
Анализ на външната 
среда на бизнеса 

Професионална техническа гимназия гр.Бургас 



Всяка организация е разположена и работи 

във външна среда, която е източник на 

ресурси за организацията. От своя страна 

самата организация изпраща резултатите от 

своята дейност във външната среда. 

Организацията и външната среда са в 

постоянна връзка и взаимодействие. 



Естеството на въздействието върху околната 

среда на организацията 

Среда с пряко 

въздействие 

Среда с косвено 

въздействие 



 

 

Среда с пряко въздействие 
 

Доставчици на ресурси; 

Клиенти; 

Отрасъл; 

Персонал; 

Областни и общински органи; 

Конкуренти; 

Държавни органи. 

 



ДОСТАВЧИЦИ 

 Доставчиците отговарят на нуждите на организацията за различни 

ресурси. Основните видове ресурси: материални, трудови, финансови, 

информационни. 

 Предоставянето на материални ресурси включва доставката на 

суровини и полуфабрикати,възли и детайли, оборудване, енергия. 

 Предоставянето на финансови ресурси включва обосновка на обема и 

структурата на необходимите ресурси, взаимоотношенията с 

инвеститорите, финансовите институции, бюджета и хората. 

 За съвременната организация нараства значението на предоставянето 

на ръководството на качествена информация (за пазарите на продажби, 

плановете на конкурентите, приоритетите на държавната политика, 

развитието на нови продукти и др.). 

 Специална роля се отдава на осигуряването на организацията на 

трудови ресурси, съответстващи й по отношение на количество, 

структура, ниво на общо и професионално обучение и възраст. 



КЛИЕНТИ 

 Клиентите купуват произведени стоки или услуги. В зависимост 

от обема на търсенето се разграничават малките и големите 

потребители. Отчитането на исканията на последните е 

необходимо условие за успешното функциониране на 

организацията. В зависимост от отношението към клиентите, 

можем да говорим за различни стратегии на организацията: да 

продаваме вече произведени продукти; произвеждат продуктите, 

от които потребителят се нуждае;  да формира своя клиент, 

убеждавайки го в необходимостта да закупи продукти, които ще 

бъдат произведени. 

 В резултат на взаимодействието на организацията с 

доставчиците и клиентите се формира система от икономически 

отношения - една от най-важните характеристики на средата с 

пряко въздействие 



Отрасъл 

Отрасълът се дефинира като група от (конкуриращи се) 

организации, които предлагат подобни продукти или услуги. Тази 

дефиниция ни кара да приемем, че поведението на организациите, 

които се конкурират помежду си, е решаващ фактор при анализа.  

Следователно силата на конкуренцията е жизненоважно условие 

за успеха на организациите .Най-съществената част от анализа на 

външната среда е  анализът на отрасъла. 

 

  

 



КОНКУРЕНТИ 

 

 

 Конкурентите могат да се конкурират за различни обекти. 

Традиционно - за пазари за продажби на продукти. В момента 

тече и борба с производителите на заместващи продукти, за 

парите на потребителите. 

 Обекти на конкуренция могат да бъдат и ресурсите :  трудови, 

материални и финансови, научно-технически  разработки и др. 

 

 Конкуренцията често се възприема като заплаха, но в същото 

време тя може да послужи като движеща сила в развитието на 

фирмата. 



Областни и общински органи 
 

 

 Държавните и общинските органи също пряко влияят на 

организацията и следователно се отнасят до средата на пряко 

въздействие.  

     Това са: 

  данъчни и санитарни проверки; 

  статистически органи и т.н. 



Държавни органи. 

 
 

 

 Влиянието на държавата се осъществява чрез 

законодателството и дейността на държавните органи. 

Трудовите отношения между работниците и работодателите, 

данъчните и митническите отношения, защитата на труда, 

производствените условия за определени видове продукти, 

защитата на правата на потребителите, тежестта върху околната 

среда и др. са регламентирани със закон. 

 По характер на своите функции държавните органи могат 

условно да бъдат разделени на контролни и регулаторни. 



 

 

 

 
Среда с косвено въздействие 

 
Технологии; 

Състояние на икономиката; 

Социокултурни фактори; 

Политически фактори. 



Технологии 

 Технологиите са движещата сила на много процеси 
в средата с косвено въздействие. Те са в основата не 
само на производствените процеси, но също и на 
комуникацията, логистиката и др. 

 Нивото и темпото на промяна на технологиите  в 
различните  отрасли са съвсем различни.  

 Най-високотехнологичните  отрасли  и 
производства - компютърните технологии, 
телекомуникационните системи и производството 
на синтетични материали - оказват значително и 
нарастващо влияние върху други организации. 



Състояние на икономиката 

  Състоянието на икономиката като фактор в косвеното 

въздействие включва редица характеристики. 

 Първо, това са общи характеристики на икономическата система 

- размер на населението, наличност и използване на ресурси, 

вид държавно управление, парична система, валутна позиция, 

секторна структура на икономиката, параметри на вътрешния 

пазар, обем, структура и география на износа и вноса и др. 

 Второ, това е анализ на общите условия за развитие на 

предприемачеството: описание на икономическата стабилност, 

наличието на пазарна и техническа инфраструктура, 

законодателната рамка, инвестиционният климат, условията за 

формиране на нови пазарни субекти, формите и мащаба на 

държавното регулиране на икономиката. 

 Трето, това е специфично състояние, етап на икономическо 

развитие, включително оценка на икономическата ситуация, 

нивото и темпа на инфлация и фазата на икономическия цикъл. 



Социокултурни фактори 

 

 Социокултурните фактори се проявяват в социални ценности и 

нагласи, приоритети, национални традиции, които влияят на 

организацията. Във всяка страна има идеи за етичните бизнес 

практики, необходимите стандарти за качество на обслужването, 

приемливи нива на въздействие върху околната среда. 

 Някои социални нагласи се променят с възрастта. Сравнително 

младите работници се стремят към независимост в работата си, 

с охота приемат отговорност. В по-напреднала възраст на 

преден план излиза желанието за запазване на статуса, 

желанието за социална сигурност и пр. Това влияние на 

факторите на околната среда трябва да се вземе предвид в 

системите за мотивация. 



Политически фактори 

 Политическите фактори определят общата политическа 

ситуация в страната, нивото на нейната стабилност, 

предсказуемост. Високото ниво на политически риск води до 

забавяне на научното -техническото обновяване на 

производството, остаряването на структурата и намаляване на 

конкурентоспособността на националните предприятия. 

 Политиката на местните власти има  влияние върху заетостта в 

региона и местоположението на предприятията, тяхното 

въздействие върху околната среда, добив и използване на 

природни ресурси и създаване на индустриална, техническа и 

социална инфраструктура. 

 Индиректните фактори на околната среда са различни в 

различните страни. Това трябва да се има предвид от 

организациите, участващи в международния бизнес. 



Заключение  
 

 

      Всички фактори на околната среда са в състояние на силно 

взаимно влияние. Промяната в един от факторите задължително 

води до промяна в други фактори. Следователно тяхното 

проучване и анализ не трябва да се извършва отделно, а 

систематично с проследяване не само на действителните промени 

в един фактор, но и при условие как тези промени ще се отразят на 

други фактори. 


