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ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ
БИЗНЕС ПРАКТИКИ И РОЛЯТА ИМ ЗА ПОВИШАВАНЕ

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Доц. д-р Десислава Серафимова

Увод

Във фокуса на екологичния аспект при изследване на проблема за социал-
ната отговорност на бизнесорганизациите е въпросът „Как социално отговорни-
те екологични практики могат да допринесат за опазване ресурсите на планета-
та и едновременно с това за успеха на отделната компания?”. Въздействието
върху околната среда е проблем, който предизвиква все по-голям обществен
интерес и загриженост от страна на различни хора, групи и институции.

Представители на различни заинтересовани страни от дейността на орга-
низациите, водени от различни подбуди, в различна степен са привлечени от
тази идея. Същевременно не бива да се пренебрегва фактът, че ангажирането
с проекти за енергийна ефективност, минимизиране на отпадъците или увелича-
ване на възможностите за рециклирането им, би донесло ползи за организация-
та. При това ползите са не само финансови, но също така могат да се разглеж-
дат и като средство за повишаване на фирмената конкурентоспособност. При-
чината за това е, че усилията за следване на добри екологично отговорни прак-
тики ще бъдат забелязани „отвън” – от всички, които проявяват интерес към
дейността на компанията.

Разглеждайки въпросите за опазване на околната среда в контекста на
концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО), е необходимо да
посочим, че в специализираната литература се е обособила специална област
на изследване. За нея се използват понятията „Екологична социална отго-
ворност” (Environmental Social Responsibility) и „Зелени управленски прак-
тики” (Green Management Practices).

В резултат на това, върху въпроса за опазване на околната среда са фоку-
сирани усилията на различни международни организации, изследователски гру-
пи, учени и практици в сферата на КСО. Той присъства като елемент в изисква-
нията и критериите за добри социално отговорни практики на всички утвърдени
международни организации, стандарти, борсови индекси и инициативи за отчи-
тане на социалната отговорност на бизнеса и социален одит.

Поради това целта на тази разработка е екологичните социално отговорни
практики да се характеризират като средство за повишаване на конкурентоспособ-
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ността. Да се съпоставят резултати от национални проучвания и наше проучване
относно възприемането и прилагането на екологични отговорни практики от българ-
ския бизнес. На тази основа да се очертаят насоки за бъдещото им прилагане в
организациите, като средство за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

1. Развитие на идеите за Екологична социална отговорност
на бизнеса и прилагане на „зелени управленски практики”

Концепцията за екологична социална отговорност започва да се оформя в раз-
работките на редица учени в последното десетилетие на ХХ век.1 Първоначално
нейната интерпретация е в контекста на „ресурсно-ориентираното схващане за фир-
мата”2. Основава се на становището, че компаниите притежават съвкупност от
разнородни ресурси и потенциални възможности, които, ако са ценни, редки, трудни
за имитиране или за заместване с други подобни, представляват източник за устой-
чиво конкурентно предимство. В този смисъл се формулира тезата, че екологична-
та социална отговорност на компаниите, схващана като тяхна специфична способ-
ност, може да се разглежда като източник на устойчиво конкурентно пре-
димство (Hart, 1995). По-късни проучвания във връзка с тази теза (Russo and
Fouts, 1997) показват, че на практика компаниите, следващи добри екологичноот-
говорни политики, притежават и добри финансови резултати.

През 2001 г. McWilliams and Siegel представят своя „икономически мо-
дел” за екологична социална отговорност. В него се отстоява схващането, че
компаниите първо трябва да оценят в каква степен екологичните практики са
желани от техните стейкхолдъри и след това да преценят фирмените разходи и
ползи от удовлетворяване на тези желания. Постигнатите ползи от подобно еко-
логично отговорно поведение за компанията могат да се състоят в: усилване на
продуктовата диференциация, подобряване на фирмената репутация и корпора-
тивния имидж, както и в подобряване на отношенията с работниците и служи-
телите, клиентите, доставчиците, правителството и общността3.

В следващите години започва да се развива една специфична концепция,
насочена към т.нар. „зелени” или „еко” практики. Те се свързват с усилията на
стратегическо ниво да се разработват екологично отговорни политики, които
отговарят на изискванията на т.нар. „зелени пазари” (Kotchen, 2006). При тях
предлагането на фирмените продукти трябва да отговаря на обществените очак-
вания и на изискванията за „екологични продукти”, както и на изискванията за
„екоетикетиране” (eco-labeling) (Bagnoli and Watts, 2003) и др.4

1 Историческата справка за развитие на концепцията за „Екологична социална отговорност” е
направена по: Siegel, D. S. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic/
Strategic Perspective. Academy of Management Perspectives, Aug 2009, Vol. 23, Issue 3, pp. 5-16.

2 Siegel, D. S. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic/Strategic
Perspective. Academy of Management Perspectives, Aug 2009, Vol. 23, Issue 3, p. 6.

3 Siegel, D. S. Green Management Matters Only If It Yields More Green: An Economic/Strategic
Perspective. Academy of Management Perspectives, Aug 2009, Vol. 23, Issue 3.

4 Пак там, с. 8.
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Посочените понятия са предмет на изследване в общите концепции за „зе-
лено управление” (Green management) и „зелен маркетинг” (Green
marketing). Тяхната основна идея е бизнесът да функционира по екологично
отговорен начин. Това означава той да се развива без да оказва негативно
въздействие на местната или на глобалната околна среда, без на нанася вреда
на местните общности и на обществото и без да вреди на икономиката като цяло.
Както се вижда, зелените управленски практики се интерпретират по-широко и в
последните години се разглеждат в цялостния контекст на социално отговорното
поведение на бизнеса. На първо място, то изисква произвежданите продукти или
предлаганите услуги от бизнес организациите да бъдат екологично безопасни. Удов-
летворяването на това изискване включва широк кръг от дейности – извършване
на продуктови модификации, изменения в производствени, пласментни и логистич-
ни процеси, както и промяна в използваните средства за връзки с обществеността.
Общата цел на тези дейности в крайна сметка е да се създадат конкурентни пре-
димства чрез постигане на промяна в потребителските нагласи спрямо фирмените
продукти или услуги. Постигането на тази цел е резултат от предприетите социално
отговорни фирмени политики и практики, оказващи въздействие върху състоянието
на околната среда и върху живота на местните общности и обществото като цяло.

В специализираната литература се предлага и една малко по-специфична
интерпретация на въпроса за прилагането на зелени управленски практики. Те се
разглеждат като развитие и разширяване на идеята за тотално управление на
качеството. Във връзка с това Florida and Davidson (2001) налагат концепци-
ята за „производство в условия на три нули” (three zero manufacturing). Това
означава бизнес организациите да работят едновременно в условия на „нула де-
фекти” (подсигуряване на качествено производство), поддържане на „нулеви за-
паси” (свързва се с концепцията точно навреме – Just-in time) и „нулеви загуби и
отделяни вредни емисии” (бизнесът да не нанася вреди на околната среда).

Екологичните социално отговорни практики се разглеждат и като съста-
вен елемент от концепцията за „устойчиво развитие”. То се дефинира като
възможност за удовлетворяване потребностите на съвременните поколения, без
това да води до ограничаване на възможностите на бъдещите поколения да
посрещат своите нужди (Brundtland Commission, 1987). Във връзка с това
устойчивостта (sustainability) е цел на обществото за постигане на баланс между
икономическото му развитие, въздействието върху околната среда и качество-
то на живота, която предполага хармонизиране на екологичните, социалните и
икономическите аспекти на дейността на организациите.

Описаните до тук въздействия на бизнес организациите върху околната среда
могат да бъдат разгледани на няколко равнища – локално, национално, регионално и
интернационално. Разнообразие на тяхното въздействие съществува и по отноше-
ние на обекта, върху който те влияят – въздуха, водата, земята, биоразнообразието
и т.н. Някои от посочените параметри са добре изучени в момента, а други тепърва
предстои да бъдат обект на изследване. Така напр. фирмените екологични практи-
ки като фактор за усилване на продуктовата диференциация, подобряване на отно-
шенията с различни стейкхолдъри, както и ролята им за постигане на устойчиво
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развитие, са изследвани от много автори до момента. За разлика от тях, по-задъл-
бочени проучвания предстои да бъдат направени по отношение на взаимодействи-
ята: „екологични продукти – екологични пазари – промяна в потребителските нагла-
си”; „зелени управленски практики и подобряване на фирмената репутация и корпора-
тивния имидж”; „въздействие на зелените управленски практики върху функционал-
ните области на бизнеса (производство, доставки, НИРД, човешки ресурси)” и др.

2. Повишаване на конкурентоспособността чрез прилагане
на екологични социално отговорни практики, изграждащи

корпоративен имидж и репутация

Ролята на екологичните социално отговорни практики за повишаване на
конкурентоспособността е изследвана от много учени. Интерес за нас пред-
ставляват схващанията на един от утвърдените и най-известни учени в между-
народен план, работещ върху въпросите на конкуренцията и конкурентните пре-
димства – Майкъл Портър. Първоначално той формулира тезата, че в резултат
на изразходването на средства за следване на добри екологични практики, ком-
паниите могат да спестят ресурси, което ще рефлектира и върху подобряването
на тяхната производителност (Porter, 1991). По-късно тази теза се разширя-
ва, като се аргументира схващането, че екологичните социално отговорни прак-
тики могат да бъдат източник за подобряване на фирмената конкурентос-
пособност като цяло (Porter and van der Linde, 1995).

Връзката между екологичните социално отговорни практики и повишаване-
то на конкурентоспособността може да се търси посредством създаването на
възможности за увеличаване на стойността за акционерите, осигуряването на
съгласуваност с изискванията на различни правителствени организации и регула-
тори, както и разширяването на стратегическите възможности за прилагане на
“win-win” стратегии (взаимноизгодни стратегии за компанията, от една страна, и
за различни стейкхолдъри, от друга страна). Освен това, следването на зелени
управленски практики се свързва с подобряване на конкурентоспособността по-
средством привличане вниманието на потребителите и инвеститорите поради по-
доброто екологично поведение на фирмите. За целта се предоставя информация
от различни утвърдени в международен мащаб институции, оценяващи и ранжи-
ращи социално отговорното поведение на компаниите. Такива, например, са про-
учванията и класациите на различни специализирани списания (Fortune), както и
на различни борсови индекси (Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good
Environmental Leaders Europe 40 Index, Domini Social Index и др.).

Въпросът за изследване на екологичните социално отговорни бизнес прак-
тики, като средство за повишаване на фирмената конкурентоспособност, по-
конкретно, може да се обвърже с възможностите за изграждане на корпора-
тивен имидж, репутация и доверие. Най-общо, корпоративната репутация
отразява начина, по който определена група или обществеността като цяло
възприемат дадена компания през даден период от време посредством фор-
мирано мнение за нейните достойнства или недостатъци, според определени кри-
терии. През 90-те години на ХХ век се счита, че позитивна репутация може да
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бъде изградена на основата на: доходност, нисък риск, пазарна стойност, медийно
представяне, доход от дивиденти, размер на компанията и демонстриране на со-
циална загриженост. В първото десетилетие на ХХІ век към тях се прибавят и
факторите: удовлетвореност на потребителите, изграждане на близки отношения
със стейкхолдърите, кампании, подкрепяни от фирмата (вкл. чрез изграждане на
собствени фондации или даряване на средства за благотворителност) и фирмени
програми по „корпоративно гражданство” (Corporate citizenship).5

По-конкретни проучвания на взаимната връзка „корпоративна социална от-
говорност – корпоративна репутация” показват, че социално отговорните практи-
ки на бизнес организациите могат да подобрят отношенията им с ключовите стей-
кхолдъри (включително банки и инвеститори), да повлияят позитивно на финансо-
вите им резултати, институционалното инвестиране и цената на акциите им, да
намалят вредата от негативни резултати, получили публичност по време на кри-
за6. Всички посочени фактори, резултат от следване на со-циално отговорни прак-
тики, включително екологични, имат положително въздействие върху изгражда-
нето и поддържането на корпоративната репутация и корпоративния имидж.

Така например, още през 1989 г. 67% от анкетираните американски граж-
дани в проучване, посветено на екологичното поведение на компаниите, посоч-
ват че са склонни да платят 5-10% повече за екологични продукти7. Само след
три години (1991), екологично ориентираните потребители в САЩ вече са склонни
да заплатят между 15 и 20% повече за екологични продукти8.

Изследванията от последното десетилетие показват значително нарастване
на значимостта в публичното възприемане на социално отговорните практики
сред потребителите от Северна Америка и Западна Европа (Waller and
Conaway, 2011). Така например, в проучване от 1999 г. се установява, че почти
половината от запитаните респонденти в САЩ скоро са купили продукт от (или
в подкрепа на) компания със силна корпоративна социалноотговорна репутация
(Zadek, 2001). В същата година проучване в страни от Западна Европа посоч-
ва, че 86% от 4000 запитани европейски потребители са заявили, че корпоратив-
ната социално отговорна репутация на компанията оказва значително влияние
върху техните решения за покупка9. Друго проучване в САЩ 6 години по-късно
(Cone, 2004) показва нарастване с 21% в публичната подкрепа на КСО сред
5 По-подробно за авторите и посочените резултати от проучванията им вж. в: Bear, St., N. Rahman, C.

Post. Diversity drivers: How gender composition and director resource diversity affect Corporate Social
Responsibility and Reputation. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2010, pp. 1-6.

6 Bear, St., N. Rahman, C. Post. Diversity drivers: How gender composition and director resource
diversity affect Corporate Social Responsibility and Reputation. Academy of Management Annual
Meeting Proceedings, 2010, pp. 2.

7 Coddington, W. It’s no fad: environmentalism is now a fact of corporate life. Marketing News. Oct,
1990, 7.

8 Sucherd, H. T., M. Polonski. A theory of environmental buyer behavior and its validity: the
envitttronmental action-behavior model. In: Gilly, M. et all. AMA Summer Educators’Conference
Proceedings. American Marketing Association, Chicago, IL, 1991, 2, 187-201.

9 Zadek, S. The civil corporation: The new economy of corporate citizenship. London, England: Farthscan,
2001.
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потребителите. Приблизително 80% от запитаните американци са декларирали,
че корпоративната социално отговорна репутация е оказала влияние върху тех-
ните действия при вземане на решения за покупка и при формиране на предпо-
читания за инвестиране. Повече от 70% от респондентите посочват, че биха
отхвърлили работодател, чийто бизнес се характеризира с ниска социално от-
говорна репутация и също така биха бойкотирали такъв бизнес.10

В първите за България национални проучвания на социално отговорните
бизнес практики в периода 2005-2007 г. не се отчитат ясно формулирани и зая-
вени изисквания на потребителите към бизнеса по отношение на КСО. В едно
от тях (през 2005 г.) се отчита, че само българските граждани с високи доходи
обръщат внимание на някои (индиректни за КСО) фактори в своя потребителс-
ки избор или избор за кариерно развитие. Сред тях, например, са: съобразеност
на методите на работа с екологични стандарти (26,5%), коректно отношение
към служителите (16%), зачитане на човешките права и принципа на недискри-
минация (15%), репутацията на фирмата като добър данъкоплатец (12%)11.
Както се вижда от посочените данни, като водещ критерий за социално отго-
ворно бизнесповедение сред широката българска общественост се възприема
именно следването на добри екологични практики.

В едно от първите регионални проучвания (на Braun&Partners Network, 2008)
за потребителските нагласи спрямо социално отговорните практики на бизнеса в
Централна и Източна Европа, се оформя изводът, че социалната ангажираност на
компаниите тепърва ще заема все по-важно място в поведението на потребителите
при избора на продукти и услуги. И в трите, обхванати от проучването страни –
България, Унгария и Полша, е отчетена значителна осведоменост и заинтересова-
ност по тези въпроси. Най-високи очаквания към компаниите, но и най-ниска удов-
летвореност от представянето им, показват българите. 58,1% от тях са напълно
съгласни с твърдението, че бизнесът трябва да се интересува не само от интереси-
те на акционерите си, но и от тези на други заинтересовани страни – например,
служители, местни общности, потребители, граждански организации, както и окол-
ната среда. За Унгария и Полша тези проценти са съответно 48,3% и 46,4%12.

Формирането на социално отговорни практики, като част от фирмените
стратегии за управление на риска, свързан с репутацията, и изграждането на
позитивен корпоративен имидж, се основава на две принципни постановки – „пра-
1 0 Посочените резултати от изследвания, характеризиращи нарастването на значимостта в публич-

ното възприемане на социалноотговорните практики сред потребителите от Северна Америка и
Западна Европа, са интерпретирани по: Waller, R., R. Conaway. Framing and counterframing the
issue of Corporate Social Responsibility. The Communication Strategies of Nikebiz.com, Journal of
Business Communication, Vol. 48, No 1, January 2011, pp. 84-85.

1 1 ПРООН (UNDP), ЕК, Глобален договор. Проучване „Корпоративна социална отговорност в
България – нови предизвикателства 2007”. Проучване в рамките на проект, финансиран от ЕК и
програмата на ООН за развитие „Ускоряване прилагането на практики на КСО в новите страни
членки на ЕС и страни кандидатки като средство за хармонизация, конкурентоспособности и
социално сближаване”. България, 2007.

1 2 Иванова, М. За Бога, братя, не купувайте: Източноевропейците обръщат все по-голямо внимание на
социалната ангажираност на компаниите при решението какво да потребяват. „Капитал”, бр. 42, 2008.
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вене на добро” или „избягване на вредата” (Minor and Morgan, 2011). Първа-
та отразява усилията за утвърждаване на позитивното убеждение, че компа-
нията „върши правилните неща”. Пример за подобно поведение може да бъде
всичко – от инвестиране в дейности в полза на местната общност до висока
загриженост за собствения персонал или опазване на околната среда. Втората
принципна постановка се характеризира с усилията да се утвърди убеждение-
то, че компанията избягва следването или въвличането директно или индирек-
тно в лоши бизнес практики. Примерите за съществуващи и в момента лоши
бизнес практики, чието целенасочено избягване може да е част от фирмената
стратегия за КСО, могат да бъдат различни – производство, при което се нана-
ся вреда на околната среда или се пилеят ресурси, използване (или покупки от
доставчик, който използва) робски или детски труд, опити за сключване на сделки
с неизгодни условия за доставчици или за клиенти и мн. др.

Възможностите за повишаване на конкурентоспособността чрез
прилагане на екологични социално отговорни практики могат да се ре-
зюмират по следния начин. На първо място, бизнесорганизациите следва да се
стремят към предлагане на екологични продукти, които не само, че не замърся-
ват околната среда, но подпомагат предотвратяването на съществуващи вече
вреди и я предпазват от евентуални бъдещи отрицателни въздействия. Дифе-
ренцирайки по този начин подуктите си, те влияят върху процеса на покупка от
страна на екологичночувствителни потребители. Цените на екологичните про-
дукти могат да са малко по-високи, в сравнение с конвенционалните им анало-
зи, защото, както станя ясно, все повече потребители в международен мащаб
са склонни да заплащат по-висока цена за тях.

Освен екологичноориентираното пакетиране и поставяне на еко-надписи
върху продуктите, важен момент от решенията за организация на дистрибуция-
та и логистиката е тенденцията към използване на по-близкостоящи доставчи-
ци. Така се минимизират транспортните разходи и замърсяванията, които се
нанасят на околната среда, свързани с доставка от местни или регионални дос-
тавчици, в сравнение, например, с продукти, внасяни от чужбина. Освен това,
по този начин се стимулира дейността на местните производители, което де-
монстрира загриженост към местните общности.

При организация на връзките с обществеността ударението трябва да се
поставя върху позитивното екологично въздействие от страна на бизнес орга-
низациите, следващи зелени управленски практики (например, притежаването
на сертификат за биопродукти или сертифициране по ISO 14000). Цялата тази
информация се използва за подобряване на фирмения имидж и репутация чрез
подходящи рекламни и промоционални кампании. Същевременно бизнес орга-
низациите е необходимо да се присъединяват към различни международни, на-
ционални или регионални кампании, насочени към опазване на околната среда.
По този начин те могат да участват в по-мащабни инициативи, които трудно
биха се реализирали самостоятелно от отделна фирма.

Не на последно място, бизнес организациите, следващи социално отговорни
екологични политики, е необходимо да ги отчитат и оповестяват по подходящ



Икономически, социални и екологични предизвикателства
пред регионалната и националната конкурентоспособност

1 6

начин пред широката общественост. Това може да стане чрез използване на раз-
лични средства. Най-разпространеният начин е публикуване на информация в
официалните интернет страници на компаниите. Специфично средство за популя-
ризиране на прилаганите зелени практики е включваните им като елемент от со-
циалния доклад на компанията или като раздел от ежегодно публикувания фир-
мен финансов отчет. Възможно е информацията за следваните добри екологични
практики да бъде включена в доклада на одитора, ако бизнес организацията е
инициирала извършването на социален одит на дейността си. Основната идея е
по този начин всички заинтересовани страни от дейността на компанията да бъдат
информирани за предприетите от нея екологични социално отговорни инициативи.

В обобщение на посочените по-горе факти, може са се формулира тезата,
че усилията за развитие на екологичните социално отговорни практики през пос-
ледните години нарастват както на теоретично, така и на прагматично равни-
ще. Все повече заинтересовани страни от дейността на бизнес организациите
възприемат зелените управленски практики като критерий за устойчиво разви-
тие и стабилност на организациите.

3. Изследване на прилаганите екологични социално отговорни
практики на национално и на регионално равнище в България

На национално ниво у нас може да се отчете слаба положителна тенденция
във връзка с предприемането на добри социално отговорни екологични практики
през последните 5-6 години. Независимо, че се отчита нарастване за периода, по-
малко се инвестира в дейности за увеличаване на енергийната ефективност и
намаляване на замърсяването на околната среда, отколкото в разходи за спонсор-
ство, рекламни дейности със социален ефект и социални дейности за персонала.13

Като цяло у нас екологичните инициативи се отразяват слабо, както в
българските медии, така и от гледна точка публичното разкриване на информа-
ция за тях от бизнес организациите. Така, например, в проучване от 2007 г. от-
носно отразяване на темата за корпоративна социална отговорност в българс-
ките печатни медии се констатира, че едва 1,6% от публикациите, отразяващи
направени дарения, са за екология (за сравнение 23,8% от публикациите са за
дарения в полза на социално слаби деца и възрастни, 20,2% – за болни хора,
15,7% – за спортисти и 13,2% – за култура). Аналогично на това, само в 1,6% от
анализираните публикации става въпрос за действия, подобряващи инфраструк-
турата у нас и в 1,4% от публикациите се коментират въпроси, свързани с бла-
гоустрояване и почистване на природни парокве14.

1 3 Най-често практикуваните форми на дарителство и подпомагане от страна на бизнес организа-
циите са: пряко дарителство (52% от фирмите), дейности, насочени към здравето, квалификаци-
ята и др. грижи за персонала (52%), нефинансова подкрепа от страна на фирмата под формата на
безплатно предоставяни продукти и услуги (27%), разходи за енергийна ефективност и намаля-
ване замърсяването на околната среда (25% от фирмите). Вж.: Корпоративната социална отго-
ворност в българския контекст. Базово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и
фондация „Помощ за благотворителността в България”. Септември-Октомври 2006, с.16-17.

1 4 Темата „Корпоративна социална отговорност” в българските печатни медии. Програма на ООН
за развитие, България и Алфа рисърч. 2008, с. 14-15.
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Проучените интернет страници на водещите 40 български компании по
пазарна капитализация през 2007 г. показват, че най-оскъдна е предоставената
на тях информация именно относно екологичната им политика. Едва 27,5% от
тях публикуват някакви данни по този въпрос.15 Необходимо е да отбележим,
че в това проучване се констатира съществуването на ясно изразена тенденция
най-подробна информация по екологични въпроси да предоставят организации
от сектори с най-висока степен на замърсяване. Най-голям обем предоставена
информация има на сайта на Кремиковци АД, следвани от „Петрол” АД и „Со-
фарма”16 [1]. Подобна секторна зависимост в предоставянето на фирмена еко-
логична информация е констатирана и на международно ниво.17

Секторна зависимост в степента на прилаганите екологични социално отго-
ворни политики се констатира и в нашето проучване за регион Варна18 – най-голямо
е тяхното разпространение сред индустриалните компании. Така например, 100%
от тях предоставят информация за управление на суровини и отпадъци. В 87,5% от
индустриалните фирми се правят опити за опазване на околната среда чрез прила-
гане на технологии, щадящи природата и града (за сравнение, този дял сред строи-
телните фирми е 43,8%, а сред търговските – 33,4%). Подобно е и разпределението
на отговорите на въпроса за фирмените усилия за опазване на околната среда чрез
намаляване на отделяните вредни емисии и газове във въздуха и водите. 75% от
индустриалните фирми във Варна полагат такива усилия (за сравнение, този дял
сред строителните фирми е 37,5%, а сред търговските – 20%).

В нашето проучване бяха обособените пет области на социално отговорни
практики: 1)околна среда и продукти/пазари; 2) човешки права и условия на
труд; 3) общности, социално развитие и благотворителност; 4) мерки срещу
корупцията и 5) управленски практики и документация. Изследователски инте-
рес за нас представлява въпросът за степента на популярност на екологичните
практики, сравнени с останалите четири изследвани области. Оказва се, че най-
голямо разпространение, както на национално, така и на регионално ниво (Вар-
на), има практиката на дарителството и спонсорството, като част от инициати-
вите за подкрепа на местните общности и социалното развитие. На второ мяс-
то по популярност, са инициативите, които компаниите предприемат за гаранти-
1 5 За сравнение: 58,8% от изследваните компании оповестяват данни за политиките си за развитие/

обучение на персонала, 41,1% разкриват информация за обществени и спонсорски програми.
Вж: Институт за икономическа политика. Представяне на интернет страниците на информация за
корпоративната социална отговорност на 40-те водещи компании по пазарна капитализация. С.,
2007.

