликтите на работното място зачестяват в 

годините на кризата. Влошават качеството на работа. В личен план играят 

демотивираща роля. Най-много конфликтност се наблюдава в губещите фирми.  

Предложеният модел за управление би допринесъл за по-рационалното 

управление в условия на криза.  

Мерките за смекчаване на негативните ефекти от кризата са многобройни и 

разнообразни. За съжаление голяма част от прилаганите в страните от Еврозоната са 

неприложими в България. Има и много, които остават само на хартия. Но едно е 

сигурно – тяхната роля за смекчаване на ефектите от кризата както на глобално и на 

ниво ЕС, така и на национално ниво е огромна.  

Антикризисните мерки играят съществена роля за успешното функциониране и 

развитие на предприятията в условия на криза. Пренебрегването на изготвянето на 

подобен пакет от мерки от страна на ръководителите може да се окаже фатален ход за 

дружеството. 
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Препоръки за социалната практика 

На институционално ниво 

 Да се подготвят такива специалисти, които да отговарят на нуждите на пазара 

на труда. Т.е. да има тясна връзка между образователната система и трудовия 

пазар. 

 Фокус на общините да бъде младежката безработица и нейното ограничаване. 

Да се създават стимули за инвестиции от страна на младите хора. Да се 

обособяват фондове за финансиране на младежки проекти. 

 Да се създават звена за извънучилищни обучения. 

 Да се предвиждат повече облекчения за работодателите, наели на работа хора с 

увреждания. 

 

На равнище предприятие 

     Към работодателите 

o Запазване на съществуващите работни места и търсене на възможности за 

разкриване на нови такива. 

o По-гъвкави работни режими, даващи възможност за повишаване 

квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите. 

o Рационално, целенасочено и своевременно да се усвояват средствата от 

Европейския социален фонд. 

o Провеждане на мероприятия, насочени към привличане на финансови ресурси 

в предприятията и реструктуриране на кредиторската задлъжнялост. 

o Да не подценяват значението и ролята на антикризисните мерки. Предприети 

навреме, на възможно най-ранен етап те биха минимизирали негативния ефект 

от кризата и в най-добрия случай предотвратили нейното отражение върху 

дейността на предприятието. 

o Да взимат своевременни и най-важното рационални управленски решения, като 

всяка икономическа организация определя своите приоритети. 
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o Да се отделят повече средства, значение и внимание на обучението и 

кариерното развитие на персонала. Топмениджърите да осъзнаят и направят 

правилна преценка какви са конкретните потребности на фирмата. От какво 

обучение има нужда техния персонал. Да не оставят на заден план 

инвестициите в обучение на персонала. Пренебрегвайки това трудно биха 

издържали на конкуренцията. Пречка за тях ще се окажат и европейските 

изисквания ако не поддържат висока квалификация на своя персонал. 

o Да не оставят на заден план работата в екип, материалното и моралното 

стимулиране на персонала, придържайки се към максимата “максимум печалба 

минимум разходи”. 

o Своевременно разрешаване на конфликтите. 

o Да не подценяват начина на формулиране и поставяне на задачите на 

персонала. Липсата на яснота, точност, конкретика би довела до напрежение и 

конфликти между двете страни. Да осъзнават своите отговорности пред хората, 

които ръководят. За целта пристрастията трябва да останат на заден план и да 

отстъпят място на ясните, трезви преценки. Да отстояват своя концепция за 

развитието на компанията и едновременно с това да съгласуват вижданията си 

с управлявания от тях екип.  

o Провеждане на реорганизация при състояние на производство по 

несъстоятелност. 

     Към работниците и служителите 

   Свеждане до минимум на скандалите и клюките; 

   Компромиси до колкото е възможно за така чаканите възнаграждения; 

   Подобряване качеството на работа; 

   Лоялност към фирмата.  
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IV. Справка за научните приносите  

 1. Проведено е авторско емпирично социологическо изследване със собствена 

научна програма на изследването, избор на адекватни с оглед предмета и обекта на 

изследването методи: изследване на случаи, дълбочинно интервю, анкетен метод, 

изучаване на документи, вторичен анализ и сравнителен анализ. 

 2. Установени са икономическите и неикономическите фактори, обуславящи 

икономическата криза на равнище предприятие. 

 3. Аргументирани са основните последици от въздействието на икономическата 

криза в предприятията, с което е защитена теза за деструктивния характер на кризата 

през изследвания период. 

 4. Разработен е модел за управление на предприятия в криза и препоръки към 

заинтересованите институции, работодатели и работещи във фирмите за адаптация в 

кризисни и следкризисни условия. 
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