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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Фінансове оздоровлення неспроможних підприємств можливе завдяки

аналізу причин виникнення банкрутства. В економічній літературі розрізняють

численні та різноманітні чинники банкрутства, але серед них можна виявити

дещо спільне, що дасть змогу їх згрупувати та класифікувати. Визначають

зовнішні (екзогенні) фактори – це фактори, на які підприємство не може

впливати взагалі, або вплив досить несуттєвий, і внутрішні (ендогенні)

фактори, які залежать безпосередньо від організації роботи на підприємстві

(рис. 1).

Початковий і вирішальний випив на фінансовий стан будь-якого

підприємства здійснюють зовнішні економічні фактори, які все більше

поглиблюють кризу сільськогосподарських підприємств. Якщо ж вони

орієнтовані на пріоритетний розвиток сільського господарства, то центр ваги

переміщується на внутрішньо-економічні фактори.

Банкрутство, як правило, це результат одночасного впливу зовнішніх та

внутрішніх факторів. Так, в країнах а розвинутою ринковою економікою
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третина банкрутств викликана зовнішніми факторами, а дві третіх –

внутрішніми.
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Рис. 1. Фактори, що можуть призвести до фінансової кризи підприємства

За оцінкою західних експертів, 90 % різних невдач малих фірм пов'язано

із некомпетентністю або недосвідченістю менеджерів, невмінням їх

орієнтуватися в ринкових умовах, що веде до прийняття помилкових рішень і

втрати позицій на ринку.

Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер.

Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент

несвоєчасно реагує на них, тобто відсутня або недосконало функціонує система

раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування

банкрутства.

Котляр М. Л. вважає, що однією й першопричин виникнення і розвитку

банкрутства підприємств є зростання дебіторської заборгованості, що є

“локомотивом” неплатоспроможності [1].

Таким чином, на фінансовий стан українських підприємств в більшій мірі

впливають зовнішні чинники. До найбільш значних слід віднести економічну

нестабільність держави, фіскальну податкову політику, інфляційні процеси,

диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію і промислові вироби,

взаємні неплатежі і інші. Важливим фактором впливу па фінансовий стан

підприємства можна вважати недостатній розвиток науки і техніки.

Підприємства у своїй переважній більшості неохоче впроваджують наукові

досягнення.
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