1 6 Институт за икономическа политика. Представяне на интернет страниците на информация за
корпоративната социална отговорност на 40-те водещи компании по пазарна капитализация. С.,
2007.

1 7 Вж. по-подробно: KPMG. International Survey of Corporate Sustainability Reporting. 2002. //
www.wimm.nl

1 8 Серафимова, Д., И. Тодоров. Проучване на социалноотговорните практики на българския биз-
нес. Варна, Геа-принт, 2011, с. 82-129. (Проучването е реализирано в рамките на проект №НИР33/
06.04.2009 г., финансиран чрез целева субсидия на Министерство на образованието, младежта и
науката).
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ране спазването на човешките права и подобряване условията на труд на слу-
жителите си. Едва на трето място по степен на разпространение са практиките,
свързани с опазване на околната среда.

При това най-висок е относителният дял на компаниите, които декларират,
че предоставят информация за управление на суровини и отпадъци, според за-
коновите изисквания и стандарти (65,3%). Същевременно, делът на тези от тях,
които посочват конкретни мерки за реализирането на посочената инициатива е
сравнително по-нисък (44%).

На фиг. 1 е показана по-подробна информация относно предоставянето на
информация по екологични въпроси от страна на изследваните варненски фир-
ми. Приблизително две трети от фирмите в региона поддържат и/или предоста-
вят информация за управлението на суровини и отпадъци, според законовите
изисквания и стандарти.

Проучването на екологичните аспекти в дейността на варненските бизне-
сорганизации продължава с по-подробното разглеждане на въпросите за под-
държане и предоставяне на информация относно отделяните от тях вредни еми-
сии и други замърсители, както и за начините, по които се съхраняват вредни
материали (вж. фиг. 2).

Вижда се, че когато въпросите за разкриване на фирмена екологична ин-
формация се конкретизират по отделни проблемни области, делът на фирмите,
които отговарят положително, намалява драстично – средно с около 20% по-
малко, в сравнение с резултатите, показани на фиг. 1. По-малко от половината
от изследваните организации разкриват доброволно информация за отделяните
от тях вредни емисии, както и за начините за съхранение на вредни материали.

При по-подробното изследване на отговорните практики, свързани с пуб-
личното оповестяване на подобна информация, се отчитат и известни различия,
в зависимост от принадлежността на фирмите в групи, съобразно отчетения
годишен оборот и числеността на персонала в тях. Колкото по-висок е отчете-
ният годишен оборот на фирмите, попаднали в извадката, толкова по-голям е

Фиг. 1. Фирмата поддържа и предоставя информация за управление
на суровини и отпадъци, според законови изисквания и стандарти
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Фиг. 3. Предприети конкретни фирмени действия
за опазване на околната среда
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относителният дял на тези от тях, които разкриват информация по изследваните
екологични въпроси. Подобна тенденция се забелязва и при представянето на
фирмите в групи, съобразно броя на персонала им. Например, 61,5% от варнен-
ските бизнес организации с повече от 750 човека персонал разкриват подобна
екологична информация. Относителният дял на фирмите с персонал до 100 чо-
века, които оповестяват такава информация, спада наполовина – 29,4%.

При изследване на конкретните действия, чрез които фирмите се опитват
да намалят вредното си влияние върху околната среда, се оказва, че делът на
тези от тях, които действително полагат целенасочени усилия в тази посока,
варира между 20 и 46,7%, в зависимост от вида на конкретните практики, обект
на проучване (вж. фиг. 3).

Наблюдава се различна степен на активност по отношение на отделните
инициативи за опазване на околната среда. Най-висок е относителният дял на
фирмите, които се стремят да прилагат технологии, щадящи околната среда (46,7%)
и да намаляват отделяните вредни емисии във въздуха (38,7%), следвани от уси-
лията за намаляване на шума (30,7%). Конкретните действия за опазване на окол-
ната среда, които са най-непопулярни сред варненските бизнес организации, са
усилията за намаляване използването на пластмасови опаковки, чаши, чинийки и
др. под. в дейността на фирмата (само 20% от изследваните компании се
придържат към тях). Малък е също така делът на фирмите, които вземат учас-
тие в действия за опазване на национални природни ресурси (21,3%).

От представените данни става ясно, че следването на екологични социал-
но отговорни практики сред българските бизнес оганизации нараства през го-
дините, независимо, че все още не е достатъчно разпространено, сравнено с
международния опит.

Заключение

През последните години все повече изследователи доказват, че екологич-
ната отговорност на съвременните бизнес организации е нещо, което ги облаго-
детелства и разширява границите на икономическото и социалното им влияние.
Тя се възприема като фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособ-
ност. Поради това, мотивацията за нейното практическо прилагане от менид-
жърите се основава на осъзнаване на нейните икономически измерения. Чрез
тях, от една страна, се акцентира върху връзката между бъдещите финансови
резултати и фирмената конкурентна позиция, а от друга – върху състоянието на
околната среда и ресурсите. Ако бизнесът не се грижи за средата и ресурсите,
това означава, че настоящите му действия издигат бариери за неговото бъде-
що развитие.

Прилагането на екологични социално отговорни практики в международен
мащаб е въпрос, който предизвиква все по-голям интерес, както от страна на
учени и изследователи, така и от страна на бизнеса. В последните няколко го-
дини в България нараства броят на бизнес организациите, ангажирани със зеле-
ни управленски практики. Въпреки това, интересът към екологичните аспекти
на КСО у нас, както на национално, така и на регионално ниво, все още е по-
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малък, в сравнение с прилагането на други социално отговорни практики (най-
вече филантропия и инициативи в полза на социално слаби групи или в полза на
персонала).

Подобно на международната практика и у нас се наблюдава секторна за-
висимост при възприемането и публичното отчитане на екологични социално
отговорни практики. Най-висок е относителният дял на фирмите от сектори с
най-висока степен на замърсяване, които прилагат и отчитат зелени управленс-
ки практики. Това показва, че все още в България основен двигател за възпри-
емането им са регулаторните механизми, а не вътрешнофирмените усилия за
устойчиво развитие и социална отговорност.

Във връзка с това, обект на бъдещи проучвания у нас са въпросите за
използване на екологичните продуктови модификации за промяна в потребител-
ските нагласи, възможностите за подобряване на корпоративния имидж и фир-
мената репутация чрез следване на екологични социално отговорни практики,
както и изискванията, които те поставят към организацията на бизнеса и функ-
ционирането на отделните му функционални области.

ENVIRONMENTAL  ASPECTS  OF  SOCIALLY  RESPONSIBLE
BUSINESS  PRACTICES  AND  THEIR  ROLE

FOR  RAISING COMPETITIVENESS

Assoc.  Prof.  Dr  Desislava  Serafimova

Abstract

One of the main issues, on which there are focused the efforts of various international
organizations, research groups, scientists and practitioners in the sphere of corporate social
responsibility, is that of environmental protection. It is present as an element in the requirements
and criteria on good practices of all recognized international organizations, standards, stock
indexes and initiatives for reporting the social responsibility of business and the social audit.

In the article the environmental socially responsible practices are characterized as a
means for raising competitiveness. There are compared the findings of national surveys and
our own survey of the adoption and the application of environmentally responsible practices
on the part of Bulgarian businesses. On that basis there are outlined guidelines for their future
application in organizations as a means for raising their competitiveness.

Keywords: environmental social responsibility, green management practices,
competitiveness.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНО  ОТВЕТСТВЕННОЙ
БИЗНЕС-ПРАКТИКИ  И  ЕЕ  РОЛЬ

В  ПОВЫШЕНИИ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Доц.  д-р  Десислава  Серафимова

Резюме

Одним из основных вопросов, на которых сфокусированы усилия различных меж-
дународных организаций, исследовательских групп, ученых и практиков в сфере корпо-
ративной социальной ответственности, является проблема охраны окружающей среды.
Он присутствует в качестве элемента в требованиях и критериях хорошей практики всех
утвержденных международных организаций, стандартов, биржевых индексов и инициа-
тив учета социальной ответственности бизнеса и социального аудита.

В статье экологическая социально ответственная практика характеризуется как сред-
ство повышения конкурентоспособности. Сопоставляются результаты национальных ис-
следований и нашего исследования относительно принятия и применения экологически
ответственной практики болгарского бизнеса. На этой основе определяются направления
будущего применения этой практики в организациях как средство повышения их конку-
рентоспособности.
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„РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ” КАТО ХИБРИДНА МОНЕТАРНА
КАТЕГОРИЯ – ДИСКУСИЯ И ПРОЯВЛЕНИЕ

Доц. д-р Христина Благойчева

Дълги години се е считало, че бедността е присъща само на неактивните
лица, с прилежащото допускане, че тя се дължи на тяхната неспособност за
труд (поради старост или инвалидност) или ленивост. От там се е налагал из-
водът, че липсата на работа е обясняващ фактор за бедността и следователно,
наличието й е основният начин за излизане от бедност.

Днес възгледите се променят и в развитите общества започва да се отчи-
та фактът, че дори и заетите лица (ако са с ниски доходи) могат да бъдат изло-
жени на риска от изпадане в бедност. „Работещи бедни” възниква като хибрид-
на категория, признаваща съществуването на доходна бедност, дори и при нали-
чие на заетост. Терминът става все по-често използван в съвременна Европа
не само от политиците, но и от академичната общност, провокирайки множе-
ство изследвания в тази област1, които често се разминават по отношение на
характеризирането му.

Целта на тази статия е да систематизира отделните параметри, дефини-
ращи категорията „работещи бедни” в европейски мащаб и да изследва разме-
рите на проявлението й конкретно за нашата страна.

1. Дефиниране на категорията „работещите бедни”

Съществува едно общо схващане, че заетостта е най-добрият начин за
справяне с бедността. Въпреки това, през 2008 г. 8,5% от заетото население на
ЕС попада в категорията „работещи бедни”. Най-висок е процентът в Румъния
(17,5%), следван от този в Гърция (14,3%), Полша и Португалия (и двете с по
около 12%), а най-нисък – в Чешката република (3,6%). В България нормата на
бедност сред работещите е 7,5%, което поставя страната ни на 18-то място в

1 Виж: Nolan, B., I. Marx. Low Pay and Household Poverty. In Gregory M. et al. (eds.), Labour Market
Inequalities: Problems and Policies of Low-wage Employment in International Perspective. Oxford:
Oxford University Press, 2000.; Andreв, H. J., Н. Lohmann. The Working Poor in Europe. London:
Edward Elgar, 2008.; Lohmann, H. Welfare States, Labour Market Institutions and the working Poor:
A Comparative Analysis of 20 European Countries, European Sociological Review, 25 (4), pp. 489-
504.; Crettaz, E. Fighting Working Poverty in Post-industrial Economies. Causes, Tradeoffs and
Policy Solutions, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011.; Maitre, B., В. Nolan, С. Т. Whelan. Low Pay,
In-Work Poverty and Economic Vulnerability: A Comparative Analysis using EU-SILC, The Manchester
School, 80, pp. 99-116.; Kenworthy, L. Progress for the Poor, Oxford: Oxford University Press, 2011.
; Van Lancker, W. The European World of Temporary Employment: Gender and Poor?, Oxford:
Oxford University Press, 2012. и др.
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ЕС по този показател.2 Икономическото развитие обуславя промяна в струк-
турните елементи на заетостта и нарастваща поляризация на трудовия пазар
между нискоквалифицираната и висококвалифицираната работа. Създават се
предпоставки за появата на нови рискове от бедност сред заетото население. В
доклада на Европейската комисия за 2011 г. се отбелязва: „Въпреки, че е ясно,
че заетостта е най-важния фактор за превенция срещу бедността, вярно е също
и че феноменът на монетарната бедност сред заетите е въпреки всичко твърде
реален.”3

Признанието за съществуването на този феномен налага необходимостта
от формулиране на основните параметри, които го дефинират и обуславят, и
прецизиране на вариантите за справянето с него. Оказва се, обаче, че дефини-
рането на работещите бедни не е лесна задача.

Въпреки, че е често използвана в публичните дебати и аналитичните из-
следвания, тази категория отразява множество и вариращи профили, проявява-
щи се при различни ситуации. Затова и в световната икономическа литература
липсва единна дефиниция. Различията се проявяват при отделните характери-
зиращи моменти: кой се счита за работещ; какво е национално възприетото
ниво на доход, под което лицето ще се определя като бедно; към каква единица
ще отнесем спечелените трудови доходи – към самия работник или пропорцио-
нално на членовете на домакинството, към което той принадлежи. Например,
Световната организация на труда дефинира работещите бедни като онези, кои-
то работят и принадлежат към бедни домакинства4. Така се извеждат две ста-
тистически единици – индивидите и домакинствата. Индивидите са основата
за установяване на класифицирането „работещ” или „неработещ”. От друга
страна, домакинството се счита за базата, на която се извежда класифициране-
то като „беден” или „не беден”. В някои изследвания дефиницията за „работе-
щи бедни” се разширява до всички, които живеят в бедни домакинства където
поне един от членовете е зает с работа5.

Самото дефиниране на заетостта създава неопределеност. Може ли да се
характеризира като заето лице, което е работило например само 10 часа през
месеца? Какъв е достатъчният брой на отработените часове? Подобна е и
ситуацията във връзка с доходите. Дали всяко заето лице, чиито нетни доходи
са под възприет праг на бедност, ще се счита за бедно? Дали индивидуалното
измерване на финансовата обезпеченост е достатъчно? В крайна сметка,
възможно е другият семеен партньор да получава висока заплата, която да
компенсира общия размер на доходите на база домакинство. Компенсиращо
влияние могат да окажат и получаваните социални трансфери. Възможен е и
2 EUROSTAT Newsrelease, 190/2010, Income and Living Conditions in Europe: In the EU27, 116

Million People Were at Risk of Poverty or Social Exclusion in 2008, EUROSTAT, 13 December 2010.
3 European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2011, Publications Office of

the European Communities: Luxembourg, 2011.
4 ILO, World Employment Report 2004-2005, Geneva, 2004, p. 24.
5 Majid, N. The working Poor in Developing Countries. International Labour Review, Vol. 140, No. 3,

2001, p. 31.
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обратният случай. Ако едно лице получава високи доходи, то не би трябвало да
се отчита като бедно. Но когато другите членове на домакинството не работят
и дохода му се разпределя между тях, тогава всички ще слязат под линията на
бедност. Това са все въпроси, на които още няма единен отговор. В табл. 1 са
изведени основните дефиниции, които се прилагат в световната литература.
Въпреки, че изглеждат сходни, те се основават на различни гледни точки за
комбинацията от заетост и доходна бедност.

Таблица 1

Дефиниции за „работещи бедни” в световната литература

Страни Източник Дефиниция на
зетостта Праг на бедност

ЕС
Eurostat -наети за поне 15 часа в

месеца
-най-често повтарящият
се статус на активност в
последната година

Нискодоходен праг: по-
малко от 60% от
медианния еквивалентен
доход на домакинството
(Относителна
монетарна бедност)

Франция
-Institut National
de la Statistique et
de l’Economie
(INSEE)
-Academics
National Action
Plan for Social
Inclusion 2001-
2003/2003-2005

-индивиди, прекарващи
поне 6 месеца в
годината на трудовия
пазар (работещи или
търсещи работа);
-работещи поне 6
месеца;
-имали работа поне
един месец в годината.

Нискодоходен праг: по-
малко от 50% (обичайно
60-70%) от медианния
еквивалентен доход на
домакинството
(Относителна
монетарна бедност)

Белгия National Action
Plan for Social
Inclusion 2001-
2003/2003-2005

-индивиди, прекарващи
поне 6 месеца в
годината на трудовия
пазар (работещи или
търсещи работа);
-работещи поне 6
месеца;

Нискодоходен праг: по-
малко от 60% от
медианния еквивалентен
доход на домакинството
(Относителна
монетарна бедност)

Швейцария -Swiss Federal
statistical Office
-Academics

-всички „активни”
индивиди, без значение
колко часа са
отработили; или
-всички индивиди на
пълно работно време
(т.е. 36 часа или повече
седмично).

Административно
определена базисна
социалноосигурителна
норма (Монетарна
административна
бедност)
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Източник: Peсa-Casas, R., М. Latta. Working Poor in the European Union,
European foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2004, p.7.

САЩ US Census Bureau
(USCB)

Общият брой часове,
изработени от
членовете на
семейството, които са
повече или поне равни
на 1750 часа в годината
(44 седмици)

Федерално определена
линия на бедност
(Абсолютна монетарна
бедност)

US Bureau of
Labour Statistics
(USBLS)

-индивиди, прекарващи
поне 6 месеца (27
седмици) в годината на
трудовия пазар
(работещи или търсещи
работа);

US Researchers in
general

-заети средно поне 1000
часа;
-или дефинициите на
USCB и USBLS

По-малко от 125%-150%-
200% от федерално
определената линия на
бедност (Абсолютна
монетарна бедност)

Канада National Council
of Welfare (NCW)

Повече от 50% от
общия семеен доход се
формира от заплати,
получени доходи или
самонаетост

Нискодоходни лимити,
определени в
статистиката на Канада
(Абсолютна монетарна
бедност)

Canadian council
on Social
Development
(CCSD)

Лица в работоспособна
възраст, имащи поне 49
седмици заетост на
пълно (поне 30 часа
седмично) или непълно
работно време

Относителен
нискодоходен праг,
определян от CCSD
(Относителна
монетарна бедност)

Canadian Policy
Research
Networks (CPRN)

Работещи на пълно
работно време през
цялата година

Относителен
нискодоходен праг: по-
малко от $20 000 за
година (Относителна
монетарна бедност)

Австралия Social Policy
Research Centre

Всички “активни”
индивиди, без значение
колко часа са
отработили

Абсолютна линия на
бедност на Хендерсън6

(Абсолютна монетарна
бедност)

6 Абсолютната линия на бедност на Хендерсън е развита от проф. R. F Henderson през 70-те
години на ХХ век, докато е ръководел Австралийската правителствена комисия по бедност.
Неговата широко използвана формула изчислява сумата на парите, от които индивидите или
семействата се нуждаят, за да покрият базисните си жизнени нужди.
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Забелязват се вариации и в двата характеризиращи параметъра – заетос-
тта и прагът, под който лицето ще се счита за бедно – не само между различни-
те страни, но и между дефинициите на отделните институции в една и съща
страна. Определянето на това, кой е зает, стига в двете крайности – от работе-
щи на пълно работно време през цялата година (Канада), през работещи или
търсещи работа през определен период от време (ЕС, Франция, Белгия, САЩ,
Канада), до изискването да са „активни”, без значение колко часа са отработи-
ли (Швейцария, Австралия). Дефиницията на NCW в Канада обвързва заетос-
тта с домакинството, чрез изискването повече от 50% от общия семеен доход
да се формира от заплати, получени доходи или самонаетост.

Съществува и значителна вариация относно характеризирането на това,
кой се определя като беден, отразяваща двата главни клона при дефинирането
на монетарната бедност – относителният или абсолютният възглед7.

При съвкупното разглеждане на характеризиращите параметри, прилагани по
света, може да се очертае една хетерогенна картина. Тя показва, че в категорията
на работещите бедни могат да бъдат включени много групи лица. Тези групи вари-
рат не само по отношение на техния състав, но и във връзка с индивидуалните и
домакинските характеристики. Налага се изводът, че при дефинирането трябва да
вземем предвид няколко параметъра: трудов статус (постоянен или временен тру-
дов договор), интензитет на работа (пълно или непълно работно време), доход на
отделния индивид, и (задължително) глобалния такъв на домакинството. Така ще
се отчетат и доходите, осигурявани от другите членове на домакинството, както и
различните източници на доход – собствен капитал, социални трансфери и др.

2. Фактори, произвеждащи бедност сред работещите

Въпреки разнородността на представените дефиниции, можем да изведем
три, общи за тях, фактора, продуциращи „работещи бедни” – ниската трудова
интензивност, размерът на домакинството и ниските трудови доходи.

Може да се предположи, че засегнати от бедност по време на работа са
най-често лицата с ниска квалификация и тези, които не са с пълна трудова зае-
тост – сезонна, временна, почасова или на непълно работно време. Същевремен-
но, разпределението на доходите сред заетите лица, като цяло, може да бъде
обяснено чрез индивидуалните им характеристики и спецификите на трудовите
пазари, както и с други фактори. Така, бедност сред тях може да се прояви не
само, когато те са временно или почасово заети, а и в случаите на постоянни
договори, с пълно работно време. Таблица 2 представя една картина на работе-
щите бедни в страните от ЕС през 2008 г. по трудов статус (т.е. в зависимост от
това, дали са назначени на постоянен или на временен трудов договор).

7 Относителният възглед използва линия на бедност, установена като част от медианния или сред-
ния доход, или разходите за потребление на населението като цяло, необходими за осигуряване
на определен стандарт на живот. Абсолютният възглед дефинира бедността на основата на спо-
собността на домакинството да закупи съвкупност от стоки или услуги, определени като мини-
мум за поносим стандарт на живот.
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Таблица 2

Норма на риск от бедност по трудов статус (%), 2008 г.

Източник: Wolf, P. 17% of EU Citizens were At-Risk-of-Poverty in 2008,
EUROSTAT, Statistics in Focus, No 9/2010.

Таблицата показва, че във всички страни от ЕС съществува риск от бед-
ност сред заетите лица, като проблемът е по-сериозен при тези, работещи на
временен договор. Относителният дял на постоянно заетите, които са с доходи
под официално приет за страната праг, се движи в интервала от 3 до 6%. Про-
центът е по-висок само в Латвия (10%), Люксембург (9%) и Литва (7%). Същев-
ременно с изключение на няколко страни (Австрия, Естония, Малта, Холандия и
Чешката Република), относителният дял на бедните, работещи на непълно вре-
ме е двуцифрено число. Това отново идва да покаже, че заетостта, само като

Заети лица
Общо Постоянен договор Временен договор

ЕС-27 8 5 13
Австрия 6 5 8
Белгия 5 3 11
България 7 6 16
Великобритания 9 : :
Германия 7 5 14
Гърция 14 5 16
Дания 5 4 :
Естония 7 6 5
Ирландия 6 3 12
Испания 11 5 14
Италия 9 6 16
Кипър 6 5 18
Латвия 11 10 18
Литва 9 7 14
Люксембург 9 9 15
Малта 5 4 5
Полша 12 5 13
Португалия 12 7 11
Румъния 17 5 22
Словакия 6 5 11
Словения 5 4 10
Унгария 5 4 12
Финландия 5 3 13
Франция 7 4 12
Холандия 5 4 4
Чешка Република 4 2 6
Швеция 7 5 18
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отчетен показател, не е разрешение на проблема с бедността. Затова, като
критерий в горепосочените дефиниции за бедност, би следвало да се обърне
повече внимание и на показателя продължителност и качество на заетостта.
Същевременно, е важно да се разбере, че ако някой получава ниски доходи, тъй
като работи на непълно работно време, механизмът водещ до бедност въпреки
работата, може да не е ниската заплата, а по-скоро слабото включване към
работната сила.

Получаваните трудови доходи са едно от най-важните измерения за каче-
ството на положената работа. Те са основната изгода във връзка със заетост-
та, която има стойност за работещите и най-многостранния инструмент за дос-
тигане на различни други цели. Много често са и в тясна асоциация с други
обективни и субективни измерения на качеството на труда.

Повишаването на нивото на качествена заетост беше поставено като цен-
трален момент в Лисабонския дневен ред8. Проследяването на амбициозните
цели по отношение на заетостта в Стратегия Европа 2020 показват, че внимани-
ето в тази насока не намалява9. Същевременно по-нататъшното увеличаване
на участието в трудовата дейност ще доведе на трудовия пазар и лица с по-
ниско образование и умения. Някои преценки показват, че е малко възможно
бъдещите нараствания на заетостта, сами по себе си, да ограничат относител-
ната монетарна бедност сред работещите, ако се запазят сегашните институ-
ционални постановки.10 В този контекст от практическо значение е да се насочи
по-голямо внимание към институциите и средствата, подпомагащи осигурява-
нето на една, макар и минимална, доходна защита на работещите, както и към
възможността за въздействие върху качеството на работната сила.

Mинималните работни заплати и тяхното влияние за редуциране на бедно-
стта сред работещите, са конфликтен обект. Техните поддръжници (предимно
професионалните съюзи) ги считат за важна мярка, подобряваща стандарта на
живот на работещите. Опонентите им считат, че налагането на минимална зап-
лата увеличава безработицата сред нискоквалифицираните работници11. Ако се
съобразим едновременно с двете гледни точки, трябва да отбележим, че
ефектът на минималната заплата, зависи от равнището, на което тя е установе-
на и от това, дали води до значителна промяна в диференциацията на доходите.
Ако размерът £ е нисък, тя ще има слаб негативен ефект върху осигуряването
на работа и заетостта на нискоквалифицираните работници, но ще има и нисък
позитивен ефект върху намаляване на броя на работещите бедни. В обратния
случай, ако размерът £ е висок, тя ще окаже значително въздействие и в двете

8 Cantillon, B. The Paradox of the Social Investment State; Growth, employment and Poverty in the
Lisbon agenda, Journal of European Social Policy, 21 (5), 2011, pp.432-449.

9 Marlier, E., D. Natali, R. Van Dam. Europe 2020: Towards a More Social EU?, Brussels: Peter Lang,
2010.

1 0 Marx, I., P. Vandenbroucke, G. Verbist. Can Higher Employment Levels Bring Down Poverty in the
EU? Regression Based Simulations of the Europe 2020 Target, IZA, Discussion Paper No. 6068.

1 1 Working Poor in Europe. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2010, p. 15.
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отношения. Затова трябва да се търси компромисен вариант – например, тя да
бъде позиционирана около нивото на бедност.

Все пак наличието на нормативно установена минимална работна заплата
е призната мярка в подпомагане на доходната защита за работещите в много
страни. През 2010 г. 20 страни-членки на ЕС, имат национална, правителствено-
установена, минимална работна заплата. Кипър има задължителна минимална
заплата само за някои сектори. Останалите шест страни (Австрия, Дания, Фин-
ландия, Германия, Италия и Швеция) нямат установена чрез закон минимална
заплата, но имат секторни, колективно договорени, норми на минимално запла-
щане. В САЩ е установена минимална федерална работна заплата, а някои от
щатите са възприели дори по-високо от нея ниво. В Евросъюза съществува
значителна вариация в нивата на минималната заплата, като относителен дял
спрямо средната работна заплата (между 30 до 50%)12.

Третата предпоставка, водеща до бедност, е наличието на голямо домакин-
ство с повече деца. Да имаш три или четири деца е опасен избор за домакинства-
та от гледна точка риска от изпадане в бедност. В много случаи работните запла-
ти и нетрудовия доход за отделно лице не могат да бъдат описани като „ниски”,
но не са достатъчни за да удовлетворят нуждите на цялото семейство, или да
кажем на домакинство от 4-5 лица. Наличието на две, три или повече деца е още
по-възможен фактор за преминаване в групата на бедните на самотен родител,
или на семейство само с един работещ. Всъщност, след раздяла или развод, дори
и наличието само на две деца може да бъде проблематично. Нуждите на вече
формиралите се две домакинства (в повечето случаи на бившия съпруг, който
живее сам и на майката с децата) нарастват с почти 30%13.

Всеки от посочените фактори – ниска трудова интензивност, размер на
домакинството и ниски трудови доходи, може да бъде разглеждан като вероят-
на, но недостатъчна сама за себе си, предпоставка за проявата на бедност
сред работещите. Съвместната им проява, обаче, със сигурност ще увеличи
възможността от попадане в редиците на работещите бедни. Трябва да се от-
чете и обвързаността на тези фактори с различни правителствени системи –
данъчни, социалноосигурителни и трансферни, които се различават в отделните
страни. Те също трябва да се вземат предвид, за да може да се състави един
цялостен профил на бедните сред работещите в дадена страна.

3. Проблемът с работещите бедни в България

Ситуацията на доходна бедност в България се моделира под въздействие-
то на специфични, характерни за нашата страна фактори, свързани с дълго

1 2 Van Mechelen, N., S. Marchal, T. Goedemè, I. Marx, Cantillon, B. The CSB Minimum Income
Protection Indicators Dataset (CSB-MIPI), Working Paper N0. 11/05, Antwerp: Herman Deleeck
Centre for Social Policy, 2011, p. 10.

1 3 Crettaz, E., G. Bonoli. Why are some Workers Poor? The Mechanisms that Produce Working Poverty
in a Comparative Perspective, Working Papers on the Reconciliation of Work and Welfare in Europe
12/2010, RECWOWE Publication, Dissemination and Dialogue Centre, Edinburgh.
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продължилия преход към пазарна икономика и реформите, обвързани с член-
ството ни в ЕС. Но извършените социални промени и реформи засега не пости-
гат желаните от обществото цели. Независимо от членството в ЕС и постигна-
тият в последните няколко години (преди кризата) икономически растеж, дей-
ствителността в България все още се характеризира със забавено догонващо
развитие, нисък БВП на глава от населението и значителен брой бедни.

Равнището на бедността в нашата страна се измерва чрез два вида линии
на бедност – абсолютна и относителна. Абсолютната бедност се определя нор-
мативно и ежегодно чрез постановление на Министерския съвет (първото е По-
становление № 345 от 18 декември 2006 г)14. Но при статистическите сравнения
и анализи по-често се използва относителната линия на бедност, за чието опреде-
ляне е възприета методиката на Евростат 15 – 60% от медианния еквивалентен
доход в домакинството. Съответно, като „работещи бедни” ще класифицираме
лицата, които са наети за повече от шест месеца в годината и чийто разполагаем
доход ги позиционира под тази линия на бедност. Последните данни, които са
изпратени и потвърдени от Евростат се отнасят за 2009 г. (табл. 3). Според тях,
относителният дял на бедните (като цяло) у нас се движи в рамките на около 22-
21% от населението. Делът на работещите бедни в населението в последните
три години гравитира около 7,5%, с нарастване през 2010 г. до 7,7%.

Таблица 3

Относителен дял на работещи бедни
(за лица във възрастова група 18-64 г.)

1 4 Определените размери са както следва: за 2007 г. – 152 лв.; за 2008 и 2009 г. – 194 лв.; за 2010 и
2011 г. – 211 лв.; за 2012 г. – 236 лв.

1 5 Вж. табл. 1.

година на провеждане на
изследване 2006 2007 2008 2009 2010

година за която се отнасят
данните 2005 2006 2007 2008 2009

Линия на бедност –
средномесечен размер в
левове

135,30 144,80 212,30 276,50 295,00

Относителен дял на
бедните в % от населението 18,4 22,0 21,4 21,8 20,7

Заети в риск от бедност
общо 5,4 5,8 7,5 7,4 7,7

мъже 5,3 6,1 8,0 7,8 8,5
жени 5,7 5,6 7,1 7,1 6,7

наети 5,6 5,7 4,9 4,5 5,3
самонаети 8,7 2,8 5,9 10 9,8
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Източник: Индикатори за бедност и социално включване, основани
на европейското изследване за доходите и условията на живот (EU-SILC)
в контекста на Отворения метод за координация – www.nsi.bg.

В България основният риск от изпадане в бедност се свързва с икономи-
ческата активност на индивидите и качеството на участието им на пазара на
труда. Забелязва се интересна тенденция. Докато относителният дял на бедни-
те (общо) е най-висок през 2006 г., след което се снижава, динамиката в относи-
телния дял конкретно на работещите бедни се движи в обратна посока. След
2005 г. техният относителен дял непрекъснато се увеличава. Значителен нега-
тивен ефект се наблюдава при работещите на непълно работно време. За първите
три години от изследвания период рискът при тях от изпадане в бедност е около
три пъти по-голям от този на заетите на пълно работно време. За последната
година разликата се увеличава до пет пъти. Резултатите могат да се изтълку-
ват по два начина. За част от работещите бедни лица може да се предположи,
че данните не са съвсем верни, поради наличието на неформална икономика и
укриване на част от спечелените доходи. Причината при останалите са ниските
трудови възнаграждения.

Интересно е, че след 2006 г., въпреки наличието на икономически растеж,
бедността сред заетите лица се задълбочава, т.е. разпределението на ползите
от растежа е било за сметка на социалната справедливост. Увеличените прихо-
ди за работодателите в страната не са довели и до съответно повишаване на
заплащането на труда. А изоставането в доходите е неблагоприятна предпос-
тавка за способността на лицата в риск от бедност за справяне с ефектите на
кризата и проявилата се след нея рецесия.

За съжаление, липсват актуални данни за 2010 и 2011 г. за да се отчете и
влиянието на глобалната икономическа криза. Но може да се предположи, че
ситуацията се е запазила, а дори и влошила. При възникналите финансови зат-
руднения голяма част от компаниите въвеждат различни мерки за намаляване
на разходите си, включително чрез намаляване на заплатите и допълнително
редуциране на работните часове на наетите лица.

Ясно е, че заетостта сама по себе си не винаги гарантира статус над лини-
ята на бедност. По-важна роля играят доходите, реализирани на трудовия па-
зар. Разбира се, те не са единственият източник на домакински доходи и не би
следвало да се приемат като панацея за решаване на проблема. Но конкретно
за България спечеленото на трудовия пазар е ключов компонент на домакинс-
кия доход. Работните заплати представляват почти 52% от доходите в бюдже-
тите на домакинствата. За 2011 г. разпределението е както следва: 51,8% –

Разпределение на
работещите бедни по вид
заетост

пълно работно време 4,6 5,1 6,3 6,2 6,4
непълно работно време 14,7 16,2 20,3 24,2 30,3
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доходи от работни заплати; 30,1% – доходи от пенсии; 6,4% – доходи от предпри-
емачество; 1,4% – доходи извън работната заплата; 0,7% – доходи от собстве-
ност; 3,2% – от социални обезщетения и помощи, 1,7% – от домашно стопанство
и 4,7% – други16. От тази гледна точка, изключвайки пенсионните схеми, ролята
на социалните трансфери за редуциране на бедността е незначителна.

Цената на труда в България е ниска. За да се докаже това твърдение,
могат да се направят някои елементарни изчисления, свързани с минималната
и средната работна заплата в страната. Обект на разглеждане е периодът от
2007 г., тъй като с влезлия в сила Закон за данъците върху доходите на физичес-
ките лица, данъчното облагане на наемния труд става пропорционално в размер
на 10% и без наличието на необлагаем минимум. От различните промени в
Кодекса за социално осигуряване (КСО) може да се проследи и общата осигу-
рителна тежест на лицата по трудови договори: за 2007 г. – 11,375%; за 2008 г. –
13%; за 2009 г. – 13% и за 2010 г. – 12,1%.

Изчисленията представени в таблица 4 очертават действителната ситуа-
ция, във връзка с риска от бедност за всички лица, получаващи минимална
работна заплата през разглежданите години.

Таблица 4

Ниво на нетната минимална месечна работна заплата,
спрямо относителната линия на бедност в периода 2007-2010 г.17

Оказва се, че всички лица, наети на минимална работна заплата, не само
че не са защитени, но и са принудени да живеят в бедност. Нещо повече –
относителният дял на получаваните нетни доходи след 2007 г., се запазва на
ниво 63-64% от линията на бедност в страната. Очевидно е, че задържането на
минималната работна заплата на толкова ниско равнище обрича значителна част
от населението на все по-голямо обедняване. От 1 септември 2011 г. правител-
ството увеличи минималната работна заплата на 270 лв., а от 1 май 2012 г – на
290 лв. Но и сега (юни 2012 г.) нетният й размер, след приспадане на осигуровки

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Относителна линия на бедност (лв.) 212,30 276,50 295,00 295,00
Брутна минимална работна заплата (лв.) 180,00 220,00 240,00 240,00
Обща данъчно-осигурителна тежест (лв.) 22,41 47,74 52,08 50,14
Нетна минимална работна заплата (лв.) 157,79 172,26 187,92 189,86
Съотношение на нетната минимална работна
заплата спрямо линията на бедност 74,32% 62,30% 63,70% 64,35%

1 6 Вж. НСИ: Бюджети на домакинствата през периода 1999-2011 г., www.nsi.bg
1 7 Въпреки, че е приблизително достоверно, тъй като все още няма оповестени актуални европей-

ски данни за относителната линия на бедност в България за 2010 г., условно приемаме размера за
2009 г. (вж. табл. 4).
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и данъци, отново е под линията на бедност. Това показва, че тя не е в състояние
да осигури достатъчна доходна защита на получаващите я.

Изследването може да се разшири и към наетите лица, получаващи ра-
ботна заплата около средния за страната размер (табл. 5).

Ако разглеждаме ситуацията на индивидуално ниво, то доходите, осигуря-
вани от средната работна заплата, позиционират получателите им над линията
на бедност. Но на ниво домакинство статусът се променя в неблагоприятна
насока.

Таблица 5

Ниво на нетната средна месечна работна заплата,
спрямо относителната линия на бедност

Приемаме стандартен случай на домакинство, състоящо се от двама възра-
стни и две деца. Ако и двамата възрастни работят и трудовите им доходи са
около средния за страната размер, нетният доход, който се формира за лице от
домакинството ги поставя в ситуация на бедност. А са възможни и по-критични
ситуации – например, единият от родителите да е на минимална работна запла-
та, или дори – безработен.

Става ясно, че проблем на работещите бедни в България не е само ниска-
та минимална работна заплата, а и като цяло ниският размер на съвкупния до-
ход, постъпващ в и разпределен между членовете на домакинството. Като цяло
доходите, които се реализират на трудовия пазар са ниски. Затова може да се
обобщи, че бедността сред работещите е функция от множество фактори –
ниско качество на заетост, ниски доходи, размер и зависимости в домакинства-
та и т.н. Всички те са важен фактор, който не трябва да се омаловажава при
анализите на социалната политика.

До 2005 г. изследването на бедността сред работещите не е било сред
важните проблеми, стоящи пред правителството. Ежегодно изследване на бед-
ността в страната ни, на базата на постоянно наблюдение на домакинските
бюджети и публикуването на периодични данни от НСИ започва от 2004 г., с
прилаганите в ЕС Лаекен индикатори за доходно неравенство, по методиката

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Относителна линия на бедност (лв.) 212,30 276,50 295,00 295,00
Средномесечна работна заплата (лв.) 431,00 544,00 591,00 641,00
Обща данъчно-осигурителна тежест (лв.) 91,59 118,05 128,25 133,91
Нетна средномесечна работна заплата (лв.) 339,41 425,95 462,75 597,09
Дял на лице от домакинство, при двама
работещи на средна заплата и две деца 169,71 212, 98 231, 38 298,55

Съотношение на дела на дохода от нетната
средномесечна работна заплата на лице от
домакинството, спрямо линията на бедност

79,94% 77,03% 78,43% 101,20%
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на Евростат. През 2006 г. е първото изследване на EU-SILC18 – Статистика на
дохода и условията за живот. Ядрото на данните му са Лаекен индикаторите,
които се агрегират на Европейско ниво. Съвместният меморандум между българ-
ското правителство и Европейската комисия за социално включване (първата
стъпка в участието на България в ОМК19 в социалната сфера), констатира, че
социалната закрила у нас все още е изправена пред множество проблеми20. Това
поставя на дневен ред включването на изследването и отчитането на бедността
сред работещите в различни правителствени документи и доклади в областта на
борбата с бедността и социалното изключване21. Мерките, които правителството
трябва да предприеме, са комплексни – за редуциране на бедността като цяло,
включително и тази сред заетите лица. В тях се включват засилване на мерките
на активната политика по заетостта, проверки на работодателите (дали нетото
лице наистина работи само толкова часове, колкото му се заплащат), мерки по
повишаване на квалификацията, нормативно увеличаване на минималната работ-
на заплата и др. За съжаление, тези мерки са необходими, но недостатъчни в
условията на ниските доходи в България и продължаващата рецесия. В допълне-
ние, за по-ефективна правителствена борба с бедността е необходимо търсене на
варианти за стимулиране на икономическата активност и вътрешното потребле-
ние. Нарастването на трудовите доходи, като последица, както и фиксирането на
по-висок праг на минималната работна заплата, неминуемо ще окажат влияние и
върху жизненото равнище на лицата, които са заети, но бедни.

„THE  WORKING  POOR”  AS  A  HYBRID  MONETARY
CATEGORY – DISCUSSION  AND  MANIFESTATION

Assoc.  Prof.  Dr  Hristina  Blagoycheva

Abstract

For a long period of time the commonly accepted view has been that employment is the
principal way of getting out of poverty. But in recent years the “working poor” has emerged as a
hybrid category, recognizing the existence of income poverty, even in the presence of employment.
In economic literature there is no unified definition of this phenomenon, therefore in the article there
are systematized the individual parameters, defining the category on a global scale and are drawn
the prerequisites for its functioning, as well as the counteracting social policies. The study focuses
also on the scale of its manifestation in this country, under the impact of the low labour cost.

1 8 European Statistics on Income and Living Conditions – База данни на Европейската общност за
доходите и условията на живот.

1 9 ОМК – Отворен метод на координация.
2 0 European Commission. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006.
2 1 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Министерство на труда и

социалната политика, С., България, септември 2007.; Национален доклад по стратегиите за соци-
ална защита и социално включване 2008-2010 г. С., България, септември 2008.; Национална
програма за реформи (2011-2015). В изпълнение на Стратегия „Европа 2020”, 13 април 2011 г.,
С., България; Европа 2020: Национална програма за реформи. Актуализация 2012 г., Министер-
ство на финансите, Април 2012.
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„РАБОТАЮЩИЕ  БЕДНЫЕ”,  КАК  ГИБРИДНАЯ  МОНЕТАРНАЯ
КАТЕГОРИЯ – ДИСКУССИЯ  И  ПРОЯВЛЕНИЕ

Доц.  д-р  Христина  Благойчева

Резюме

Довольно долго общепринятым было мнение, что занятость – это единственный
способ выхода из бедности. Но в последние годы возникает гибридная категория „работа-
ющие бедные”, и употребление термина означает, что мы признаем наличие бедности в
смысле доходов, даже и при наличии занятости. В экономической литературе нет единого
определения этого феномена, поэтому в статье систематизированы отдельные парамет-
ры, дефинирующие категорию в глобальном масштабе и названы предпосылки ее функ-
ционирования, а также и противодействующие социальные политики. Исследование со-
средоточено также на масштабах ее проявления в нашей стране под воздействием низкой
цены труда.
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УДК – 339
Econ Lit – L890

ФРАНЧАЙЗИНГЪТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Проф. д-р Лина Анастасова

Франчайзингът е една от най-успешните форми за растеж на мултинацио-
налните хотелски и ресторантъорски вериги в условията на интернационализа-
ция на пазарите в края на ХХ век. Този бизнесмодел може да бъде проучван
най-малко от две гледни точки. Единият подход гледа на франчайзинга като на
начин на правене на бизнес, при който всички звена и фирми от франчайзингова-
та верига са длъжни да спазват стандартите на франчайзодателя. От друга
страна, на франчайзинга може да се гледа и като на съвременен метод за ин-
теграция и дистрибуция в хотелския бизнес и от тази гледна точка, франчай-
зингът е една алтернатива на вертикалната интеграция1.

Основните цели на тази статия са следните:
• изясняване същността на франчайзинга като съвременна система за

маркетингова интеграция и дистрибуция2, както и осъществяване на пре-
глед на състоянието на фрачайзинга в международен план;

• систематизиране на маркетинговите разлики между различни франчай-
зингови системи в хотелиерството, както и причините за слабото им
разпространение в България;

• преглед на хотелския франчайзинг в България и извеждане на неговите
проблеми и перспективи в контекста на благоприятните и неблагопри-
ятни фактори на българския хотелски пазар.

За постигане на целите статията се основава на анализ и синтез на вто-
рична информация от проучване на над 50 източника, обхващащо книги, статии,
голям брой сайтове и интервюта на експерти и мениджъри, онлайн списания
със статии и данни за франчайзинговите системи.

Същност на франчайзинга и маркетингови аспекти
в разликите между различните хотелски франчайзи

Цялата история и еволюция на франчайзинга показва, че този бизнес модел
се задвижва от стремежа за експанзия на фирмите, недостига на капитал и нуж-
дата от преодоляване на разстоянията3. Франчайзингът представлява споразу-
мение за сътрудничество между два независими един от друг бизнеспартнъори –

1 Анастасова, Л. Франчайзингът – успешна форма на интеграция и дистрибуция в хотелския
маркетинг, Годишник на БСУ, Бургас, 1998, с. 67-68.

2 По-нататък в статията е обоснована използваната тук терминология.
3 Билярски, С. Франчайзинг бизнес, Франчайзинг БГ. С., 2012, с. 16.
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франшизат и франшизъор. Въпреки някои дребни разлики в определе-нията, съще-
ствена част от определението се повтаря в повечето определения за франчайзинг, а
именно: че франчайзодателят дава право на франчайзополучателя да използва мар-
ката му и да произвежда и/или продава продукти и услуги, както и да ползва ноу-
хауто на франчайзодателя срещу директно или индиректно заплащане4. Според
едно от най-кратките определения за франчайзинга, той е „комерсиализирано спо-
разумение между 2 агента – франчайзодател и франшизат, които са изцяло незави-
сими в юридически и финансов план, но споделят общи цели”5, но всъщност в това
определение не е посочен предметът на споразумението. Някои автори, като Root и
Pla-Barber, Leon-Darder and Villar, наблягат в дефинирането на понятието „франчай-
зинг” на една от основните функции на този вид бизнесспоразумение, а именно, че
това е ефективна стратегия за интернационализация на бизнеса6.

Причините, поради които независими компании в различни сектори на ико-
номиките решават да станат франчайзополучатели7, са разнообразни. Няколко
изследователи по проблема в 4 различни държави сочат няколко основни при-
чини, които са ранжирани на различни места по важност при различните изслед-
вания, поради различни методики на изследванията. При всички 5 изследвания
по тази проблематика „брандът/търговската марка” е най-важната причина при
вземане на решение от страна на франчайзополучателя за сключване на дого-
вор. При първото изследване на Knight8 в Канада, както и при последното –
това на Diaz- Bernardo9, тази причина е посочена на първо място. При другите
3 изследвания – на Peterson и Dant, брандът като фактор за избор от страна на
франчайзополучателя е на второ и трето място10. На второ място при изслед-
ването в Испания на Diaz-Bernardo и при изследването във Великобритания на
Stanworth и Kaufmann11 е причината „по-голяма независимост, отколкото да си

4 Parsa, H.G. Franchisor-Franchisee Relationship in Quick-Service-Restaurant Systems,Cornell Hotel
and Restaurant Administration Quarterly, 1996, Vol. 37 (3), pp. 42-44; Dнez de Castro, E.C., Navarro
Garcнa, A. and Rondбn Cataluсa, F.J. El sistema de franquicia. Fundamentos teуricos y prбcticos. Ed.
Pirбmide, Madrid, 2005, рр. 28-30.

5 Insa-Ciriza, R. Franchising in Spain: The success of being your own boss, European Regional Review,
2003, No. 39, pp. 58-61.

6 Root, F. Entry Strategies for International Markets. Lexington Mass, Lexington Books,1987, pp. 28-30;
Pla-Barber, J., Leon-Darder, F. and Villar, C. The Internationalization of Soft-Services: Entry Modes and
Main Determinants in the Spanish Hotel Industry, Service Business, 2011, Vol 5, pp. 139-154.

7 Друго наименование, което се използва в статията за франчайзополучателя е франшизат, а за
франчайзодателя- франшизъор.

8 Knight, R. M. Franchising From the Franchisor and Franchisee Points of View, Journal of Small
Business Management, 1986, July, pp. 8-12.

9 Diaz-Bernardo, R. Franchising Decision: The Perspective of the Franchisee in the hospitality industry,
International Business and Economics Research Journal, august 2009, Vol. 8, Nr. 8. p. 63.

1 0 Peterson, A. and R. P. Dant, Perceived advantages of the franchise option from the franchisee
perspective: Empirical insights from a service franchise. Journal of Small Business Management, 1990,
28, July, рр. 46-51.

1 1 Stanworth, J. and P. Kaufmann. Similarities and Differences un UK and U.S. Franchise Data: Towards
a Dynamic Model of Franchise Motivation, International Small Business Journal, 1996, Vol. 14, pp.
57-70.
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наемен работник/служител” 12. Същата причина е на трето място при изслед-
ванията в Канада на Kinght и в САЩ на Peterson и Dant13. Друга важна причина
при 4 от изследванията е наличието на по-малък риск при стартиране на бизнес
чрез франчайз, поради използването на утвърден бизнесмодел. Някои автори
предупреждават в същото време, че да станеш франчайзополучател не е начи-
нание съвсем без риск, както често се анонсира в съобщения и информации за
набиране на франчайзополучатели14.

Като се имат предвид известните ползи за франчайзодателя и франшизъо-
ра15, трябва да се отбележи, че съдържанието на голяма част от договореностите,
ползите за франшизата и ангажиментите на франшизъора в хотелиерството всъщност
са маркетингови – използване на готови стандарти за продукта и изпълнението
му под дадената марка, използване на рекламни и насърчителни материали на фран-
чайзодателя, резервационна система, програмите за лоялност на клиентите, онлайн
продажби. Поради това считам, че почти всички определения за франчайзинг
са непълни от гледна точка на съдържателната част на франчайзинговия
договор. В определенията се подчертава предимно юридическата страна, а имен-
но, че това е споразумение между два независими партнъора, при което единият
заплаща правото да ползва марката и ноу-хауто на другия и те не са пълни16. Следо-
вателно, в определението за франчайзинг, не само за франчайзинг в хотелиерство-
то, може да се добави, че от съдържателна гледна точка това е съвременна сис-
тема за маркетингова интеграция и дистрибуция. В същото време, от гледна
точка на концепцията за продуктово-пазарните стратегии, това е по съще-
ство екстензивна стратегия, а именно „съществуващ продукт на нов па-
зар”, тъй като на практика хотелската верига или хотелът излиза чрез фран-
чайзополучателя на нов пазар със своя продукт.

Франчайзинговите системи се различават значително. Някои франчайзо-
датели предлагат повече условия от други, a в същото време системите се
различават и от гледна точка на различни маркетингови аспекти:

Маркетинг: Маркетинговите стратегии и програми на франчайзинговите
вериги се различават и по отношение на подходите за позициониране, по отно-
шение на рекламия бюджет, по отношение на качеството на рекламата си и
медийния микс, който използват, както и по отношение на честотата на провеж-
дане на маркетингови изследвания и размера и вида на иновациите си.

Дистрибуция: Хотелските брандове, които са със стратегическа локали-
зация, привличат повече клиенти, защото са по-леснооткриваеми и разпознава-

12 Diaz-Bernardo, R. Цит. пр., 2009, c. 63.
13 Knight, 1986, opp. Cit.,pp. 13-15.; Peterson and Dant ,1990, opp. cit., pp. 52-54.
14 Harris, Pat Lopes. Fickle Franchising: Buying a Franchise May Seem Like a Low-Risk Way to

Becoming a Successful Entrepreneur,But It’s Not Necessarily a Sure Thing. Washington Business
Journal,1998, November 6.

15 Gibson, Stephen W. Fairbourne Jason,„Where There Are No Jobs”, Vol 4, The MicroFranchise
Handbook, The Academy for Creating Enterprise, 2005, pp.14-16.

16 Insa-Ciriza, R. opp. Cit., pp. 58-59; Berbel-Pineda, J.M. and Ramнrez-Hurtado, J.M.,opp. cit., pp.
285-286.
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еми между потенциалните гости. Франчайзинговите вериги, които са с обекти
из големите градове на дадена страна, постигат по-голяма известност на мар-
ката и по тази причина са и по-желани за франчайзодател. Но дистрибуцията не
е задължително да бъде национална, за да бъде ефективна. Добре локализиран
регионален хотелски бранд в една по-голяма държава може да бъде много ефек-
тивен. Подобни регионални брандове има и във Великобритания, в Испания,
Германия, които по- късно стават известни в национален мащаб или направо на
международния пазар

Имидж на бранда: Един франчайзодател може да бъде подходящ за да-
ден франчайзополучател, но за друг да не е. Например, ако кандидатът за фран-
чайз е малък хотел с високо качество на продукта и избира франчайзодател с
много добра дистрибуция и добре позната марка. В същото време целевият
сегмент на франчайзодателя е сегментът с ниски доходи, т.е. марка за „иконо-
мични клиенти”, а хотелът на франшизата е за средния ценови сегмент и се
получава ситуация, в която корпоративните клиенти на франшизата се плашат
от имиджа на „евтиния” бранд, а „икономичните” клиенти са респектирани от
цените на франшизата, каквито не очакват от познатия бранд, към който са
лоялни.

Понякога независимите хотели се ориентират към не съвсем подходящ за
продукта им бранд по липса на друг възможен в региона, но това не е решение,
защото този франчайзнигов модел не работи. Всички проучвания сочат, че по-
требителите на хотелски продукт не избират хотел само на основата на продук-
та, а избират и заради имиджа на бранда, който им подхожда на статуса, т.е.
културалисткият подход на Торстен Веблен към потреблението е напълно в
сила при потребление на хотелски услуги17, където определени хотелски бран-
дове се посещават заради статусната им символика.

Резервационна система: Резервационните системи са много скъпи за
инсталиране и функциониране, което е голяма пречка за един по-малък незави-
сим хотел, но хотелските франчайзодатели имат внедрени такива системи. Хо-
телските вериги, които искат да инвестират в бъдещето на своите компании са
по-склонни да използват по-добри и по-скъпи системи. „Холидей Ин” имат една
от най-силните резервационни системи – Holidex, която бива ъпгрейдвана в крак
с последните промени в комуникационните технологии. Веригата „Radisson” беше
първата, която направи системата си достъпна за туристическите агенции чрез
директен достъп, което бе голямо нововъведение.

Франчайзингът в България и състояние на хотелския франчайзинг

През годините преди кризата – от 2007 до 2009 г., франчайзинг пазарът в
България изживява сериозен бум. От края на 2007 г. до 2011 г., въпреки кризата,
броят на компаниите, предлагащи франчайз у нас се е утроил. Към средата на
2009 г. в България над 80 системи предлагат франчайзправата си за стартиране
на малък и среден бизнес – 62% от тях са български компании, а 68% от тях са
1 7 Weblen, T. Theory of the leisure class, Penguin classics, UK, 1994, pp. 114-116.
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на пазара от повече от 5 години18. Изследване от 2009 г. прогнозира, че до края
на 2010 г. 138 компании ще предлагат франчайз в България. Тези очаквания са
били надминати и според доклада от проучването „Състояние на франчайзинг-
пазар в България през 2010 г.”, през октомври 2010 г. вече 198 франчайза пред-
лагат на независимите предприемачи възможност да започнат свой собствен
бизнес със закупуване на франчайз. 64% от тях са български компании, а 72%
от тях са били на пазара за период от 5 години19. Хранителният бранш е с най-
много франчайзи (над 15), а в сферата на недвижимите имоти франчайз за стар-
тиране на бизнес предоставят 7 компании20, както и в сферата на хотелиерство-
то, където франчайзодателите са 7 (вж. табл. 1).

Таблица 1

Франчайзингови обекти и системи в България

* за 2008, 2009 и 2010 е даден и ръст, спрямо предна година; бройки-
те на франшизираните обекти и системи за 2007 и 2008 са по експертни
оценки, а не статистически данни.

На този етап липсват точни статистически данни относно броя на българ-
ските фирми-франчайзодатели и от какви сектори са, тъй като договорите за
франчайзинг не подлежат на регистрация. Можем, обаче, да предположим, че
вече са над 60, като най-много са в производството и продажбата на храни,
продажбата на дребно на комуникационни услуги и др. Въпреки кризата, през
последните 5 години и няколко утвърдени марки кафе вериги се установиха
през франчайзингови обекти в България – Коста Кафе, Старбъкс, Кофи Хевън,
Онда и Ревива и този процес ще продължи, тъй като българските граждани
пътуват все повече в чужбина и познават качеството на продуктите на силните
брандове на международния пазар и са склонни да ги търсят и в България.
През 2008 г. в обектите, открити чрез закупуване на франчайз са създадени
2370 работни места у нас21. Въпреки кризата, в началото на 2010 г., работните
места във франшизирани обекти наброяват общо около 9000, а през 2011 година
според проучването на франчайзингмедията във франчайзингобекти в страна-

Брой франчайзингови
обекти и системи 2007 г.

2008 г. –
брой и ръст

(%)

2009 г. –
брой и ръст

(%)

2010 г. –
брой и ръст

(%)

Брой франчайзингови
обекти 776 1478

90,4%
2156

68,5%
2900

34,5%

Брой системи за франчайз 38* 55 80 198

1 8 www.franchising.bg/franchising_market.html
1 9 Пак там.
2 0 http://www.businessforsale.bg/franchise/
2 1 www.franchising.bg/franchising_market.html
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та работят над 11 000 служители. При всеки бизнес възвръщаемостта на на-
правената инвестиция е строго индивидуална и зависи главно от способностите
и усилията на франчайзополучателя. Средният срок за възвръщане на инвести-
цията, направена при започването на франчайз бизнес е около 15 месеца22. Най-
известните мастерфранчайзспоразумения в хотелския и ресторантъорския сек-
тори в България са McDonald’s, Best Western Hotels и Holiday Inn.

В сектора хотелиерство най- големият франчайзодател в България е не-
мският концерн „REWE Touristik Hotels” с 38% дял от обектите франшизати и
всички са в курортни дестинации – Слънчев бряг, Зл. Пясъци, Обзор и Правец,
като до 2013 г. ще отвори врати първият им градски хотел – в Бургас. Част от
хотелите на хотелската група по Черноморието са построени с частично финан-
сиране от страна на REWE Touristik. На второ, място е „Best Western” с 28% от
всички франшизирани хотели,които се намират в София, Пловдив, Варна, Русе и
Велико Търново; на трето място, e испанската марка RIU Hotels с 5% от фран-
шизатите в България; на четвърто място, е „Hilton” с 6,2% от обектите, a
„Radisson”, „Sheraton” и „Holiday Inn” имат по един хотел в България (вж табл.
2). RIU Hotels е най- големият франчайзодател в Испания и бележи експанзия
през последните години в интернационализация на бизнеса си, като вече има 22
обекта в чужбина, по-голямата част от които са в Централна Америка, Мекси-
ко, Доминикана, а в Европа – предимно във Франция и България.

По-голямата част от хотелските вериги-франчайзодатели, изискват зап-
лащане на франчайзинга чрез няколко вида такси:

 първоначална такса: твърда обща сума за стаи до определен брой –
примерно 100 или чрез единична такса на стая и според броя на стаите
(вж табл. 2);

 „роялти” такса или това е основната лицензионна такса за това, че се
ползва марката на франчайзодателя, която варира при отделните хотел-
ски вериги от 3 до 7% от брутните приходи от стаите на годишна база;

 маркетингова такса: за ползване на рекламните материали на веригата,
участие в промоционалните кампании, адаптиране на рекламни материа-
ли за местния или регионалния пазар, включване в хотелски директории
на веригата, представителство в туристически алианси и мрежи и др. Тази
такса е различна при отделните вериги и варира между 1 и 4,5%.

Повечето вериги изискват отделно заплащане на определена сума за ре-
зервация на стая през системата им – от 9 до 11 долара, а някои вериги, като
Carlson Deziodor взимат и техническа такса за адаптиране на хотела- физичес-
ката среда, към стандартите на веригата.

2 2 Пак там.
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Таблица 2

Хотелски брандове с франшизирани обекти в България

Всъщност именно тези такси, особено първоначалната, но и другите, са една
от основните пречки за разпространение на франчайзинга в хотелския сектор в
България, а наред с това българските предприемачи от сектора на малкия и сред-
ния бизнес не са склонни да плащат за ноу-хау. Но те трябва да разберат, че в
известните хотелски брандове се е инвестирало много през годините и ставайки
франчайзингополучател, те получават маркетингов актив, който се рентира, за-
щото гарантира посетители от базата лоялни клиенти на марката. Това е и една

Хотелски брандове Бр.
обекти

Видове такси при отделните
франшизъори23

Вид
хотелски
продукт

Best Western 9 Роялти такса: 3 – 7%;
маркетинг/реклама:1 – 4,5%

бизнес
хотели

Hilton- София
Double Tree by Hilton

1

1

Първоначална такса: 50 000$ +
450$ за стая над 100, роялти такса –
5%;

бизнес
хотели,
ваканционен
хотел

Sheraton 1

Първоначална такса: 85 000$,
роялти такса - 6%, маркетингова
такса – 1% и резерв. на стая -0,8%
+8,65$ на стая; 10 години договор

бизнес,
градски
хотели

Radisson 1

Първоначална такса: 75 000$ +
450$ за стая над 100, роялти такса –
4%; маркетинг/реклама: 2,0%, 11$
за резервация на стая, чрез
рез.система; 15 години договор

бизнес,
градски
хотели

Holiday Inn 1

20 г. договор при високи
изисквания;
Роялти такса на основа на брутните
приходи от стаите, маркетингова
такса – до 4% и такса за техническа
помощ;

бизнес,
градски
хотели

Rewe Touristic Hotels –
брандове Calimera
Aktivhotels, PrimaSol,
LTI – International
Hotels

12

Франчайзингова такса/роялти на
основа на приходите от
реализираните нощувки в диапазон
до 6% и такса за маркетинг и
реклама – до 4%.

ваканционни
и спа-хотели

RIU Hotels 4

Роялти такса на основа на
приходите от реализираните
нощувки в диапазон до 7% и такса
за маркетинг и реклама-до 4%.

ваканционни
хотели

2 3 Информацията за различните видове такси и нива на таксите е взета от сайтовете на хотелските
вериги към м. юни 2012 г., както и от доклада на Американската франчайзингова асоциация.
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от причините, според данните, франшизираните обекти да са по-слабо засегнати
от жестоката криза, отколкото независимите бизнеси в съответния бранш24.
Oсновният недостатък и риск при франчайзинговите договорите, че споразуме-
нието може да бъде прекратено едностранно от страна на франчайзодателя, кое-
то определено представлява риск за получателя, ако не успее да постигне бързо
адаптиране към стандартите на веригата-франчайзополучател25. Според различ-
ни наблюдатели на българския франчайзингов сектор, най-атрактивни сектори,
независимо от проточилата се криза у нас и нежеланието на банките да отпускат
евтини кредити, си остават туризмът, включително хотелиерството, различни ви-
дове услуги, хранително-вкусовата промишленост и търговията26. Има още ня-
колко световно известни хотелски марки, които не са представени в България
като Hyatt, Forte hotels, Ramada, Marriott Resort Hotels, Choice Hotels, Accor и др.,
но в близко бъдеще със сигурност някои от тях ще стъпят на българския пазар.

Пред развитието на франчайзинга в България стоят несъмнено, както много
възможности, така и някои проблеми. Много са причините за слабото развитие
на франчайзинга в България. Според изследванията на медията за франчайзинг
през 2010 и 2011 г. на – franchising.bg, най-голям проблем пред развитието на
франчайзинга у нас засега е слабата информираност – непознаването на този
бизнесмодел и предимствата, които носи той, както и невъзможността да се
ползват нисколихвени заеми за стартиращ франчайз с известна марка27. А това
е сериозен проблем, тъй като, според същите изследвания, средната сума, коя-
то кандидатите за франчайз могат да отделят за старт е намаляла по време на
кризата - от 51000 лева през 2010 г. на 38 500 лева през 2012 г., което е крайно
недостатъчно за започване на хотелски франчайз, особено под световно извес-
тни марки от рода на Хилтън, Радисън, Холидей Ин, Хаят и др. При част от тези
вериги, както се вижда от таблица 2 още първоначалната такса е от 50-75 000
долара. По-реализуема е ориентацията към някои марки, покриващи средата на
ценовия диапазон на хотелския продукт- например Форте хотелс и по-специално
Форте Постхаус, марките за малко над средния ценови сегмент на Starwood –
Four Points и Alof и др. Друга бариера по всяка вероятност представлява и дългият
срок на валидност за франчайзингтовия договор в хотелския сектор (вж табл.
2), тъй като данните от цитираните изследвания сочат, че средният срок на
договорите на българските франшизати от различни браншове е 4.5 години -
според доклада от 2012 г. Според С. Билярски, едно от важните условия за
успешен франчайзинг е добрият пилотен проект, а много кандидати за фран-
чайз в България не си дават сметка за това28. Според последното проучване на
franchising.bg, информираността расте, но с бавни темпове. Друга важна причи-
на за недостатъчното разпространение на хотелския франчайзинг в България е
2 4 www.nedelya.com
2 5 Доганов, Д. Мaркетинг в туризма, Принцепс, С. 2000, с. 200.
2 6 http://www.franchising.bg/bg/бизнес-идеи/бизнес-новини-от-света/Емилия-Танева-Търговски-от-

дел-на-Посолството-на-САЩ-в-София/.
2 7 www.franchising.bg/franchising_market.html
2 8 www.franchising.bg/bg/бизнес-идеи/франчайзинг-съвети/пилотен-проект-за-франчайз-обект-пилот/
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проблемът с професионалната квалификация на кадрите. Според генералния
мениджър на „Шератон София хотел Балкан”, те срещат сериозни затруднения
с професионалната подготовка на човешкия ресурс, поради което непрекъснато
се налагат обучения, които да покриват високите стандарти на Starwood The
luxury collection, към които принадлежи Шератон29. Всъщност тази причина, както
стана ясно в началото на статията, не се отнася само за България, а за цяла
Европа. Освен това, една част от големите хотелски франчайзингови вериги
считат само столицата за сравнително добър пазар за техни франчайзпартнъо-
ри, докато другите големи градове в страната не са толкова атракитивни за
стратегиите им за бизнесразвитие.

Благоприятна възможност за развитие на франчайзинга в България е нали-
чието на изключително голям брой неразработени франчайзниши. Особено в сфе-
рата на услугите и в търговията на дребно съществуват цели браншове, в които
не се предлага нито един франчайзбизнес (например, за разлика от България в
САЩ съществуват франчайзи в секторите автосервизи, химическо чистене, ре-
монти по домовете, детски занимални, счетоводни къщи и т.н.). Практиката сочи,
че спадът в оборотите при франчайзкомпаниите е по-малък от този при независи-
мите предприемачи от същия бранш, които не работят на франчайз. Като основ-
ната причина за това е фактът, че франчайзкомпаниите работят под по-известна
марка и предлагат продукти с по-постоянно качество. Като прогноза, въз основа
на данните от проучването на медията за франчайзинг за 2011 г. се очаква, че
след кризата, макар и с по-ниски продажби, работещите на франчайз ще имат по-
висок пазарен дял поради това, че от пазара са отпаднали някои от независимите
предприемачи. Кризата изправя редица дребни бизнеси пред дилемата или да се
борят с икономическите условия до пълно изтощение на финансовите си ресурси
или да минат под крилото на голяма верига. По този начин в България все по-
често започва да се практикува т.нар. конверсионен франчайз. Това е възможно-
стта съществуващ бизнес да се включи във франчайзсистема като приеме да
работи под нейното име, по нейните правила и да заплаща такси за това. По-
голямата част от франчайзкандидатите са действащи предприемачи, които или
искат да се пренасочат към изцяло нов бизнес, или се стремят да развиват фран-
чайз като допълнение към съществуващото си начинание. Това, от една страна, е
следствие от икономическата криза, но, от друга страна, е отражение на слабата
информираност за франчайзинга сред служителите и инвеститорите.

Перспективи за развитие на франчайзинга в България
и по-конкретно, в хотелиерството

Според консултатите в областта на франчайзинга, споразуменията в тази
област са добре приети от бизнеса. Съществуват добри закони, регулиращи

2 9 Франчайз брандовете у нас, сп. Хоремаг, бр. 77, декември 2011,www.horemag.bg/show.php
?storyid=564175); На същото мнение е и Дж.Скот-гл. консултант в PKF hotelexperts GmbH, виж
по-подробно в http://www.investor.bg/imenata-na-biznesa/114/a/dj-skot-nujen-e-diferencirano-nov-
produkt-na-bylgarskiia-hotelierski-pazar,81202/
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трудово-пазарните взаимоотношения, сравнително лесно се наема помещение,
сграда, склад, има голямо предлагане на площи и обекти, а търговските марки,
патенти и авторски права са добре защитени. Наред с това, според специалис-
ти в областта на франчайзинговото право, няма никакви законови пречки за
чуждестранните франчайзодатели да разширяват бизнеса си в България30. Спо-
ред изследване на базирана в България международна компания за бизнесус-
луги, франчайзингът в страната може да се счита за икономически ефективен
по отношение на разходите за наеми и разходите за труд поради ниската цена на
квалифицирания труд и сравнително доброто търсене на услуги 31.

Като основни изводи за проблемите и бъдещото развитие на хотелския
франчайзинг в България можем да посочим следните:

- Изследванията на медията за франчайзинг – franchising.bg показват бур-
но развитие на франчайзмодела в България през последните три години, което е
предпоставка да се очаква все по-бързото му популяризиране. Интересът към
изпитани бизнесмодели и доказани търговски марки се повишава, заради по-
ниския риск и сигурността, която те осигуряват.

- Основният проблем, с който се сблъскват франчайзкомпаниите у нас е
слабата запознатост на българския бизнес с принципите на франчайзин-
га, a много чeсто самите кандидати за хотелски франчайз нямат финан-
совия ресурс за заплащане на първоначалните франчайзингови разходи.
Като цяло, според експертите на Международната Франчайзингова Ас-
социация, ситуацията на франчайзинговия сектор в световен мащаб се
подобрява, но въпреки всичко голяма част от купувачите на франчайз
по света са предпазливи, защото разчитат предимно на кредити и това
ще окаже влияние и върху франчайзинга в България, като разрастване-
то ще е бавно.

- Франчайзингът в страната може да се счита за икономически ефекти-
вен по отношение на разходите за труд поради все още ниската цена на
квалифицирания труд и това е една благоприятна предпоставка за раз-
витие на хотелски франчайз в страната.

- Бъдещето на хотелския франчайзинг в България е в разпространението
предимно на марки, таргетирани към бизнесгости на средно мениджър-
ско ниво, туристи със среден социален статус и по-малко за марки, на-
сочени към сегмента CEO и изобщо висши управленски нива. Хотелс-
кият франчайзинг е подходящата маркетингова стратегия и бизнесмо-
дел, чрез които ще се постигне гарантиране на постоянно високо каче-
ство на хотелския продукт, а това ще помогне на България като дести-
нация за бизнес и културен туризъм, извън масовия морски туризъм, да
промени постепенно профила на основните си потребители към по-висо-

3 0 Guerginov, B. And R. Gavrilova. Franchising in Bulgaria, International Journal of Franchising Law, Vol.
7, Issue 2, 2009, p. 17.

3 1 Miroslava Marinova, Bulgaria- Bullish of Franchising, Franchising World, January 2008, http://
www.franchise.org/franchise-news-detail.aspx?id=37590
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ко социално ниво и съответно по-високо ценово равнище. Още повече,
че според изследванията на franchising.bg, нискобюджетните франчай-
зопции са с по-голям потенциал за бързо развитие.

- Необходима е информационна кампания за популяризиране на ползите
от франчайзсистеми за малкия и средния бизнес в сферата на услугите
и по-конкретна, в хотелиерството, както и по-благоприятни условия за
банкови кредити специално за кандидати за франчайздоговори в сфера-
та на хотелския бизнес, с оглед навлизане в България на повече светов-
но известни хотелски марки.

Като изключим обективния неблагоприятен факт, че България е малък
пазар, в срaвнение с много други държави, съществуват някои благоприятни
фактори, освен горепосочените, за развитие на хотелския франчайз у нас – на-
растващо търсене на продукти и услуги с постоянно високо качество, недо-
статъчно добре развит сектор на услугите и нарастващ брой бизнес гости, за-
познати с логата и търговските марки на американски и западни франчайзода-
тели, които ще направят българския пазар още по-привлекателен за франчай-
зингдоговори в хотелиерството и туризма. По отношение на обратния процес, а
именно експанзия на български хотелски марки като франчайзодатели с обекти
зад граница, очевидни ще мине още доста време, докато станем свидетели на
такова явление поради факта, че имаме само няколко успешни български бран-
да на националния пазар, от които само веригата „Шарлопов хотелс” има обект
в друга държава и то собствен, поради факта, че българските хотелски марки
не са известни на чуждите пазари.

THE  HOTEL  FRANCHISING  IN  BULGARIA:
CURRENT  SITUATION  AND  PERSPECTIVES

Prof.  Dr.  Lina  Anastassova

Abstract

The article discusses, after presenting the global franchising market in 2012, the essence
of franchising, its types and the specific of hotel franchising. The first aim of the article is to
classify the marketing differences of the various hotel franchise systems applied in Bulgaria.
Based on the desk research the second important article aim is, after providing an actual review
of the hotel franchising in the country, to draw conclusions about the barriers and problems in
front of the franchisees in Bulgaria as well as the perspectives in the country of this modern
marketing integration and distribution system.
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ФРАНЧАЙЗИНГ  В  ГОСТИНИЧНОМ  ДЕЛЕ:
СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Проф.  д-р  Лина  Анастасова

Резюме

В статье рассматриваются, вслед за представлением мирового рынка франчайзинга
в 2012 году, основы франчайзинга, его виды и его специфика в гостиничном деле.

В первую очередь представлена классификация различий отдельных систем фран-
чайзинга в гостиничном деле, применяемых в Болгарии. Вслед за тем, на базе кабинетно-
го исследования, после актуального обзора гостиничного франчайзинга в стране, сдела-
ны выводы о проблемах, стоящих перед гостиничным франчайзингом в Болгарии, а так-
же и о перспективах страны относительно маркетинговой интеграции и системы дистри-
буции.
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УДК – 331.1
Econ Lit – М 120

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МОТИВАЦИОННИ
МЕХАНИЗМИ В БЪЛГАРСКИТЕ СТРОИТЕЛНИ

 ПРЕДПРИЯТИЯ

Доц. д-р Румен Калчев

Увод

През последните десет години строителството е един от секторите на на-
ционалната икономика, които се отличават със забележителна динамика, както
в положителен, така и в негативен аспект. Доказателство за това е не само
информацията, която публикуват различни институции у нас (Национален ста-
тистически институт, Камара на строителите в България, Българска стопанска
камара и др.), а и наблюденията и усещанията на обикновените граждани.

В икономически план най-значими за българския строителен сектор през
този период са две събития: приемането на страната ни в Европейския съюз
през 2007 г. и настъпването на световната икономическа криза през 2008 г. И
докато първото предизвика надежди за по-добро бъдеще, предвид включване-
то в европейския пазар и разкриването на възможности за усвояване на евро-
пейски фондове, то второто, и особено кризата на жилищния пазар, беше с ката-
строфални последици за бранша. Данните за приходите от дейността на строи-
телните предприятия показват, че през периода от 2002 до 2008 г. те нарастват
от 3293 до 17 738 млн. лв., а през 2010 г. намаляват до 11 933 млн. лв. Броят на
лицата, заети в строителството расте непрекъснато между 2002 и 2008 г. от 134
до 297 хил. души, а през 2011 г. той вече е 203 хил. души1.

Настъпилата икономическа криза редуцира финансовите възможности на
строителните предприятия, но въпросът за ефективното функциониране на чо-
вешките ресурси остава приоритетен. Мотивирането на човешките ресурси в
строителните предприятия е важно и сравнително евтино средство в разполо-
жение на мениджърите за постигане на желаната ефективност от работата на
работниците и служителите.

Целта на автора в тази статия е на базата на теоретично обобщение за
същността на мотивацията за труд да разкрие някои възможности за прилагане
на мотивиращи въздействия от страна на мениджърския състав в специфични-
те условия на строителството в България.

1 Изчислено по данни от www.nsi.bg. За приходите от дейността на строителните предприятия до
написването на статията не са публикувани официални данни за 2011 г.
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1. Теоретична постановка на проблема за мотивацията

Пред всеки собственик и управител на строително предприятие стоят за
решаване няколко основни въпроса, свързани с трудовото представяне и отно-
шението към предприятието от страна на неговите работници и служители: Как
да ги подтикне към усърдна и ефективна работа, да спазват трудовата и техно-
логичната дисциплина? Как да ги убеди да бъдат лоялни към предприятието,
да не допускат разпиляване на суровини и материали, кражби на фирмено иму-
щество? Много трудно е да се отговори на тези въпроси. Въпреки положените
усилия, в хилядолетната си история човешкото общество не е успяло да намери
тяхното пълно и адекватно решение. Като възможност за повишаване равни-
щето на трудовата активност и трудовия морал, в управленската литература и в
стопанската практика се посочва мотивирането на човешките ресурси.

Произходът на думата „мотив” е от латински език. Едно от нейните значе-
ния е подбуда, подтик, подбудителна причина, повод за някакво действие. С нея
се обозначават вътрешните, пряко ненаблюдаеми движещи сили на човешкото
поведение, свързани с наличните базисни или вторични потребности. Мотивите
са вътрешни предразположения, които обуславят индивидуалните и груповите
различия в поведението. Те са причинителите, факторите за формиране на це-
левата система на човека2.

Някои автори разглеждат стимулите и мотивите като близки понятия, дори
като синоними. Според нас, между двата термина има съществена разлика.
Думата „стимул” също е латинска и в буквален превод означава остен3, но в
управленски аспект е възприето тя да се тълкува като нещо, което подтиква,
активизира и направлява човека към постигането на определена цел. Стимули-
рането се определя като дейност по прилагането на активизиращи въздействия
върху личността. За разлика от мотивите, които се намират в човешкото съзна-
ние, стимулите са преди всичко външни средства за въздействие върху хората
в трудовия процес, призвани да активират трудовата дейност на работниците и
служителите при дадена икономическа и социална среда.

Процесите на динамично равновесие и смяна на мотиви се описват с тер-
мина „мотивация”. Мотивацията е неизчерпаем вътрешен ресурс на организа-
циите. Според Фр. Рибу „Материалните ресурси в природата са ограничени, но
ресурсите и възможностите на хората са необятни, когато са мотивирани.”4

Независимо от различията в използваните изразни средства, същността на мо-
тивацията на хората за труд се дефинира сравнително еднозначно от множе-
ството съвременни автори, работещи в тази област. За едни тя е „силата, която
зарежда с енергия, насочва и поддържа поведението”5, за други е „вътрешната

2 Цит. по Станков, Вл. Управление на човешките ресурси. С., Изд. ПъбликСайСет-Еко, 2002, с. 70-71.
3 Пак там, с. 69.
4 Цит. по Владимирова, К. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., Изд. на НБУ,

2009, с. 255
5 Вж. Ригио, Р. Въведение в индустриалната/организационната психология. С., „Дилок”, 2006, с.

199.
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енергия, която включва активността на човека в живота и в работата”6, за тре-
ти е „психичен процес, вътрешна подбуда, онова, което подтиква хората да дей-
стват или да се държат по определен начин”7, за четвърти, в контекста на уп-
равлението, тя е „процес на подтикване на хората към дейност, чрез която се
съгласуват целите на отделния човек и организацията”8, за пети тя разкрива
„конкретните движещи сили на човека в труда”9 и т.н. Общото и безспорното
във всички определения се състои в това, че мотивацията е психически процес,
вътрешно усещане, което кара човека да се държи по един или друг начин.
Различията се състоят в обяснението на начина, по който протича мотивацион-
ният процес.

Все още науката не може да даде категорично обяснение на мотивацион-
ния механизъм. Ясно е, че той е психически процес, но не може да се определи
точно какво мотивира човека за полагането на даден вид труд, на дадено коли-
чество трудови усилия, за труд в определена организация. Хората са различни
по своята природа, стремежи, положение в обществото и със сигурност ги мо-
тивират различни неща. Изследванията за поведението на човека в трудовия
процес позволяват да се създадат модели за мотивиране на човешките ресурси
(с присъщата им условност) от прагматична гледна точка, но универсален ме-
ханизъм за мотивиране не съществува.

От началото на изследванията на мотивацията до наши дни са разработе-
ни редица мотивационни теории, които най-общо се разделят в две големи гру-
пи – за потребностите (съдържателни теории) и за мотивационния процес (про-
цесни теории)10. Тези два вида теории, макар и разминаващи се по някои въпро-
си, не са взаимно изключващи се. Съдържателните теории се основават на по-
требностите и свързаните с тях фактори, определящи поведението на хората.
Процесните теории разглеждат мотивацията в друг план. В тях се анализира
начинът, по който човек разпределя усилията си за достигането на различни
цели и избира конкретен вид поведение. Те не оспорват съществуването на по-
требности, но считат, че поведението на хората е функция също и на техните
очаквания и възприятия, свързани с дадената ситуация и възможните послед-
ствия от определен тип поведение. Това е свидетелство за еволюционния ха-
рактер на развитието на теорията за мотивацията.

6 Самоукина, Н.В. Ефективна мотивация на персонала. С., Софтпрес, 2007, с. 13.
7 Шопов, Д. и др. Терминологичен речник по управление на човешките ресурси. С., Унив. изд.

„Стопанство”, 2004, с. 288; Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Бургас, „Делфин
прес”, 1993, с. 76.

8 Мескон, М., М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., „Дело”, 1992, с. 360.
9 Владимирова, К. Стратегическо управление на човешките ресурси. С., Изд. на НБУ, 2009, с. 255.
1 0 Срещат се и други класификации на теориите за мотивацията. Например, в цитираното съчине-

ние Р.Ригио различава теории за мотивацията от гледна точка на потребностите, поведенчески
теории за мотивацията, теории от гледна точка на проектирането на работата и рационални
теории за мотивацията (с. 198-259); Врум и Диси пишат за патерналистични, съдържателни и
процесни теории. Вж. Vroom, V., Е. Deci. An Overview of Work Motivacion. Readings in Industrial
and Organizacional Psichology. N. Y. 1972, p. 309.
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И двете групи теории боравят с две основни понятия – потребности и
възнаграждения. В най-общ план потребността е осъзнатото отсъствие на нещо,
което предизвиква мотив за действие. Първичните потребности са заложени
генетично, а вторичните се придобиват в резултат от жизнения опит на индиви-
да. Възнаграждението е всичко онова, което човек смята за ценно за себе си11.
Всички съвременни теории за мотивацията залагат на определянето на списъ-
ка и структурата на потребностите.

От управленска гледна точка е важно да се знае какви въздействия може
да включва мотивационният механизъм. Съставителите на терминологичния
речник по управление на човешките ресурси считат, че желаната мотивация се
постига чрез проектиране на длъжностите, чрез модификация на поведението и
чрез организационната култура12.

М. Паунов включва в кръга от въздействия при формирането на мотива-
ционната политика на фирмата мотивиране чрез: самата работа; оценка и об-
ратна връзка; участие (включеност) и активация; екипност; статусно-ролеви
характеристики; ускорения (поощрения и наказания), включително и страх; орга-
низационна култура; ръководство/лидерство; възнаграждение. Той акцентира
също така върху персонализирането на управленските въздействия13.

Й. Илиев дефинира 18 потребности, чието удовлетворяване е във възмож-
ностите на фирмите и би допринесло за формирането на позитивна мотивация
за труд сред служителите и това са потребностите: от поддържане на здравето
и жизнената дейност; от надеждност, безопасност, сигурност; от общуване; от
социален статус и власт; от подчинение и контрол; от независимост и свобода;
от конкуренция, състезателност, съревнование; от високи постижения, резулта-
ти в труда; от стабилност; от новости, промени; от смисленост в работата; от
творчество в работата; от принадлежност и работа в екип; от емоционално на-
прежение и риск; от радост и удоволствие в работата; от самоутвърждаване и
престиж; от нови знания, обогатяване на знанията; от признание. Той вижда
възможности за създаване на предпоставки за мотивация в набирането и под-
бора на човешките ресурси, оценяването на трудовото представяне, повишава-
нето на квалификацията, преквалификацията и пренасочването (включително
освобождаването) на човешките ресурси, работната заплата и екипната рабо-
та. Й. Илиев обосновава твърдението си, че в човешкото поведение могат да
се разграничат два компонента, единият от които изразява специфични прояв-
ления на поведението, които отличават хората един от друг (индивидуален век-
тор на мотивацията), докато другият обхваща проявления, които са типични за
всички хора и могат да обединят успешно служителите на фирмата около по-
стигането на високи цели (корпоративен вектор на мотивацията)14.

1 1 Мескон, М., М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., „Дело”, 1992, с. 384.
1 2 Шопов, Д. и др. Терминологичен речник по управление на човешките ресурси. С., Унив. изд.

„Стопанство”, 2004, с. 284-285.
1 3 Паунов, М. Трудова мотивация. С., Сиела, 2009, с. 105-251.
1 4 Илиев, Й. Управление чрез мотивация. Варна, Унив. изд. ВСУ „Черноризец Храбър”, 2009.
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Н. Самоукина предлага почти същия списък от потребности (разликата е
във включването на още една потребност – от сътрудничество с ръководство-
то на фирмата), заедно с богат набор от корпоративни и персонални мотиватори
(мотивационни въздействия), които могат да се приложат относно служители-
те15. Вижда се, че дефинираните от Самоукина и Илиев потребности напълно
отговарят на теоретичните възгледи, свързани със съдържателните теории,
докато прилагането на персоналните и организационните мотиватори в голяма
степен кореспондират с очакванията, справедливостта и пр., т.е. понятия, ха-
рактерни за процесните теории.

В изследване, посветено на успешното управление на бизнесорганизации-
те, Е. Гостик и Ч. Елтън отбелязват, че мениджърите на фирми с отлични сто-
пански резултати спазват четири основни принципа на ръководство – набеляз-
ване на конкретни и ясни цели, общуване с персонала, доверие и взискателност.
Към тези принципи, обаче, трябва да се прибави катализаторът „признание”16.

След направения кратък преглед на литературни източници и текстове,
посветени на мотивацията, могат да се направят някои обобщения и изводи:

1. Основните концептуални подходи за формирането на положителна нагласа
към упражняването на конкретен вид труд, за труд в определена организа-
ция и за постигането на високи трудови резултати, се основават на пости-
женията и на съдържателните, и на процесните теории за мотивацията.

2. Мотивационен потенциал има в абсолютно всички дейности, които се
извършват в организациите – от набирането и подбора до уволнението
на работници и служители, в работата на екипите и лидерството.

3. При мотивирането на човешките ресурси в действие влизат организа-
ционни мотиватори (лидерство, организационна култура, ежедневни ру-
тинни дейности) и персонални мотиватори (индивидуалните потребнос-
ти на работниците и служителите).

4. Списъкът от човешки потребности, които могат да се удовлетворят от
организациите, е изключително разнообразен, като включва и такива,
които си противоречат помежду си (например, от стабилност и от про-
мени, от подчинение и от независимост). Това означава, че при прилага-
нето на мотивационни въздействия трябва да се подхожда индивидуал-
но, защото различните хора имат различни потребности.

5. Според нас, изграждането и прилагането на мотивационни механизми в
организациите трябва да се основава на следните принципи:
- аргументираност;
- целенасоченост;
- обективност;
- справедливост;
- признание;
- диференцираност;

1 5 Самоукина, Н. В. Ефективна мотивация на персонала. С., Софтпрес, 2007, с. 89-130.
1 6 Гостик, Е., Ч. Елтън. Принцип на моркова. С., „Класика и стил”, 2012, с. 38.
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- перспективност;
- подкрепа.

Аргументираността е необходима от гледна точка на правата и задълже-
нията на страните по трудови правоотношения, правилното съставяне на длъжно-
стните характеристики, освобождаването, дейностите по квалификация и пре-
квалификация и всички други дейности, за които са присъщи точното, правилно
изпълнение и понасянето на отговарност.

Целенасочени са всички процеси, протичащи в организациите, включител-
но и мотивирането на човешките ресурси.

Обективност и справедливост трябва да има във всички дейности, но осо-
бено необходими са те при оценяването и заплащането на труда, подбора, осво-
бождаването.

Признанието е онзи катализатор, който кара хората да дават максимума
от себе си. Навременното признание на постиженията трябва да стои в основа-
та на оценяването и заплащането на труда.

Диференцираността може да се тълкува и като мяра в прилагането на
мотивационни въздействия, и като персонализирането им.

Перспективността в мотивирането означава да се създадат такива норми
и ценности в организацията, които да способстват за изграждането на една ус-
тойчива система от човешки ресурси.

Подкрепата при мотивирането е изключително важна, когато се отнася до
екипната работа, насърчаването на състезателност, лидерството в екипа и пр.

2. Практико-приложни аспекти на изграждането на мотивационни
механизми в строителните предприятия в България

Преди да посочим практическите измерения на мотивационните механиз-
ми в българските строителни предприятия, според нас е целесъобразно да да-
дем с няколко думи оценка за състоянието на човешките ресурси и наложилата
се от години система за мотивиране в сектора.

Както беше отбелязано в началото, броят на заетите лица в строителните
предприятия нарасна чувствително до 2008 г. Това увеличение на количеството,
обаче, не беше съпътствано с увеличение на качеството. Въпреки рязкото нама-
ление на заетостта през годините на кризата, голяма част от персонала на стро-
ителните предприятия е с ниско образование. Сектор „Строителство” е на второ
място по относителен дял на заетите лица с основно и по-ниско образование след
„Селско, горско и рибно стопанство” – 22%. Делът на жените в сектора е едва
8%, а на работниците над 55 години – 13%17. Ако към тези констатации прибавим
и обстоятелството, че трудът е все още тежък и непривлекателен, под голямото
влияние на климатичните условия, става ясно защо като най-подходящи за изпол-
зване в условията на строителството мениджърите считат материалните стиму-
ли, които имат за задача да компенсират високата трудоемкост и да задържат
работната сила. Стоителството е подчертано „мъжка” професия и проявите на
1 7 Изчислено по данни от „Заетост и безработица”. Издание на НСИ, 2010, с. 46-48.



5 5
Статии

управленска изтънченост едва ли биха се приели с адмирации от строителните
работници. Това виждане е залегнало в практиката по мотивирането и стимули-
рането в строителните предприятия. Често в разговори с мениджъри от строи-
телния сектор се чуват реплики от тяхна страна по отношение на работниците
като: „да са благодарни, че още имат работа”, „нали получават заплата” и пр.

Като фактори, влияещи върху степента на приложение на мотивационни
въздействия в строителството освен посочените, могат да се отбележат също
малкият брой на заетите лица в предприятията и лошото им финансово състоя-
ние. По данни на статистиката през 2010 г. едва в 0,26% от предприятията в
сектора (58 бр.) са наети повече от 250 души, докато в 85% работят до 9 заети
(18 771 бр.)18. Микропредприятията представляват обикновено една бригада
или звено, изпълняващи конкретен вид строителна дейност, в които собстве-
никът работи наравно с останалите работници или в най-добрия случай се зани-
мава с материалното осигуряване на строителните процеси. В прилагането на
мотивационни механизми в повечето случаи той не е достатъчно компетентен,
а за управленски апарат не може да става и дума. Това, обаче, не означава, че
не се прилага никаква форма на мотивация.

В началото на 2012 г. недостигът на финансови средства в бранша е явен
и не се нуждае от допълнителни доказателства. Наред с този, в годишния ана-
лиз за 2011 г. на Камарата на строителите в България се акцентира и върху още
няколко, свързани с човешките ресурси проблеми:

- недостатъчната квалификация на изпълнителските кадри;
- изтичането на работна ръка към други държави;
- необходимостта строителните фирми да успеят да съхранят своя капа-

цитет и кадрови потенциал.19

Решаването на тези проблеми не може да се осъществи без прилагането
на мотивационни механизми и е свързано с изразходването на определени фи-
нансови средства. В книгата си „Принцип на моркова” Е. Гостик и Ч. Елтън
изчисляват, че около 1000 долара годишно на човек осигуряват солидна база за
стартиране на програма, насочена към отличаване и засвидетелстване на при-
знание от всякакъв вид. Това се равнява на около 2% от фонда за работна зап-
лата.20 Това, естествено, се отнася за компании със стабилни позиции в бизнеса
и международен авторитет. Ако я съотнесем към българската строителна дей-
ствителност при официална средна годишна работна заплата от около 7000 лева
за 2011 г.21, ще се получи, че около 140 лева на човек годишно биха били дос-
татъчни. Въпросът е дали мениджмънтът ще реши да отдели такава сума22.

1 8 Изчислено по данни от www.nsi.bg.
1 9 Вж. www.ksb.bg. Икономически сравнителен анализ за 2011 година – разширен преглед.
2 0 Гостик, Е., Ч. Елтън. Принцип на моркова. С., „Класика и стил”, 2012, с. 203.
2 1 По данни от www.nsi.bg.
2 2 В това отношение има проблясъци. Например, в началото на 2012 г. една от големите строителни

фирми в гр. Варна награди по случай 20-годишнината от основаването си всички свои дългого-
дишни служители със самолетна екскурзия до Италия в знак на признание за тяхната лоялност и
съпричастност към фирмените цели и ценности.
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Има мотивационни въздействия, чието прилагане струва значително по-
евтино от посоченото, а в някои случаи дори е безплатно. В литературата за
мотивацията са разработени голям брой мотивационни модели, включващи кор-
поративни и персонални мотиватори, които с успех могат да се адаптират за
строителния сектор в България.

Като най-подходящи за прилагане в строителните предприятия корпора-
тивни мотиватори бихме посочили:

- Наличие на ясна визия за фирмата, която да покаже на всички работни-
ци и служители какъв е смисълът от нейното съществуване, какви са
житейските ценности, които изповядва собственикът, какво е отноше-
нието му към персонала, клиентите, участниците в инвестиционния про-
цес, законодателството, качеството на строителната продукция.

- Насочеността на кадровата политика – към по-млади или към опитни
работници и служители, към такива с трудов стаж или без предпочита-
ния за опит, към вътрешния или външния трудов пазар и т.н.

- Разработената система за управление на човешките ресурси с всичките
й компоненти, известна на всеки член от персонала, в която са вградени
принципите за справедливост, равнопоставеност и законосъобразност.

- Възприетият стил на ръководство.
- Отношението към работата, парите, дисциплината, работното време на

собственика или главния мениджър, служещо като личен пример, него-
вият стил на живот.

- Съществуващите традиции, ритуали, празници, изисквания към поведе-
нието в различни ситуации, начините за отразяване и възнаграждаване
на постиженията и други подобни, които се считат за компоненти на
фирмената култура.

Персоналните мотиватори са адекватни на идентифицираните индивиду-
ални потребности и тяхното количество е внушително23. Както беше посочено
по-горе, при прилагането на персоналните мотиватори трябва да се подхожда
внимателно, като се отчитат особеностите на човешката личност и поради това
е невъзможно да се дадат универсални предписания от вида: „Правете точно
това и ще постигнете успех в мотивирането!”. Някои хора имат потребност от
власт, а други се чувстват добре когато се подчиняват на даден авторитет; за
едни успехът се състои в заемането на ръководна длъжност, а за други в това,
да задоволят най-елементарните си физиологични потребности; едни приемат
емоционално всяка промяна, а други – съвсем спокойно и премерено.

Като отчитаме сложността на човешката природа и преобладаващите
характеристики на човешките ресурси в строителството, без да акцентираме

2 3 Така например, Самоукина признава наличието на 19 индивидуални потребности и съответства-
щи на всяка потребност поне двуцифрен брой мотиватори. Гостик и Елтън дават 125 идеи за
персонални мотиватори във връзка само с една потребност – от признание. Персонални мотива-
тори дефинират и много други чуждестранни и български автори без да ги наричат точно с това
наименование.
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върху отделните потребности, според нас, за формирането на положително от-
ношение към труда могат да намерят приложение някои от следните мотиватори:

- грижа за собственото здраве и за здравето на подчинените;
- осигуряване на фирмен кредит за жизненоважни покупки;
- изразяване на положителна оценка спрямо тези, които се занимават със

спорт и туризъм;
- своевременно изразяване на благодарност, веднага след добре свърше-

ната работа;
- избягване на „началнически” маниер в общуването, употреба на „моля”

и „благодаря” в разговорите с подчинени;
- изразяване на публична благодарност – пред работната група или пред

целия колектив;
- неформално общуване в рамките на работното време;
- организиране на посещения на спортни и културни прояви;
- поддържане на добри отношения с неформалните лидери;
- изпращане на отделни екипи на обучения, семинари;
- съвместни почивки на работните екипи по време на работа, с цел хората

да общуват помежду си;
- осигуряване на всички необходими условия за безопасност на труда;
- осигуряване на мобилни телефони на ръководителите на екипи и изяве-

ните работници;
- оборудване на помещенията за почивка по подходящ начин през лятото

и през зимата;
- изграждане на уверен и сдържан стил на общуване с подчинените, без

повишаване на глас и използване на ненормативна лексика;
- строго спазване на икономическите обещания – за работна заплата и

премии;
- съобразяване на размера на наградите с индивидуалните приноси;
- отправяне на поздравления за рождени дни или юбилеи на важните ра-

ботници и служители;
- ръкуване и поздравяване;
- проява на интерес за семейното положение и семействата на подчинените;
- осведомяване за децата в семейството, за техните потребности и успехи;
- приятелско беседване със старателните и лоялните;
- покана към успешните работници и служители за участие в мероприя-

тия, организирани в „тесен кръг”;
- подчертаване на персоналната отговорност при изпълнението на слож-

ни задачи;
- проявяване на взискателност към себе си и към подчинените;
- изразяване на сигурност, че единствено този човек или тази група могат

да се справят с дадена задача;
- запомняне на малките имена на работниците и служителите и използва-

нето им при разговор;
- показване на перспективата за израстване в кариерата (ако има такава);
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- подкрепа на служителите с лидерски потенциал;
- изразяване на подчертан интерес и положителна оценка към новите идеи

и инициативи на работниците и служителите;
- избягвяне на персонална критика спрямо някого пред негови колеги и

особено пред външни хора;
- похвалата да преобладава пред порицанието;
- минимализиране на контрола над работници и служители, които обичат

независимостта и свободата и притежават съответните умения;
- привличане на добрите професионалисти като наставници на новопос-

тъпилите;
- изработване на обективни критерии за оценка на резултатите от работата;
- справедливост при заплащането и премирането;
- напомняне на минали лични постижения, с цел формиране на увереност

в упражняваната дейност;
- напомняне за надеждността и стабилността на фирмата;
- проява на интерес към знанията и уменията, придобити от работниците

и служителите по време на обучения и семинари;
- често коментиране на полезността на конкретния труд;
- демонстриране на оптимизъм, ведро и усмихнато изражение;
- неглижиране на проблемите, преодоляване на трудностите с вяра в ус-

пеха и др.
Разработването на подходяща мотивационна политика в строителните

фирми в България е проблем, който касае ефективността на строителния сек-
тор. Дълги години у нас на мотивирането се е гледало с известно пренебреже-
ние, но е крайно време да се разбере, че ефективносттта от труда не може да
се повишава само чрез парични награди и наказания.

Като се имат предвид ниската степен на задоволеност на материалните
потребности и характерът на труда в строителния сектор, като подходящи сега
могат да се препоръчат персоналните мотиватори, съдържащи материален или
финансов компонент, например: спазването на икономическите обещания, про-
явата на справедливост при заплащането и премирането на труда, осигуряване-
то на мобилни телефони, предоставянето на фирмен кредит и др.

Строителните работници реагират положително също на неформалното
общуване с ръководството, избягването на „началнически маниер” при разго-
ворите с тях, проявения интерес към проблемите на техните семейства.

Заключение

Проблематиката, свързана с мотивацията, е извънредно сложна и инте-
ресна в икономически и психологически план. Тя не може да се изчерпи в една
книга или статия. Доказателство за това са многобройните публикации, в които
се разглеждат едни или други нейни аспекти. Някои автори акцентират върху
личностните характеристики, други – върху корпоративната култура, срещат се
съвети да се залага и на позитивните народностни черти.
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В тази статия се опитахме да изясним основните принципи, на базата на
които може да се изгради мотивационната политика на строителните фирми.
Без да претендираме за изчерпателност, посочихме някои от възможностите за
прилагането на мотивационни въздействия от страна на фирмения мениджмънт.
Считаме, че за формирането на сполучлива мотивационна политика е необхо-
димо да се направи демографски разрез на системата от човешки ресурси във
фирмата, да се диагностицира мотивационната среда и т.н., но тези проблеми
ще бъдат предмет на последващи разработки.

POSSIBILITIES  FOR  THE  APPLICATION  OF  MOTIVATION  MECHANISMS
IN  BULGARIAN  CONSTRUCTION  ENTERPRISES

Assoc.  Prof.  Dr  Rumen  Kalchev

Abstract

In the article there are considered some issues, connected with the motivation of workers
and employees in construction enterprises in Republic of Bulgaria. There is made an overview
of bibliographical sources in order to clarify the nature of motivation and the principles, on the
basis of which – according to the author – there must be built the motivation mechanisms in
enterprises.

There is carried out a brief analysis of the situation in the construction industry during
the past few years and the factors affecting the use of motivation influences. There is put
forward a list of corporate and personal motivators, suitable for application in construction
enterprises.

ВОЗМОЖНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  МОТИВАЦИОНННЫХ МЕХАНИЗМОВ
НА  БОЛГАРСКИХ  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ

Доц.  д-р  Румен  Калчев

Резюме

В статье рассматриваются проблемы, связанные с мотивацией рабочих и служащих
строительных предприятий в Республике Болгарии. Сделан обзор литературных источни-
ков с целью выяснения сущности мотивации и принципов, на основе которых по мнению
автора следует строить мотивационные механизмы на предприятиях.

Сделан краткий анализ ситуации в строительной отрасли в последние годы, а также
и факторов, оказывающих влияние на применение мотивационных воздействий. Предло-
жен список корпоративных и персональных мотиваторов, подходящих для применения на
строительных предприятиях.
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ЕКОДАНЪЦИТЕ И ПРИНЦИПЪТ
„ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА” В ЕС

Гл. ас. д-р Светлана Герчева

Увод

Преди 40 години ОИСР за пръв път формулира принципа „замърсителят пла-
ща”. По онова време постепенно се осъзнава мащабът и сериозността на замърся-
ването като икономически проблем. От правителствата се изискват реални дей-
ствия за защита на околната среда. Подобно на повечето принципи, и този се отли-
чава с атрактивна, но пределно обща формулировка, което поражда различни ин-
терпретации и научни дискусии. Целта на тази статия е да се анализира реализаци-
ята на принципа „замърсителят плаща” на примера на екоданъците в европейски
контекст. За да се постигне целта, се изследва степента на интегриране на еколо-
гичния принцип с ефективността и справедливостта на данъчното облагане.

1. „Замърсителят плаща” и ефективността в екоданъчното облагане

От формулирането си досега „замърсителят плаща” е част от официални
документи на международни и наднационални институции. Документът на
ОИСР1, който го въвежда за пръв път, няма задължителен характер, тъй като
не подлежи на ратифициране от държавите-членки. В по-ново време принципът
фигурира в Декларацията от Рио, многогодишната финансова рамка на ЕС за
2000-2006 г., програмите за околна среда на ЕС. В Договора за функциониране
на ЕС2 „замърсителят плаща” е въведен в чл.191, без да му се дава изрично
тълкувание. Всичко това кара някои автори да твърдят, че този принцип е юри-
дически (международноправен)3. Независимо от широкия прием в правната
сфера, трудно може да се оспори, че „замърсителят плаща” има здрав иконо-
мически фундамент. Той е тясно свързан с ефективността и по-конкретно с
концепцията за интернализиране на външните разходи4, т.е. превръщане-
то им от външни и неотчетени от замърсителя във вътрешни, оскъпяващи него-

1 OECD, Recommendation C(72)128, Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects
of Environmental Policies, 26.05.1972.

2 Лисабонски договор. Вж. Официален вестник на ЕС, С 83/94, BG, 30.03.2010, чл. 191.
3 Наричат го принцип на екологично законодателство или общ принцип на екологичен ред. Вж.

Kraemer, L. (1995), E.C. Treaty and Environmental Protection, London: Sweet & Maxwell, 2nd
Ed.1991, Soares, C. D., The use of tax instruments to deal with air pollution in Portugal. Ecological
modernisation and the use of NEPIs, RevCEDOUA, Ano VI, N.11, 2003, 45-58.

4 Gaines, S., The Polluter-Pays Principle: From Economic Equity to Environmental Ethos, Texas
International Law Journal, 1991, Vol. 26, рр. 465-6.
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вото производство/потребление. Тук следва да се отбележи приносът на Артър
Пигу, който счита, че данъчното облагане може да коригира разминаването на
пределните частни и пределните обществени разходи. Предложението на Пигу
за корегиращ данък5 съдържа в себе си един от възможните инструменти за
реализация на „замърсителят плаща”.

По отношение на ефективността, принципът търпи еволюция, която касае
обхвата на разходите, които замърсителят следва да понесе за своя сметка.
При първоначалното му формулиране става дума за частично интернализиране
на външните разходи. Това са предимно разходите за контрол и предпазване (пре-
венция) на замърсяването. В този ограничен вариант „замърсителят плаща” иг-
рае по-скромна роля да възспира „производството” на ново замърсяване. Посте-
пенно изискванията към плащането нарастват, като включват и разходите по
възстановяване (рехабилитация) на околната среда и ликвидиране на всички ос-
татъчни вредни емисии. Пълното интернализиране на външните разходи свързва
принципа „замърсителят плаща” и концепцията на Пигу. При равни други условия,
това означава плащане на по-високи екологични данъци от замърсителите. В
статията се възприема добилото широка популярност определение за екоданъ-
ците като облагащи натурално-физическа единица с доказан отрицате-
лен ефект върху околната среда6. Следва да се обърне внимание, че обичайна
практика е за целите на опазване на околната среда да не се създават нови, а
по-скоро да се адаптират вече съществуващи данъчни форми. Ето защо, в
кръга на данъците с екологична кауза се включват специфичните акцизи, които са
косвени данъци, както и някои имуществени налози. Последните облагат елемен-
ти от богатството на ФЛ, домакинства и фирми в натурално-веществена форма,
примерно данък върху МПС. Предвид посочените специфики и обхват, екоданъ-
ците могат да са конкретизация на принципа „замърсителят плаща”. Дали негова-
та еволюция се реализира и в екоданъчната практика на европейските държави?
Доколко екоданъците са съизмерими или дори покриват щетите върху околната
среда, които икономиките от ЕС й нанасят?

В отговор на поставените въпроси се разглеждат отделните страни-член-
ки на ЕС и техният „принос” в замърсяването и плащането за околната среда. В
случая е важен делът екоданъци на всяка от 27-те държави в общоевропейски-
те приходи от тях. Относителният дял екологични данъци е своеобразно при-
ближение на „плащането” за щетите, които икономиката на съответната страна
нанася на околната среда. За мярка-приближение на натрупаното замърсяване
се ползват данните на Евростат и Европейската агенция по околна среда за
общото количество антропогенни парникови газове, като се изчислява делът
на различните страни-членки в него. По този начин се прави опит да се опреде-
ли съобразено ли е плащането със замърсяването на околната среда.

5 Добил повече известност като данък на Пигу.
6 Office for official Publications of the European Communities, Environmental taxes – A statistical

guide, 2001 edition, р.6, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-39-01-077/EN/
KS-39-01-077-EN.PDF (6.09.2011)
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Нека започнем анализа с двете страни-членки, присъединили се най-скоро
към ЕС – България и Румъния.

Източник: Еurostat, European Environment Agency.

Фиг. 1. Относителен дял на екоданъците и парниковите емисии (ПЕ)
на България и Румъния в ЕС-27, 2000-2010 г. (в %)

През разглеждания период делът на отделените вредни газове от иконо-
миката в България е между 1,2% и 1,8%, а в Румъния – около 3% от общите
парникови емисии в ЕС-27 (фиг. 1). Приносът на българските в общите еко-
данъчни приходи на ЕС-27 за същия период е между 0,15% и 0,41%, а на румъ-
нските – между 0,4% и 0,8%. Така екоданъчната тежест в България и Румъния
е между 3 и 8 пъти по-ниска, в сравнение с „приноса” на двете страни за атмос-
ферното замърсяване на Европа. Следователно, данъчното бреме покрива не-
значителна част от екологичните щети с български/румънски произход. Ако се
внесе повече динамика в анализа, в началото на периода румънските данъци в
относително изражение са пет пъти, а българските – осем пъти по-ниски от
съответната щета за екологията на Европа. Към края на периода съотношени-
ето намалява и в двете държави се регистрира сближаването му. Това означа-
ва, че нашата страна отбелязва повече усърдие и напредък, в сравнение с Румъ-
ния при съблюдаване ефективността като аспект на „замърсителя плаща”. До-
колко „старите” страни-членки дават пример на новите си партньори, стриктно
спазвайки този основополагащ принцип в организацията на екоданъците?

На фиг. 2 е представена динамиката в Германия.
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Фиг. 2. Относителен дял на екоданъците и парниковите емисии
на Германия в ЕС-27, 2000-2010 г. (в %)

След 2001 г. в резултат на широко популяризираната екоданъчна реформа,
обявена и провеждана от коалицията между ГСДП и зелената партия, Герма-
ния понася по-тежко данъчно бреме, спрямо екологичното бреме, причинено на
ЕС от нейната икономика. В годините след неофициалния, но реален отказ от
екоданъчна реформа (след 2005 г.) изискванията на „замърсителя плаща” в еко-
данъчното облагане постепенно се неглижират. В положението на Германия са
икономиките на Испания, Полша, Чехия. В противоположна ситуация е Холан-
дия. Подобно на Германия, тя също провежда „зелена” данъчна реформа. За
разглеждания период, обаче, страната стриктно се придържа към принципа
„замърсителят плаща” на примера на екоданъчното облагане. На фиг. 3 се про-
следява как холандската икономика „произвежда” около 4% от парниковите
емисии (ПЕ) в ЕС-27. За сметка на това, държавата там събира между 6% и
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8% от европейските екоданъчни приходи. В края на периода, независимо гло-
балната криза, данъчната тежест е два пъти по-голяма от екологичната щета
на холандската икономика в Европа7. В повечето големи икономики от ЕС –
Великобритания, Франция, Италия, Австрия, делът в екоданъците на ЕС леко (а
не в пъти за разлика от Холандия) надвишава „приноса” им в замърсяването на
околната среда. Единствена през разглеждания период Белгия демонстрира
„паритет” на двата „приноса”.

Направеният дотук сравнителен анализ представя твърде разнородна кар-
тина на принципа „замърсителят плаща” в аспекта на ефективността. Той не е
прокаран последователно и не се спазва стриктно в организацията на екоданъ-
чното облагане в ЕС. Това е валидно по-скоро за новоприетите страни, а изне-
надващо и за Германия, една от страните-инициатори на доктрината за „позеле-
няване” на данъчната система и на амбициозна екоданъчна реформа.

Подобна констатация от анализа се обяснява с факта, че след първона-
чалната еуфория около екоданъчното облагане повечето страни от ЕС навли-
зат във фазата на „отрезвяване”. Тя съвпада с разширяването на ЕС на изток,
като централно- и източноевропейските страни предпазват икономиките си от
високи екоданъци, съизмерими със замърсяването на околната среда. Една от
причините за предпазливостта им се обяснява с концепцията за т.нар. „теч” на
замърсяването8. Новоприсъединилите се след 2004 г. държави се опасяват от
загуба на производства, мощности и работни места. Обикновено те „емигри-
рат” в държави, които нямат високи или изобщо не прилагат екоданъци, благо-
дарение на което стават атрактивни дестинации за по-замърсяваща и енергоин-
тензивна икономическа активност. Подобни локализации са известни като оазиси
на замърсяването9, откъдето се поражда този „теч”. „Спасение” от него би
могла да е хармонизацията на екоданъците в основните отрасли на тяхното
приложение – енергетика, транспорт, добив и преработка на природни ресурси.
Досега, обаче, склонността към хармонизация в ЕС-27 е скромна – уеднаквени
са единствено минималните акцизи при невъзобновяемите горива и електри-
ческата енергия в Директива 2003/96/ЕС, като други проектодирективи за хар-
монизация „отлежават” и „чакат“ своето време10.

7 Специално за Германия и Холандия принципът „замърсителят плаща” може потенциално да се
приложи и чрез европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), институционализирана в ЕС-
25 от 2005 г. За България и Румъния тя е валидна от 2007 г. Практически, обаче, до края на 2012
г. ЕСТЕ не може да допринесе за реализацията на „замърсителя плаща”, тъй като първоначалното
разпределение на квоти за вредни емисии между предприятията-замърсители е безплатно, осно-
вано на минали (исторически) емисии – т.н. grandfathering.

8 По-конкретно става дума за „въглероден теч”.
9 По подобие на дестинациите - данъчен рай/оазис в литературата навлиза и рай/оазис на замърся-

ването. Вж. Grether, J.M., J. de Melo. Globalization and pollution industries: do pollution havens
matter?, 2003,Working paper 9776, www.nber.org.

1 0 Пример е проектодирективата за хармонизация на данъци върху МПС от 2005 г. Вж. Proposal
for a Council Directive on passenger car related taxes, COM(2005) 261 final.
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Друга важна причина страните-членки да са предпазливи към екоданъци-
те като инструмент на „замърсителят плаща” са твърденията, че във времето
приходите от тях имат волатилен характер. Това е особено неблагоприятно,
ако те са закрепени/целеви като организация на облагане11. Ако приходите са
много колебливи, финансирането за една или друга кауза е изложено на риск.
Волатилните екоданъчни постъпления са сериозна грижа на данъчни експерти
и политици, особено през неблагоприятна фаза на деловия бизнес цикъл. Подхо-
дяща мярка за устойчивостта на екоданъчните приходи във времето е коефи-
циентът на вариация12. По-ниските му стойности индикират повече приходна
стабилност, а по-високите – пречат екоданъците да са надежден инструмент на
„замърсителят плаща”. За Общността като цяло през разгледания период ко-
ефициентът на вариация е много нисък – 0,06, което опровергава тезата за ко-
лебливост на екоданъчните приходи там.13

На фиг. 4 графично се представя разпределението на коефициента на вари-
ация на екоданъчните приходи в ЕС-25 за периода от 2000-2009 г.

Източник: собствени изчисления въз основа на данните на Еврос-
тат за събраните екоданъци в евро за 2000-2009 г.

Фиг. 4. Коефициент на вариация на екоданъците в ЕС-25
за периода 2000-2009 г. (без Кипър и Малта)

1 1 Закрепеният данък събира приходи, които са заделени, запазени да финансират точно определени
държавни разходи.

1 2 Той е отношение между стандартното отклонение и средната стойност (mean) на променливата.
1 3 Волатилността в ЕС е нищожна спрямо тази в САЩ. За значително по-дълъг период, 1959-2005

г., измереният коефициент на вариация на въглероден данък е 0,19, докато за данъка върху
работната заплата той е 0,61. В този смисъл е изненадващо, че приходите от последния данък са
по-колебливи от екологичните.
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От разпределението на коефициента на вариация по страни-членки за по-
сочения период може да се направи изводът, че най-волатилни са екоданъчните
постъпления в новоприсъединилите се държави Естония, Латвия, България,
Румъния, Чехия и Словакия. При „старите” страни-членки коефициентът на
вариация е под 0,1 – Германия, Австрия, Великобритания, скандинавските страни
без Дания. Всички те са ангажирани с екологичната кауза още от 90-те години
на ХХ век. Страни като Белгия, Франция и Италия също добре управляват флук-
туациите на екоданъчните постъпления. Като се има предвид ниската колебли-
вост на екологичните данъци, става ясно защо ефективността като аспект на
„замърсителя плаща” по-стриктно се съблюдава в „старите” членки на ЕС.
Там евентуалното обвързване на данъците върху замърсяването с финансира-
нето на екологични мерки и проекти няма да се отрази неблагоприятно на пос-
ледните. За новите, обаче, е налице повече колебливост на екоданъците, демон-
стрирана с по-високите стойности на коефициента на вариация – над 0,2 (вж.
фиг. 4). Най-вероятно тази волатилност прави България и останалите нови стра-
ни-членки по-предпазливи спрямо екоданъците като инструмент за практичес-
ка реализация на „замърсителят плаща”.

2. „Замърсителят плаща” и данъчната справедливост

Интернализирането на външните разходи на замърсяването не е самоцел.
Разпределянето (причисляването) им към замърсителя е колкото заради ефек-
тивността, толкова и заради справедливостта14. Ако замърсителят не е в състо-
яние да плати, то екологичната отговорност не е доведена докрай. Поради това е
важна данъчната справедливост. В европейски контекст тя изисква съразмерно
разпределение на разходите за замърсяването (в случая измерени с екоданъци-
те), спрямо платежоспособността на страните-членки. В случай, че справед-
ливостта не е спазена, възниква напрежение, тъй като някои държави плащат
повече, а замърсяват по-малко. Всичко това вреди на последователното провеж-
дане на екологичната кауза, която е с глобален и дългосрочен характер.

За целите на анализа на справедливостта при екоданъците страните-член-
ки на ЕС се разделят условно на две групи. В първата група се включват онези,
в които има почти пълно съответствие между дела в екологичните данъци и в
БВП на ЕС-27. Изненадващо, тук попадат държави, приети преди и след 2004 г.,
без разлика дали са високо- или нискодоходни. Най-общо графичното изобра-
жение на данъчната справедливост в първата група страни може да се илюст-
рира на примера на Германия и Великобритания, които с различен успех реали-
зират „зелената” идея според спецификата на данъчната си система и култура.

1 4 OECD, Note on the Implementation of the Polluter-Pays Principle, International Legal Materials,
1975, Vol. 14, 238-241 и Kraеmer, L., Directive 2004/35 on Environmental Liability and Environmental
Principles, Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid, 2005, 4, рр. 131-134.
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Фиг. 5. Справедливост в екоданъчното облагане
на ЕС: страни – еталони

Защо ги наричаме „еталони” – вж. фиг. 5. През разглеждания период гра-
фиките на относителния дял британски екоданъци и БВП в аналогичните пока-
затели на ЕС-27 почти се сливат. Това означава, че ако Великобритания създа-
ва около 15% от БВП в ЕС, точно толкова е и „приносът” й в екологичните
данъци на Общността. За Германия ситуацията е дори леко по-благоприятна,
защото „приносът” й в европейския БВП е стабилно около 20%, а в екоданъци-
те – малко под 20%. Подобен „релеф” биха демонстрирали графиките и за
Швеция, Испания, Австрия, Словакия и Румъния, с която обикновено ни срав-
няват. Там ситуацията изглежда така:

Фиг. 6. Относителен дял на Румъния в събраните екологични
данъци и в БВП на ЕС-27, (%)
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Ако за 2004-2007 г. северната ни съседка плаща екологични данъци в ЕС
точно според приноса си в европейската платежоспособност, то след 2007 г.
„ножицата” между двата показателя се отваря. В разрез с пълноправното си
членство в ЕС, Румъния не е толкова амбицирана да „догонва” „старите” стра-
ни-членки в екоданъчното облагане. От представената емпирика за Румъния
произтича твърде интересен факт – не е задължително в нискодоходните стра-
ни екоданъците да са непременно несправедливи.

Втората група държави-членки имат по-голям „принос” в екологичните данъ-
ци на Общността, в сравнение с дела си в платежоспособността на ЕС. В този
смисъл ролята на еталон играят Холандия и Дания – пионери в екоданъчната
реформа, с традиционно високи екологични данъци – като ставки и приходи.

Фиг. 7. Нарушена данъчна справедливост
в екоданъчното облагане – страни-еталони

И двете държави са високодоходни със стабилен принос през годините в
БВП на ЕС-27. От графиката на фиг. 7 се проследява датският дял в европейс-
кия БВП-27 – 2% и холандският – около 5%. За сметка на това Дания внася
между 3% и 5% от европейските екоданъци, а Холандия – между 7% и 8%.
Така двете богати държави поемат по-голяма част от разходите за чиста окол-
на среда, в сравнение с дела си в европейското благосъстояние. Несправедли-
во разпределени екоданъци спрямо БВП има и в по-нискодоходни държави –
Словения, Унгария, отчасти Полша и Чехия. Към същата група спада и нашата
страна.

От графиката на фиг. 8 се вижда, че делът екоданъци нараства по-бързо
от дела ни в европейската платежоспособност. За сравнение, България е по-
амбицирана от Румъния да прилага общностните постижения при екоданъците.
Следователно, данъчната справедливост в България е нарушена отдавна,
докато в северната ни съседка е спазена. Ако в Холандия или Дания демонст-
рираната несправедливост е по-скоро индикатор колко високо обществото там
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цени чистата околна среда, като е готово да плати повече за опазването й, то в
България и в другите бивши планови икономики причината е другаде. На фона
на ниската им платежоспособност, минималните акцизи в ЕС са хармонизирани
на доста високо ниво. Като се има предвид, че „периметърът” на данъците с
екологична насоченост у нас обхваща най-вече домакинствата, малките и сред-
ните предприятия, то сигналът за регресивност би следвало да занимава данъ-
чни експерти и политици.

Фиг. 8. Относителен дял на България в БВП-27
и в общите екоданъчни приходи на ЕС за периода 2004-2010 г., в %

3. Ефективност и справедливост – под егидата
на „замърсителят плаща”

Проблемът е как да се съчетаят на практика ефективност и данъчна спра-
ведливост (поносимост) със „замърсителят плаща”. В този дух изглежда
аргументирана идеята акцизите върху горивата да се диференцират според по-
купателната способност на страните-членки. По неофициална информация това
е българско предложение, предназначено за среща на Екофин през лятото на
2012 г. 15 Повече конкретика около него не е известна. Може да се предполага,
че обект на диференциация ще са минималните акцизни ставки на горивата, тъй
като и в момента над „подовете” съществуват значителни разлики между 27-
те страни-членки. По-„старите” прилагат по-високи от минималните ставки, а
новоприетите – гравитират около „пода”. Ако се ползват данните на Евростат
за покупателната способност на България, през 2011 г. тя е 45% от средната за
ЕС-27, приета за 100%. Така акцизният „под” за нашата страна би могъл да се
коригира с нея. В същото време покупателната способност на Люксембург е
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1 5 http://www.bnews.bg/article-51815(14.09.2012). Акцизите върху горивата доминират екоданъци-
те у нас.
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274%16. Следователно, за по-платежоспособните страни минималните ставки
на Директива 2003/96/ЕС ще се коригират с над 100%, а за по-нискодоходните –
с под 100%. Така се внася динамика в акцизните „подове”, която не е желател-
на от гл.т. предвидимост на данъчната политика. Но от гл.т. повече справедли-
вост – евентуалната корекция е обоснована.

Към момента няма информация българското Министерство на финансите
да работи по официално предложение до Еврокомисията за диференциране на
екоданъците върху горивата и енергията, според покупателната способност на
страната-членка. Защо има затишие около тази идея, лансирана в началото на
м. юни 2012 г.? Дори и при солидна аргументация, българското предложение
следва да се гласува в Съвета на ЕС с пълно единодушие. Разбираемо е, че
„старите” и по-богати страни-членки няма да са благосклонни да диференци-
рат по този критерий, защото се свива тяхното поле за „маневриране”. Така или
иначе, те и сега плащат по-високи акцизи от по-бедните. Статуквото ги устрой-
ва повече, особено в условията на безпрецентен ръст на международните цени
на горивата. При еднакъв „под”, без оглед на покупателната способност,
те могат да си позволят едностранно и то значително намаление на акцизите,
без да търсят съгласието на останалите партньори в ЕС. Пример е Франция17,
където петролните компании и държавата имат споразумение да понижат за
три месеца цената на дребно на литър гориво с € 0,06. От тях първите ще
поемат между € 0,01 – €0,03 за литър. Останалото ще струва на държавния
бюджет около € 300 млн. по-малко акцизи. Въпреки, че и у нас има същият
ценови натиск, държавата няма как дори временно да понижи акцизите, защо-
то те гравитират около минималните, според Директивата за енергийно облага-
не. Ако все пак България се реши на тази стъпка, е нужен консенсусът на оста-
налите двайсет и шест страни-членки. Евентуалното му постигане ще има лош
сигнален ефект, защото задължително ще породи „апетити” за масово редуци-
ране на екоданъчното облагане. На свой ред, това ще е неблагоприятно и за
принципа „замърсителят плаща”.

Заключение

Широката концепция на екологичния принцип „замърсителят плаща“ по-
зволява интегрирането му с ефективността и със справедливото разпределение
на плащанията за опазване на околната среда, част от които са екоданъците. В
европейски контекст повече ефективност е постигната при екоданъчното обла-
гане в „старите” страни-членки. Новоприсъединилите се държави все още са
по-предпазливи откъм ефективност, тъй като техните икономики са по-уязвими
спрямо „теча” на замърсяване и по-високата волатилност на екоданъчните при-
ходи. Справедливостта на облагане с екологичин данъци е нарушена, както във

1 6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&
plugin=1 (17.09.2012).

1 7 http://www.dnevnik.bg/biznes/2012/08/28/1896681_franciia_namaliava_cenite_na_benzina_i_dizela/
(19.09.2012)
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високодоходните, така и в по-бедните страни-членки на ЕС. Докато в първите
това е израз на високата им готовност и способност за плащане в името на
екологичната кауза, то във втората група страни причината е голямата дифе-
ренциация на покупателната способност в условия на хармонизация на част от
екоданъците.

ENVIRONMENTAL  TAXATION
AND  THE  POLLUTER  PAYS  PRINCIPLE  IN THE  EU

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Svetlana  Gercheva

Abstract

In view of the global and long-term nature of the cause of environmental protection, the
polluter pays principle retains its topicality, despite the fact that it was originally formulated 40
years ago. Like the majority of principles it, too, sounds attractive, but is also rather general.
The article is an attempt at analyzing specifically its practical realization following the example
of the environmental taxation tools in the EU and their built-in aspects of effectiveness and
justice.

ЭКОНАЛОГИ  И  ПРИНЦИП „ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ ПЛАТИТ”  В  ЕС

Гл.  асс.  д-р  Светлана  Герчева

Резюме

Ввиду глобального и долгосрочного характера каузы охраны окружающей среды
принцип „загрязнитель платит” сохраняет свою актуальность, несмотря на то что он впер-
вые сформулирован 40 лед назад. Как и большинство принципов, он звучит так же внуши-
тельно, однако вместе с тем довольно обобщающе. В настоящей статье предпринята по-
пытка проанализировать более конкретно его практическую реализацию на примере эко-
налогового инструментария в ЕС и встроенных в нем аспектов эффективности и справед-
ливости.
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THE CONCEPT OF THE FORMATION OF CROSS-BORDER
SERVICE IRON AND STEEL CLUSTER WITH A

 SPECIALIZATION ON THE BULGARIAN
AND ROMANIAN SHIPYARDS

Iermakova Olga,
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Odessa National Economic University

Internationalization of business processes and increased competition have
contributed to the role of service function as an important part of modern steel products
market. The role of price and quality isn’t crucial any more, at the same time service,
which takes into account consumers’ specific needs and provides them with an integrated
set of products and accompanying services, determines a competitiveness of steel
market participants. The main idea of the service economy is in providing not only a
product, but a solution of client’s problems.

Many Bulgarian and Ukrainian steel companies have become players in the
service market. They offer such standard services as an assistance for customers in
product selection and free replacement of defective products. The most advanced
steel plants have made a service orientation as an important part of their business: for
example, a company with an average production margin about 15% receives 25-40%
profit on its service. However, usually this kind of services is offered inconsistent and
irregular [1]. Moreover, in most cases it is unreasonable for iron and steel enterprises
to manufacture iron and steel products in response to individual specific customers’
requirements, because of unprofitability of readjustment of production lines. This
problem finds its solution within a service iron and steel cluster, which provides
centralized additional processing of metal according to the specific demands of a
consumer.

The first service centers in the world steel industry appeared in the middle of the
nineteenth century. The aim of these service centers was, on the one hand, to rationalize
a sale function of iron and steel works and, as a result, to reduce a storage space, and,
on the other, – to exempt consumers from necessity to do resource consuming
procurement operations. Further service centers development added to their
warehousing functions also metal processing functions: correcting, cutting, bending,
grinding, coating etc. Another change in the organization of these centers was their
focus not only on domestic market, but also on foreign trade operations.

Currently, the system of service iron and steel centers in developed countries
has become an independent industry [2, p. 136-140].

There are two main types of service in steel industry:
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1) A set of organizational and financial services, which includes simple operations:
metal processing (such as cutting to size or bending), prompt dispatch and goods
delivery to the consumer, large selection of steel products and its availability on a
stock, packaging arrangement. The main task of such service is „an acceleration of
the warehouse” without losses in product range.

Among the important innovations in this group of service benefits should be noted
a significant spreading of commercial lending practices for corporate clients. And financial
schemes such as factoring are implemented in work with some big customers.

2) Service steel processing with the help of expensive equipment, which includes
complex technical operations of the significant metal processing into a new product -
semi-finished products, suitable for use in engineering or construction industry without
its further processing by a customer. Here we are talking about the concept of „service
iron and steel center” [3, p. 49-50].

However, in terms of globalization of world economic development, a service
function in the steel industry requires fundamentally new approaches to its practical
integrated implementation. One of such approach is a cluster approach to the realization
of the concept of service economy in the steel industry. Thus, the third organizational
type of service in the steel industry that meets the requirements of modern business is
a service iron and steel cluster – the union of iron and steel manufacturing, service
businesses, in particular, service steel centers, which work closely with research,
educational institutions, public, industry organizations and local authorities in order to
achieve synergies.

The popularity of service ideology in the work with consumers of steel products
is increasing in many countries. Attention to service function in the steel industry is
caused by two factors: 1) increased competition: enterprises introduce new production
methods and technologies, resulting in reduced differences in production costs and
competitors have to find new competitive advantages; 2) consumers’ increased
concerned about the organization of interactions with suppliers [1].

Traditionally, the cluster approach to the development of service in the steel
industry is used in industrially developed countries. A pioneer in the organization and
development of service iron and steel centers was the United States. Recently, the
processes of cluster forming activated in the CIS, including Kazakhstan, where the
cluster „Metallurgy and metal working” was set up, one of cluster projects in Russia
is the iron and steel cluster in the Amur region.

In Ukraine, in policy documents of public authorities, including the State Regional
Development Strategy by 2015, the State economic program „Development of innovation
infrastructure in Ukraine in 2009-2013”, the Concept of State regional policy, the
Concept of the state industrial policy, strategies of socio-economic development of
some regions of Ukraine, it is declared the transition to an innovative socially-oriented
type of economic development of the state, one of the key tools of this process is a
cluster model of industry development.

There are two generations of cluster policy [71]. Cluster policy of the first
generation includes measures of identification of clusters, general cluster policy support,
which are undertaken by state and regional authorities. Cluster policy of the second
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generation is based on knowledge of existing clusters in the country and provides an
individual approach to the development of each cluster. State may stimulate the
development of clusters, conducting various measures: 1) „broker” policy – a platform
for dialogue between different actors of a cluster, 2) diversification of a local demand
through placement of government contracts in local companies, 3) training the local
workforce through the implementation of special educational and 4) creation of a
„brand” of a region to attract foreign investment.

At the current stage of cluster policy implementation in Ukraine it is necessary
to conduct the first-generation cluster policy, which will develop generally accepted
„rules” for the clustering process. Such supporting cluster policy in Ukraine will provide
a platform for cluster development and stimulate the emergence of new cluster
initiatives.

There are prerequisites for the setting up of a cross-border service iron and steel
cluster in the Ukrainian Danube region, which will provide an additional processing of
metal according to the specific demands of Bulgarian and Romanian shipyards.
Schematically, the possible participants of this cluster are represented on the Figure 1.

Figure 1. Participants of the Ukrainian-Bulgarian-Romanian
cross-border service iron and steel cluster

Cluster will provide the following services:
• manufacture of metal parts, which are ready for assembly and installation on

the consumer’s works, technical consulting (superprocessing principle);
• integrated planning and management of flows of information, materials and

services from suppliers of raw materials through the enterprise and warehouses
to the ultimate consumer (subcontracting principle);
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• decanting, remarking, repacking, formation of specific lots;
• confirmation of metal quality, its mechanical and geometrical

characteristics;
• certification due to various international standards;
• infrastructure services;
• organization of product delivery into the customer’s working area within the

specified time frame (modern logistics concepts: «just in time», «just in
sequence»).

The expected clustering effect can vary from 15 to 40% due to optimizing the
manufacturing program, waste and transportation costs reduction, and also it will
increase the added value of steel products.

Service iron and steel cluster creates added value and receives an income from
it, but if you compare the price of a product manufactured by various contractors and
price of product manufactured by cluster, the comparison will be in favor of the second,
especially considering the logistics and time costs.

Cluster approach to the development of service activities in the steel industry
can significantly expand the range of services provided by an individual service iron
and steel center. In particular, existence of powerful research center within the cluster
makes it possible to provide consumers with qualified consulting about processing and
usage of metal, to organize various courses, seminars, schools on different aspect of
metal usage that will improve the quality of the finished product. Moreover, the existence
of research center within the cluster will enable more widespread adoption of new
technologies that will provide innovative development of enterprises within the cluster.
The goal of educational establishment in the cluster is professional preparation of
qualified personnel (senior management as well as middle-level professionals) with
specialization in metal processing field.

The benefits of the service iron and steel cluster will be received not only by its
direct participants, but also by the region, in which the cluster functions, and by the
states (Table 1).

Table 1

The benefits of a service iron and steel cluster

(outsourcing
principle)

State level  Development of metal-consuming industries;
 Development of marine businesses that provides

transportation of steel products to the consumer;
 Stabilization of short-term fluctuations in the domestic

market;
 Reduction of the share of raw materials and semi-

finished steel products in exports;
 Simplification of control procedures for the granting of

tax concessions and distribution of profits;
 Receiving of a synergistic effect from the state financial

instruments
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So, a cluster approach to the development of service sector in the steel industry
provides a powerful boost to the region, steel industry and the state due to a combination
of economic growth with increasing intellectual and technological capital. Service iron
and steel clusters will stimulate the development of the steel industry as well as other
related industries, increase the competitiveness of enterprises on world markets and
solve a number of socio-economic problems and activate a cross-border cooperation
between Ukraine, Bulgaria and Romania.
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Region level  Growth of a gross regional product;
 Increasing of foreign investments;
 Increasing of employment in the region;
 Infrastructure development of the region;
 Development of scientific and innovative potential;
 Development of social capital;
 Strengthening of the region’s position in world markets

Enterprise level  Reduction of metal losses: according to estimations,
metal cutting in the service center reduces metal loss by
8-10% compared with the doing of the same operations
in the ordinary metal procurement division of a
shipyard;

 Reduction of transaction costs: the ultimate consumer
signs a supply contract only with the cluster instead of a
big quantity of contracts that it is necessary to sign
beyond the cluster (a contract with a freight forwarder,
ship owner, broker, surveyors, stevedores, etc.);

 Reduction of delivery time, which is especially
important in a changing conjuncture;

 Reduction of risks: due to attracting reputable insurance
companies and financial institutions cluster takes more
risks than individual providers can take;

 Stability of supply and predictability of prices through
the establishment of long-term partnerships between the
participants of the cluster.
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ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

И ДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО

Ас. Свилена Михайлова

Противоречивите последици от икономическата глобализация през после-
дните две десетилетия се превърнаха в един от най-интензивно дискутираните
проблеми сред академичните и политическите кръгове, което, от своя страна,
доведе до появата на множество теоретични и емпирични изследвания. Въпре-
ки разнообразието от гледни точки относно баланса между позитивните и нега-
тивните страни на това явление, през последните години доминираше оптимис-
тичният възглед за приноса на глобализацията за увеличаване на производител-
ността, заетостта и равнището на заплатите, технологичния трансфер, иконо-
мическия растеж и впоследствие за подобряване на доходното разпределение
в обществото. В същото време, обаче, икономическата реалност предоставя
един неоспорим факт – паралелно с процеса на глобализация и ускорен иконо-
мически растеж в много части от света, тенденция към нарастване показва и
доходното неравенство, както в рамките на отделни страни, така и между тях.
Това е факт, провокиращ размисъл, критични оценки и належаща необходимост
от обяснение на увеличаващия се развив между бедни и богати в иначе достиг-
налата високо ниво на интеграция световна икономика. В този смисъл изглежда
изненадващ фактът, че въпросът за влиянието на икономическата глобализа-
ция, и по-конкретно на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) като основно
нейно проявление, върху доходното неравенство дълго време остава встрани,
както в научната литература, така и в политическия дискурс.

Във връзка с това, цел на статията е да изясни теоретичните основи на
релацията „ПЧИ – доходно неравенство” чрез систематизиране на основните
теории, третиращи този проблем, както и чрез извеждане на трансмисионните
механизми, чрез които ПЧИ въздействат върху доходното разпределение.

1. Значение на проблема за доходното неравенство

В последните две десетилетия се наблюдава ясна тенденция към нара-
стване на доходното неравенство в много от развитите и развиващите се стра-
ни. Докато в средата на 80-те години на XX в. коефициентът на Джини, стан-
дартният показател за доходно неравенство, е 28% средно за страните от Орга-
низацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в края на изми-
налото десетилетие отбелязва повишение с около 10% и достига 31%. Към
момента в страните от ОИСР средният доход на най-богатите 10% от населе-
нието е около 9 пъти по-голям от този на най-бедните 10%. И докато това
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съотношение е значително по-ниско в Скандинавските страни и много от стра-
ните от континентална Европа, в страни като Израел, Турция и САЩ то достига
14, а в Чили и Мексико – 27 пъти. Съществено повишение в доходното неравен-
ство се наблюдава и в постсоциалистическите страни от Централна и Източна
Европа. Имайки едни от най-ниските равнища на доходно неравенство в света в
края на 80-те години (22,5% осреднен индекс на Джини за 1989 г.), те претърпя-
ват съществено влошаване в разпределението на доходите, изразяващо се в
нарастване на този показател с 8 процентни пункта десетилетие по-късно, като
България е една от страните, в които този проблем е най-силно изразен.

И докато статистиката за растящото доходно неравенство не подлежи на
съмнение, далеч по-неясни са причините и последиците от тази задълбочаваща
се тенденция. Преди всеки опит за вникване в тяхната сложна същност обаче,
следва да се постави още по-генералният въпрос – защо въобще е важно да
говорим за доходно неравенство? Дълго време този въпрос бе неглижиран от
западните политически и академични кръгове, за които от първостепенно зна-
чение е не как са разпределени доходът и богатството, а какъв е техният раз-
мер. Подобни аргументи всъщност са в основата на доминиращата в последни-
те три десетилетия неолиберална парадигма, според която доходното неравен-
ство е неизбежна последица от функционирането на пазара като механизъм,
предоставящ координация и стимули и оттук ефективно разпределение на ре-
сурсите. На фона на натрупаните икономически проблеми и ескалиращото со-
циално напрежение в глобален мащаб през последните няколко години, все по-
често се поставя под съмнение валидността на подобни аргументи и внимани-
ето се насочва към потенциалните негативни последици от растящото доходно
неравенство.

Точно тези проблеми разглежда Нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц в
най-новата си книга „Цената на неравенството”1. В няколко предхождащи я
статии, Стиглиц дава ясен отговор на въпроса защо плутократите следва да се
ангажират с въпроса за доходното неравенство.2 Според него, обществата с
високо доходно неравенство не функционират ефективно и икономиките им не
са нито стабилни, нито устойчиви. Причините за това са няколко: първо, колкото
повече пари се концентрират в най-високодоходните групи, толкова повече на-
малява потреблението на средностатистическите домакинства, а това означа-
ва по-ниско съвкупно търсене и оттук растяща безработица. На второ място
стои въпросът за последиците от поведение, свързано с преследване и създава-
не на рентни изгоди (т.нар. rent-seeking), на което се дължи голяма част от
доходното неравенство. Такъв тип поведение, според Стиглиц, води до неефек-
тивно разпределяне на ресурси и отслабва икономиката. Трето, крайно неравно-
мерното доходно разпределение създава у хората усещане за несправедливост,

1 Stiglitz, J. The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future, W. W.
Norton & Company,2012, 414 pp.

2 Stiglitz, J. The 1 Percent’s Problem: http://www.vanityfair.com/politics/2012/05/joseph-stiglitz-the-
price-on-inequality (31.05.2012)
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а това намалява мотивацията им за труд и оттук може да рефлектира върху
тяхната производителност. На четвърто място стои проблемът за доверието,
което ерозира в условия на растящо неравенство, а в същото време е изключи-
телно важно доколкото една модерна икономика предполага колективни дей-
ствия, основани на доверие. Изводът на Стиглиц е, че подценяването на про-
блема за растящото доходно неравенство може да има катастрофални иконо-
мически последици за цялото общество и тогава дори и най-богатите плащат
висока цена.

Въпреки, че все повече автори признават значимостта на проблема за до-
ходното неравенство3, изследванията относно разпределителните ефекти от ико-
номическата глобализация са сравнително нови, оскъдни и доста противоречиви.
Освен поради чисто идеологическите основания, коментирани по-горе, друга при-
чина този проблем да не присъства активно в емпиричните изследвания се дължи
на липсата на общоприета теоретична рамка за анализ. Tеориите, които са свързани
с релацията „ПЧИ - доходно неравенство” и върху които стъпват повечето емпи-
рични разработки, са нормативни теории с широк обхват, всяка от които предлага
своя трактовка на проблема за посоката на икономическо и социално развитие,
причините за недоразвитие, влиянието на чуждия капитал върху приемащата ико-
номика, избора на стратегии за трансформация и за поддържане на процеса на
развитие. В този смисъл те не дават директно, еднозначно и ясно теоретично
обяснение на влиянието на ПЧИ върху доходното разпределение и конкретните
механизми, по които то се проявява, а по-скоро съдържат имплицитно някои общи
идеи относно този проблем. Именно това налага по-задълбочено вникване и изяс-
няване на теоретичните основи на релацията „ПЧИ – доходно неравенство”, кое-
то е обект на по-нататъшния анализ.

2. Преглед на теориите относно релацията
„ПЧИ – доходно неравенство”

В определени етапи от развитието на икономическата наука възникват
няколко противоположни по идеи теории, които представляват първи опити за
обяснение на влиянието на ПЧИ върху доходното неравенство. Едната е теори-
ята за модернизацията, която възниква и придобива полулярност през 50-те и
60-те години на XX в., основава се на идеите на икономическия либерализъм и
е близка до съвременния неокласически икономикс. Другата група теории, по-
явила се като критична реакция на първата, включва теорията за зависимостта

3 Вж. Figini, P. and H. Gцrg. Does Foreign Direct Investment Affect Wage Inequality? An Empirical
Investigation. Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Paper No. 2336, 2006, p. 1.; Herzer,
D. and P. Nunnenkamp. FDI and Income Inequality: Evidence from Europe. Kiel Institute for the
World Economy Working Paper No. 1675, 2011, p. 1.; Cornia, A. G. and J. Court. Inequality, Growth
and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization. UNU World Institute for Development
Economics Research (UNU/WIDER), Policy Brief No 4, 2001, p. 1; В българската литература:
Младенова, З. Световното стопанство в условията на глобализация. Варна, СТЕНО, 2002, глава
първа, с. 46; Вичев, В. Парадоксите на „глобалното село”. Сп. Философски алтернативи, 2001,
кн. 2, с. 126.
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(средата на 60-те години на XX в.), както и сходната по възгледи и възникнала
малко по-късно теория за световната система (70-те години на XX в.). При
изясняване на теоретичните основи на релацията „ПЧИ – доходно неравенство”
следва да бъдат разгледани и някои елементи от класическата теория за меж-
дународната търговия, тъй като тя също предоставя обяснение на разпредели-
телните ефекти на ПЧИ.

2.1. Теория за модернизацията

В най-общ план теорията за модернизацията (modernization theory) има за
цел да посочи и анализира пътя на развитие, през който слаборазвитите страни
трябва да преминат, за да достигнат напредъка в Западния свят. Тя се основа-
ва на ортодоксалните икономически идеи на теорията за пределната произво-
дителност и ролята на склонността към спестяване и потребление. Според нея,
първо трябва да бъде произведено достатъчно количество стоки и услуги, пре-
ди да се премине към преразпределение. Неравенството в най-общ смисъл се
възприема като необходима предпоставка за последващо подобряване на дохо-
дите на хората. Тази идея намира израз в известната крива на С. Кузнец, който
през 1955 г. в рамките на концепцията за модернизацията предлага теория за
глобалните перспективи на неравенството. Съгласно кривата на Кузнец, която е
с обърната U-образна форма, доходното неравенство нараства в началните фази
на икономическо развитие, но намалява с течение на времето след като бъде
достигнато определено ниво на развитие. Тази закономерност Кузнец аргумен-
тира с преминаването от традиционния аграрен сектор с ниско доходно нера-
венство към процес на индустриализация, в началния етап на който неравен-
ството показва тенденция към нарастване, но когато достигне една критична
точка, започва да намалява.4

Въпреки, че привържениците на теорията за модернизацията рядко зася-
гат проблема за разпределителния ефект на ПЧИ директно, тяхната позиция е
ясно заявена в начина, по който разглеждат чуждия и местния капитал, а имен-
но като „хомогенни стоки”. Според теорията за модернизацията, от значение е
не толкова произходът, колкото самото наличие на инвестиции. Капиталът, не-
зависимо дали е чужд или местен, стимулира растежа и генерира ползи, които
се разпростират в цялата икономика. Първо, чрез ПЧИ се осъществява транс-
фер на нови управленски техники, организационни форми, бизнесетика, пред-
приемаческо мислене, ефективни трудови навици и т.н. Второ, трансферът на
ноу-хау и технологии от развитите страни прави възможно модернизирането на
производството и увеличаването на производителността в приемащите иконо-
мики. Трето, ПЧИ се явяват източник на нови работни места и стимулират
търсене на суровини от местни достачици. В този смисъл, освен директните
ефекти от вноса на ПЧИ, съществуват и т.нар. вторични ефекти (spillover effects),
които се дължат на търсенето, генерирано от по-високата заетост и повишено-
то търсене на производствени фактори. Четвърто, посредством ПЧИ навлизат
4 Kuznets, S. Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 1955, 45(1): 1-28.
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нови играчи на пазара, което намалява монополизацията в приемащата иконо-
мика.5

Според либералните възгледи, залегнали в теорията за модернизацията,
отварянето на националните икономики насочва факторите на производство към
тяхното най-ефективно предназначение. Смята се, че дори ПЧИ първоначално
да водят до растеж само в някои водещи или привилегировани сектори, до създа-
ване на съюзи с местните елити или формиране на икономически дуализъм, в
дългосрочен план растежът във водещите сектори има потенциала да подпо-
могне по-равномерното разпределение на доходите.6

2.2. Теория за зависимостта и теория за световната система

Теорията за зависимостта (Dependency theory) придобива популярност през
60-те и 70-те години като критика на теорията за модернизацията, която губи
подкрепа поради нарастващата бедност в много части по света, особено в Ла-
тинска Америка, където всъщност възниква теорията. Централно място в нея
заема разграничаването между страните от центъра и страните от периферия-
та. Развитите и богати страни с доминиращи позиции на международната сцена
формират центъра, а най-слаборазвитите и бедни страни – периферията.

В теорията за зависимостта недоразвитието се асооциира не с вътрешни, а
с външни фактори, а именно външната търговия и ПЧИ. То не се разглежда като
изоставане от прогреса на развитите икономики или като последица от неуспеш-
на интеграция в световното стопанство, а като резултат от високата степен на
интегриране на периферните страни в световната икономика, която е доминирана
от индустриализираните страни от центъра. В този смисъл вътрешната структу-
ра на икономиката на периферията се формира под влияние на центъра, който
ограничава възможността на зависимите страни да се развиват. Според Р. Пре-
биш и Х. Зингър, водещи имена в тази теория, подобна асиметрия се базира ос-
новно на влошаване на условията на търговия, което гарантира непрекъснат по-
ток от ресурси от периферията към центъра. Това, от своя страна, води до сери-
озен недостиг на капитал в страните от периферията и снижаване на тяхната роля
единствено до доставката на суровини. С други думи, според теорията за зависи-
мостта, благосъстоянието и достигнатото високо ниво на развитие на страните
от центъра се дължи на експлоатацията на периферията.

За разлика от имплицитните аргументи на теорията за модернизацията
относно ПЧИ и доходното неравенство, теорията за зависимостта отправя
съвсем конкретни критики към негативния разпределителен ефект на ПЧИ.
Както отбелязва П. Цаи, тя разглежда проблема за неравенството от гледна
точка на световната икономика и историческия контекст. Според нея, социал-

5 Bandelj, N. and M. Mahutga. Income Inequality Reconsidered: Evidence from Post-Socialist Countries.
Paper prepared for presentation at American Sociological Association Meetings, Philadelphia, 2005,
pp.7-8.

6 Tsai, P.-L. Foreign direct investment and income inequality: further evidence. 1995, World Development,
23: 469-83, p. 470.
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ният контрол и организация на производството, а не толкова производителност-
та и богатството, влияят върху доходното неравенство. Позицията, която една
страна заема в световната икономика, е решаваща за формирането на разпре-
делението на доходите в нея7. С други думи, доходното неравенство съответ-
ства на отношението между страните от центъра и периферията и равнището
на неравенство в страна от периферията се определя от процеса на зависимо,
подчинено развитие („dependent development”).8

В хода на процеса на индустриализация в слаборазвитите страни, съпрово-
ден с навлизането на ПЧИ, се наблюдава тенденция лицата заети в чуждите
фирми да формират нова социална класа. Според Гирлинг новосформираният
„елит” („labor elites”) обикновено получава от 4 до 10 пъти повече от заплатите и
допълнителните възнаграждения в местни фирми.9 Въпреки, че този тип зависи-
мо развитие спомага за увеличаване на заплатите в традиционните сектори, в
повечето случаи то е придружено с по-капиталовоинтензивно производство, кое-
то, от своя страна, води до по-висока безработица в традиционните сектори. В
резултат на това, нарастването на относителния дял на трудовия доход не само
не успява да доведе до по-равномерно доходно разпределение, но и допринася
директно за задълбочаване на неравенството. С други думи, при този тип зависи-
ма индустриализация, отстояваните от теорията за модернизацията идеи за раз-
простиране и мултипликация на положителни ефекти на ПЧИ, не са валидни.

Сходна на теорията за зависимостта е теорията за световната система
(World-systems theory), която възниква през 70-те години на XX в. по-скоро като
съвкупност от теоретични подходи, отколкото като кохерентна теория. Свързва
се преди всичко с името на Имануел Уолърстейн, който се смята за нейн осно-
воположник. Ключов момент в теорията е разбирането, че националното разви-
тие не е изолиран процес в определена страна, а процес, който протича в рамки-
те на една глобална система и следователно, се намира под нейното влияние.
Теориите за модернизацията и зависимостта ограничават анализа си до иконо-
мическото развитие в периферните региони по света, докато теорията за све-
товната система се разпростира върху икономическата, политическата и кул-
турната структура на световната система, която, освен това, се разглежда в
динамика, тъй като икономиките могат да се движат нагоре и надолу в йерар-
хията, изградена от концепцията за център, периферия и полупериферия (после-
дната е добавена от Уолърстейн).

Друга особеност е това, че недоразвитието се определя от икономически,
политически и социални сили, който са извън обсега на влияние на засегнатите
общества. В случая е важно да се отбележи, че ключово място сред икономи-
ческите фактори заемат транснационалните компании (ТНК), чиято дейност е
7 Пак там, с. 471.
8 Понятието „зависимо развитие” не се ограничава само до зависимостта от чужди инвестиции,

обект на тази дискусия, но и до зависимостта от външна търговия и международна помощ.
9 Girling, R. Dependency and persistent income inequality in F. Bonilla and R. Girling (Eds.), Structures

of Dependency, Stanford CA: Institute of Political Studies, 1973, pp. 83-101, цитиран от Tsai, 1995,
p. 471.
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пряко свързана с ПЧИ. Подобно на теорията за зависимостта, ТНК имат съще-
ствено значение и се разглеждат като най-силния субект в световната система,
който установява йерархически ред в международното разделение на труда и
пренася капиталистически начин на производство в периферните страни. Тази
инвазия на ТНК води до ерозия на традиционния начин на производство и съще-
ствуващата социална структура в приемащите страни, което има потенциал да
доведе до нарастване на доходното неравенство.

Теориите за зависимостта и за световната система несъмнено притежа-
ват определени предимства: те позволяват разкриването на влиянието на ПЧИ
върху икономическата и социалната структура на приемащите страни, изводи-
те им се основават на емпирични наблюдения, а също така отчитат ролята на
историческите връзки между страните от центъра и периферията. Същевре-
менно те не са лишени и от критика, най-често свързана с генерализацията на
отношенията „център – периферия” и неотчитането на някои фактори на разви-
тието. Поради това литературата, която възниква след първите разработки от
тези теории е доста разнородна, преди всичко емпирична и включва нови фак-
тори, които позволяват по-задълбочен анализ на икономическите механизми в
основата на неравенството. Въпреки това, тъй като представляват първи опити
за обяснение на влиянието на ПЧИ върху развитието и неравенството, и двете
теории, заедно с предхождащата ги и противоположна по възгледи теория за
модернизацията, все още се използват активно като отправна точка в съвре-
менните изследвания относно социалните последици от глобализацията.

2.3. Kласическа теория за международната търговия

Според много от авторите, изследващи връзката между ПЧИ и доходното
неравенство, разпределителният ефект на ПЧИ в една развиваща се икономика е
подобен на разпределителния ефект на международната търговия със стоки,
съгласно модела на Хекшър-Олин и теоремата на Столпер-Самюелсън.10 Пора-
ди факта, че развиващите се страни разполагат в изобилие с евтини нискоквали-
фицирани трудови ресурси, развитите икономики биха насочили своите ПЧИ към
тези страни именно в производства, които използват интензивно нискоквалифици-
ран труд. Това води до нарастване на търсенето на този тип производствен фак-
тор и съответно до повишаване на неговата цена. С други думи, нараства запла-
щането на нискоквалифицирания труд, докато това на висококвалифицирания труд
намалява, което води до намаляване на доходното неравенство в развиващата се
икономика. Обратните процеси протичат в развитите страни, източник на ПЧИ,
като техен краен резултат е нарастване на доходното неравенство.

Очакваните съгласно класическата теория за международната търговия
положителни разпределителни ефекти на ПЧИ в приемащите икономики, обаче,

1 0 Stolper, W.F. and P.A. Samuelson. Protection and Real Wages. Review of Economic Studies, 1941, 9: 58-73.
Следва да се уточни, че теоремата на Хекшър-Олин и Столпер-Самюелсън е валидна при определени
допускания: търговията се осъществява между две страни, които произвеждат две стоки с два произ-
водствени фактора (капитал и труд), а използваната технология остава неизменна във времето.
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рядко намират потвърждение в емпиричните изследвания. За обяснение на това
противоречие могат да бъдат дадени няколко аргумента.

Първо, съществуват теоретични модели, които, поставяйки акцент върху
съпоставянето на производствените фактори в отделните страни, стигат до из-
води, различни от предлаганите от теоремата Столпер-Самюелсън. Според мо-
дела, предложен от Феенстра и Хансон11, трудови ресурси, които се разглеждат
като неквалифицирани в една развита страна, могат да се окажат квалифицира-
ни по отношение на трудовия пазар в развиващата се икономика, приемник на
ПЧИ. В този случай вносът на ПЧИ от развитата към развиващата се иконо-
мика би довел до увеличаване на доходното неравенство и в двете страни. Това
се дължи на факта, че вносът на ПЧИ води до увеличаване на търсенето на
квалифицирани кадри в развиващата се страна, което повишава тяхното запла-
щане и като краен резултат нараства разривът в заплащането на квалифицира-
ния и неквалифицирания труд, а оттук и доходното неравенство. В развитата
икономика, източник на ПЧИ, нараства търсенето на труд, който е квалифици-
ран съобразно местния трудов пазар, което по същия начин води до увеличава-
не на разликите в заплащането между квалифицираните и неквалифицираните
работници, т.е. и в развитата страна доходното неравенство расте.

Второ, негативният ефект на ПЧИ върху разпределението на доходите може
да бъде задълбочен от промените в изискванията към труда, породени от тех-
нологичния трансфер, съпровождащ ПЧИ. Според Лий и Виварели, би следвало
тези технологии да предполагат относително по-интензивно използване на ква-
лифициран труд, т.е. по-квалифициран в сравнение с този, който се използва в
приемащата икономика преди отварянето й за ПЧИ. Това би довело до проти-
воположни на установените от теоремата Столпер-Самюелсън резултати, а
именно повишаване на търсенето на квалифицирани трудови ресурси, нараства-
не на разликите в заплащането между квалифицирания и неквалифицирания труд
и оттук увеличаване на доходното неравенство.12

Трето, процесът на икономическа глобализация често е съпроводен с па-
зарноориентирани реформи в приемащата ПЧИ развиваща се икономика (либе-
рализация на трудовия пазар, приватизация на държавни предприятия и т.н.),
които имат потенциала да задълбочават доходното неравенство 13.

Може да се обобщи, че от теоретична гледна точка, когато се премахне
ограничението на модела на Хекшер-Олин за технологична хомогенност и се
допусне промяна в изискванията към труда, породени от технологичния транс-
фер, се появяват възможности за проява на различни от предвидените от моде-
ла разпределителни ефекти на ПЧИ.

1 1 Feenstra, R. and G. Hanson. Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico’s
Maquiladoras. Journal of International Economics, 1997, 42: 371-93.

1 2 Lee, E. and M. Vivarelli. The Social Impact of Globalization in the Developing Countries. Institute for
the Study of Labor (IZA) Discussion Paper No.1925., 2006, pp. 9-10.

1 3 Milanovic, B. The Two Faces Of Globalization: Against Globalization as We Know it. World
Development 31(4): 667-683, 2003, p. 670.
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3. Канали на влияние на ПЧИ върху доходното неравенство

Конкретните предавателни механизми, по които се осъществява влияние-
то на ПЧИ върху доходното неравенство рядко биват експлицитно изведени от
теоретична гледна точка, а слабото им присъствие в емпиричния анализ често
се дължи на трудностите при тяхното изолиране поради липсата на достатъчно
данни. В същото време за по-задълбочено вникване в разглежданата релация,
съществено значение има тяхното теоретично извеждане.

Въз основа на съществуващите теории могат да бъдат изведени два ос-
новни предавателни механизми, по които ПЧИ влияят върху доходното нера-
венство.

Първо, ПЧИ влият върху доходното неравенство посредством вноса на
капитал и увеличаването на производителността в резултат на т. нар. вторични
ефекти (spillover effects). Увеличаването на капиталовия запас в резултат на
вноса на ПЧИ води до нарастване на пределния физически продукт на единица
труд поради две причини: първо, защото на един работник се пада по-голямо
количество капитал и второ, поради наличието на положителна корелация меж-
ду използването на производствени методи с по-висока степен на капиталова
интензивност и относителната възвръщаемост на труда. Това води до нара-
стване на номиналните и реалните заплати и оттук до намаляване на доходното
неравенство.14

Това въздействие върху доходното разпределение е допълнително подси-
лено от вторичните ефекти, по-конкретно тези, които произтичат от технологич-
ни трансфери и достъпа до пазари. Технологичните вторични ефекти се отнасят
до директния и косвения трансфер на технологии от ТНК в страната-приемник
на ПЧИ, който, както е утвърдено в множество изследвания, допринася за уве-
личаване на производителността. Това, от своя страна, би следвало да даде
възможност на ТНК и някои местни фирми да плащат по-високи реални запла-
ти, което води до подобряване на доходното разпределение.15 Другият вид
spillover ефект, който има потенциала да увеличи производителността, е свързан
с достъпа до пазари. Местните фирми могат да извличат ползи от осъществя-
ването на връзки (linkages) с филиалите на ТНК в приемащата икономика, тъй
като посредством тях се осъществява трансфер на знания относно продукта,
технологиите и условията на чуждите пазари. Тази информация местните фир-
ми могат да използват при установяване на свои собствени връзки с междуна-
родните пазари, което би допринесло за разширяване на обхвата на производ-

1 4 Mundell, R. International Trade and factor Mobility. The American Economic Review, 47, 1957,
3:321-335.

1 5 Микроикономическата теория учи, че заплатите следва да бъдат равни на пределния продукт на
труда или с други думи заплатите се определят от производителността на труда. Това важи в
случай, че трудовият и продуктовият пазар са конкурентни. За по-подробен анализ на връзката
между производителността на труда и равнището на заплатите вж. Graham, E. M. Fighting the
Wrong Enemy: Antiglobal Activists and Multinational Enterprises. Institute for International Economics,
Washington, D.C., 2000, p. 89.
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ството и заетостта. В случаите, когато за производството са характерни нара-
стващи икономии от мащаба, това би довело и до увеличаване на производи-
телността. Подобно на описания по-горе механизъм, по-високата производи-
телност на труда би означавала по-високо заплащане и оттук – по-ниско доход-
но неравенство.

Вторият канал на влияние на ПЧИ върху доходното неравенство е свързан
с пазара на труда, по-конкретно с равнището на заплащане във филиалите на
ТНК. Тук важно значение, обаче, има разграничението между квалифициран и
неквалифициран труд. Ако ТНК плащат по-високи заплати на квалифицираните
трудови ресурси, отколкото местните фирми, при равни други условия, ПЧИ
допринасят за увеличаване на доходното неравенство. Ако ТНК плащат по-
високо възнаграждение на неквалифицирания труд, при равни други условия,
ПЧИ водят до понижаване на доходното неравенство.16

Влияние върху разпределението на доходите могат да имат и промените в
изискванията към труда, породени от технологичния трансфер, съпровождащ
ПЧИ. Ако тези технологии предполагат относително по-интензивно използване
на квалифициран труд, т.е. по-квалифициран, в сравнение с този, който се изпол-
зва в приемащата икономика преди отварянето й за ПЧИ, това би довело до
повишаване на търсенето и съответно заплащането на квалифицирани трудови
ресурси и оттук увеличаване на доходното неравенство. Следва да се добави,
че освен равнището на заплащане, относителният състав на факторите на про-
изводство, използвани във филиалите на ТНК също може да има ефект върху
доходното разпределение. Ако ТНК използват в производството повече труд,
отколкото местните фирми, дори и да плащат по-високи заплати, те биха допри-
насяли за намаляване на доходното неравенство. В обратния случай, ако ТНК
използват по-малко труд, за който предоставят по-високо възнаграждение, те
биха задълбочили неравномерното разпределение на доходите. Доколкото оба-
че внесеният с ПЧИ капитал би имал противоположен ефект, от теоретична
гледна точка не е ясно какъв би бил нетният ефект на ПЧИ върху доходното
неравенство и в този смисъл следва да бъде обект на емпиричен анализ за
конкретна страна или група страни.

В заключение може да се обобщи, че в достигналата високо ниво на гло-
бализация, но в същото време разтърсвана от сътресения, съвременна иконо-
мика проблемът за доходното неравенство ще става все по-актуален. Както,
обаче, показа анализът, теориите, които предоставят обяснение на разпредели-
телните ефекти на ПЧИ са интердисциплинарни и третират индиректно този
проблем, което налага извличане и доразвиване само на онези техни идеи, които
могат да се използват за изграждане на концептуална рамка при неговия ана-
лиз. Освен това, противоположните възгледи, отстоявани от отделните теории
показват, че теоретичните основи на релацията „ПЧИ – доходно неравенство”
са доста противоречиви и неясни. В този смисъл, както някои автори отбеляз-

1 6 Jensen, Nathan M. and Guillermo Rosas. Foreign Direct Investment and Income Inequality in Mexico,
1990-2000. International Organization, 2007, 61(3), pp. 467-487.
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ват, проблемът до голяма степен се превръща в емпиричен и налага небходи-
мостта от изследвания, които, отчитайки конкретните икономически и социални
условия в отделните страни, могат да разкрият спецификата на проявлението
на ефекта на ПЧИ върху доходното разпределение. Това безспорно е нелека
задача, поради сложния характер на връзката между ПЧИ и доходното нера-
венство, но доброто познаване на нейните теоретични основи и предавателни
механизми е необходима и важна предпоставка за емпиричния анализ.

THEORETICAL ASPECTS  OF THE  RELATION  BETWEEN
FOREIGN  DIRECT  INVESTMENT AND  INCOME  INEQUALITY

Assist.  Prof.  Svilena Mihaylova

Abstract

The aim of the article is to clarify the theoretical aspects of the impact of foreign direct
investment (FDI) on income inequality. There are systematized the main theories dealing with
this problem, and there is also made an attempt at formulating the transmission mechanisms
through which FDI affects income distribution. Analysis shows that the theoretical foundations
of the interrelation under consideration are rather contradictory, which largely turns the issue
into an empirical one and imposes the need for studies, which, taking into consideration the
specific economic and social conditions in the individual countries, can reveal the specific
character of the manifestation of the distribution effect of FDI.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  СВЯЗИ МЕЖДУ  ПРЯМЫМИ
ЗАРУБЕЖНЫМИ  ИНВЕСТИЦИЯМИ  И  НЕРАВЕНСТВОМ  ДОХОДОВ

Асс.  Свилена  Михайлова

Резюме

Цель настоящей статьи – выяснить теоретические аспекты влияния прямых зару-
бежных инвестиций (ПЗИ) на неравенство доходов. Систематизированы основные тео-
рии, затрагивающие эту проблему, а также предпринята попытка определения трансмис-
сионных механизмов, посредством которых ПЗИ воздействуют на распределение дохо-
дов. Анализ показывает, что теоретические основы рассматриваемой взаимосвязи до-
вольно противоречивы, что в значительной степени превращает проблему в эмпиричес-
кую и вызывает небходимость исследований, которые, учитывая конкретные экономи-
ческие и социальные условия в отдельных странах, могут раскрыть специфику проявле-
ния распределительного эффекта ПЗИ.
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КРИЗА В ПРЕДПРИЯТИЕТО: ФАЗИ, ФАКТОРИ
И ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ”

Ас. Константин Велчев

Функционирането на предприятието е непрекъснат процес на адаптация към
условията на средата за поддържане на равновесие между вътрешните (присъщи)
характеристики на предприятието като стопански субект и характеристиките на
динамично променящия се пазар. Отсъствието на такова равновесие поражда
опасност от появата на организационни, производствени и финансови кризи. В
този смисъл, предмет на изследване в това изложение е кризата, а за негов
обект приемаме предприятията от стопанската действителност.

Целта на статията е да се разграничи понятието „криза”, като фаза от
жизнения цикъл на бизнесорганизацията, от фазите на кризата, през които тя пре-
минава. Идеята на автора е да се представят възможностите на различите под-
ходи за нейното идентифициране, изследване и мониторинг, на причините, симпто-
мите и факторите, които пораждат и катализират кризата в предприятието.

1. Жизнен цикъл на предприятието

В съвременния мениджмънт съществуват различни направления за възник-
ването, съществуването и упадъка в развитието на предприятието. Едно от тези
направления се основа на схващането за живота на биологичните системи и теори-
ята за жизнения цикъл. В основата му лежи разбирането, че предприятието е сло-
жен организъм, който търпи непрекъснато развитие, преминаващо през различни,
но предсказуеми фази. По подобие на биологичните системи, предприятието има
жизнен цикъл, на всеки етап от който се сблъсква с определени проблеми. В този
смисъл, организациите се раждат, растат, следвайки определено и очаквано за възра-
стта си поведение, достигат до разцвета на своето развитие, след което остаряват
и накрая умират. Изследванията ни в тази област са въз основа на проучване на
мненията на следните автори: Greiner1, Lippitt и Schmidt2, Chuurchill и Lewis3, Adizes4,

1 Greiner, L. Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review (July-August),
1972, p. 37-46.

2 Lippitt G. L., W. A. Schmidt. Crisis in a Developing Organization, Harvard Business Review, 1967,
Vol. 45, No. 6, p. 102-112.

3 Chuurchill N., V. Lewis. The Five Stges of Small Business Growth. Harvard Bussiness Review, 1983,
Vol. 61, N 3, p. 30-50.

4 Adizes, I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do About It.
1988; Managing corporate lifecycles: how get to and stay at the top. 1999; Managing corporate
lifecycles. 2004. Електронна находка на адрес (15.03.2012): http://www.adizes.com/
corporate_lifecycle_overview.html
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Miller и Frisen5, Flamholtz6. Разглежданите модели се различават в значителна
степен, но въпреки това могат да се изведат и редица сходства:

- Част от моделите се основават на представата за линейни, еднакви по
дължина времеви интервали, като в заключителния етап от развитието
си предприятията преминават през „зрелостта” (като качествена ха-
рактеристика на корпорацията) или през упадъка.

- Част от авторите изследват основните разлики между „израстване” и
„стареене”.

- У всички автори се забелязва еквивалентно схващане за понятията „из-
растване”, „стареене”, „разрушаване”. Израстването се свързва със спо-
собността на организацията да се сблъсква и справя с различни пробле-
ми. Развитието (разрастването) от „малка” към „голяма” организация се
случва чрез сблъсък с първоначално малки, а впоследствие с все по-
големи проблеми. Стареенето се изразява чрез намаляващата способ-
ност на организацията за справяне с проблемите. Разрушението (смъртта),
като финална фаза от развитието на предприятието, е следствие от неспо-
собността да генерира потенциал, чрез който да се самовъзпроизвежда.

- Всички автори се обединяват около тезата, че преминаването от един към
друг етап от жизнения цикъл е съпроводено със значителни противоречия в
организацията, т.е. с преминаване през кризисен период на развитие.

Позовавайки се на подхода на подобието, в редица изследвания се забеляз-
ва ясна аналогия с биологичните системи, и по-конкретно – с човека. В предпри-
ятието се припознава както тяло, така и душа. Телесната, тленната същност на
предприятието се свързва с активите му – текущите и нетекущите изпълняват
ролята на предпоставка, почва за развитие, а нематериалните играят роля на се-
мето (потенциала) за развитие. Всичко това е обхванато от интелектуална обвив-
ка, включваща система за управление, информационни технологии, традиции, про-
изводствен опит, т.е. управлението като процес и като човешка дейност. Душата
на предприятието отъждествяват с бизнеса му, характеризиран чрез изходящи и
входящи парични потоци, а капиталът е аналог на кръвта в човешкия организъм.

По наше мнение, при сравнението между биологичните и социалните
системи, към които причисляваме и предприятията, биха могли да се посочат
следните по-важни различия:

- Биологичните системи имат природен, естествен произход, а предприя-
тията са плод на съзнателен, волеви човешки акт.

- Биологичните системи са подвластни на линейното схващане за време-
то и на биологичното стареене, респ. смърт, но въпреки това са репро-
дуциращи се. От своя страна, организациите могат да съществуват дълго,
дори вечно, въпреки, че при тях също има цикличност в развитието.

5 Miller D., Р. Н. Frisen. Longittudinal Study of the Corporate Life Cycle. Management Science, 1984,
Vol. 30,N 10, p. 1161-1183.

6 Flamholtz, Е. G. Managing the Transition from an Enterprenership to a Professionally Managed
Firm, Jossey-Bass, San Francisco. 1986.



9 1
Статии

Животът на една организация, сам по себе си, не включва неизбежна
смърт, т.е. тя се самовъзпроизвежда. Предприятията също стареят и
когато се налага „умират”, но не поради възрастта си, а в резултат от
грешки в управлението, което е практически потвърдена закономерност.

Предвид гореизложеното, трябва да подчертаем, че целесъобразният и ак-
тивен мениджмънт почива на солидно знание за фазите на жизнения цикъл. Всяко
преминаване от една към друга фаза е свързано с преодоляване на криза във
“възрастовото развитие” на предприятието. Поради това, въпреки доминиращия
и по-скоро холистичния подход в схващането за жизнения цикъл на организация-
та, Gibson, Ivancevich, Donnelly7 отбелязват: „Всички сме наясно с изгряването и
залязването на организации и дори на цели индустрии… Маркетинговите експер-
ти признават, че съществува продуктов и пазарен жизнен цикъл. Логично е, при
това положение, да съществува и жизнен цикъл на организациите.”

2. Същност на кризата в предприятието и фази на нейното развитие

Понятието „криза в предприятието” дефинираме като антоним на феномена
„устойчив” или най-общо като състояние с потенциал да предизвика внезапни и
сериозни неблагоприятни последици, което произтича от поведението на самата
организация и/или на факторите на средата й. Като резултат от това състояние
съществуват значителни, извънредни трудности при функционирането на организа-
цията, т.е. при осъществяването на нейните функции и оперативна дейност. В коли-
чествен аспект наличието на криза в предприятието се идентифицира чрез наличи-
ето на критични стойности на параметрите, чрез които се описва състоянието на
организацията. В зависимост от факторите, които ги предизвикват, и характеристи-
ките на промените, които те причиняват, кризите в организацията са от най-различ-
но естество (тип) - икономически, организационни, производствени, кризи в управ-
лението и др. В научната литература се е формирало становище, че типът на криза-
та в предприятието се свързва преди всичко с естеството на: а) критичните пара-
метри, описващи състоянието на организацията и б) действията от възможните
алтернативи за преодоляване на кризата. От ефективността на диагностиката и
своевременното овладяване на кризата зависи съществуването на предприятието
като автономен стопански субект. С други думи, липсата на целенасочена и своев-
ременна управленска интервенция, като антипод на кризисното състояние, се пре-
връща в основна предпоставка за осъществяване на критериите за недействащо
предприятие. Един такъв „летален” изход има многостранни последици, както върху
интересите на мениджмънта и одитора, така и върху интересите на кредиторите,
капиталовложителите, служителите и обществото като цяло.

С цел коректно представяне фазите на кризисно развитие, от позицията на
концепцията „действащо предприятие”, авторът дефинира следните допускания:

1. Кризата, в контекста на жизнения цикъл на организацията, е свързващ
етап между две възрастови състояния на предприятието.

7 Gibson, Ivancevich, Donnelly. Organizations: Behavior, Structure, Processes, McGraw-Hill Higher
Education, 2006.
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2. Кризата е преходен етап между възрастовите състояния на предприя-
тието. Едновременно с това тя е и заключителен етап в процеса на ста-
реене и като резултат води до „смърт” на организацията.

3. Възможните алтернативи за изход от криза, независимо дали тя е възник-
нала в процес на растеж или в процес на стареене на предприятието, са
класифицирането му като недействащо или преминаването му в след-
ващ етап от жизнения му цикъл.

4. Кризата е тест, изпит за възрастовата зрелост в развитието на пред-
приятието. Eдновременно с това тя има свои етапи на протичане.

Фиг. 1. Жизнен цикъл на организацията8

Анализът върху редица авторови изследвания, в контекста на горецитира-
ните допускания, показа, че една група от тях отъждествяват понятието „кри-
за” единствено със заключителния етап от развитието на организацията – Ко-
валев9, Ярменко10, Жарниковская и Бродский11 и др. Други ясно индикират раз-

8 Адаптирано по Adizes, I. Managing corporate lifecycles. 2004.
9 Ковалев, А. П. Диагностика банкротства, Изд. АО „Финстатинформ”, 1995.
1 0 Яменко, Ю. В. Причины и последствия экономического кризиса. Прпблемы прогнозирования,

бр. 4, 1997.
1 1 Жарковская, Е. П., Б. Е. Бродский. Антикризисное управление. Изд. „Омега – Л”, Москва, 2007.
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бирането, че кризисното развитие е самостоятелен феномен, който е възможно
да се прояви във всеки от етапите на жизнения цикъл на предприятието – Greiner,
Lippitt и Schmidt, Chuurchill и Lewis, Adizes, Miller и Frisen, Flamholtz. Според нас
това ясно открояващо се разделение на мненията в научната литература възниква
като следствие от тренда на развитие на показателите, характеризиращи жиз-
нения цикъл на развитие на предприятието. Редица автори залагат на подход,
чрез който изследват отделните показатели в контекста на глобалния тренд на
развитие на корпорацията в хоризонтален план и го отъждествяват с качестве-
ните категории „растеж” и „стареене”. Друга група автори се фокусират върху
всеки от индексите и неговите отклонения в контекста на всяка възрастова
група, която разглеждат, като отделен цикъл от последователни етапи. Логи-
ческата индукция у авторите от първата група, проявена по отношение на кри-
терия „линейно схващане за времето” (хоризонт), води до заключение с по-
голяма неопределеност, но наред с това то е с по-голяма степен на обща значи-
мост, отколкото изходните условия. С други думи, тезата на авторите, подкре-
пящи това твърдение, го определят, но не го доказват напълно. Условията са
необходими, но не са достатъчни. Подобен подход намираме за подходящ в
случаите, в които кризата и изходът от нея се свеждат само и единствено до
двете алтернативи – недействащо предприятие или преминаване в друга възра-
стова група, но само в панелен разрез.

Въпреки своята болезненост, кризата има своето положително влияние
върху развитието на предприятието. Е. Спасова12 изключително точно дефини-
ра тези нейни основни функции, а именно:

- Кризата опосредства отстраняването на остарелите елементи на сис-
темата, които са изгубили своя потенциал и като следствие от това задъ-
ржат еволюционното развитие на предприятието.

- Кризата създава предпоставки за замяна на остарелите елементи на
системата с нови такива, които имат потенциал и като резултат от това
стимулират развитието на бизнесорганизацията.

- Кризата създава възможности за натрупване на елементи с доказани и
устойчиви качествени характеристики, които, от своя страна, са преход от
миналото към бъдещето и отъждествяват потенциала на предприятието.

Според Крутик (2001), цитиран от Спасова, кризата в своето развитие пре-
минава през следните етапи, които се отличават с различни количествени ха-
рактеристики на показателите :

1. Латентен (скрит) етап – на този етап предпоставките за възникване на
криза значително нарастват, но все още не се проявяват външно. Етапът
е времево детерминиран и се характеризира с натрупване на фактори,
които оказват негативно влияние върху развитието (показателите) на
предприятието и значително се засилва вероятността от колебания в
симптоматиката на процесите.

1 2 Спасова, Е. Фирмената финансова криза и възможностите за нейното управление – теоретични
аспекти. Сп. „Известия”, бр. 2, 2009, с. 46-57.
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2. Етап на сриване – през този период изпъкват и се обострят всички противо-
речия, в резултат на което рязко се влошават показателите за динамика.

3. Етап на смекчаване на кризата – през този етап се създават предпос-
тавки за преодоляване на кризата. Водещи изследвания в областта до-
казват, че той се характеризира с така нареченото „плато на чувстви-
телността на показателите”. Елементите на системата без потенциал, с
произход от миналото, отстъпват своето място на тези от бъдещето.
Налице е крехко равновесие в показателите-индикатори на кризисно
развитие.

4. Етап на излизане от кризата – в оптимистичен план остарелите елемен-
ти (фактори) на системата губят своята сила на въздействие върху пред-
приятието. Новите елементи засилват своето позитивно влияние и като
резултат от това кризата създава възможност за преход към качестве-
но ново състояние на системата. В песимистичен план изходът се пре-
допределя от това, че показателите продължават да се влошават пора-
ди липсата на адекватна и навременна управленска интервенция. Пред-
приятието губи своята жизнеспособност и потенциал, показателите му
достигат „критични” граници, които осъществяват състава на критери-
ите за недействащо предприятие.

3. Фактори на кризисно развитие и подходи на изследване

Изходът от кризисното състояние зависи от правилното и прецизно иден-
тифициране и управление от мениджърския екип. Подборът на критерии и пока-
затели за диагностичен анализ, както на възрастовите, така и на кризисните
цикли на предприятието, налага точно да се дефинират понятията причини, сим-
птоми, фактори. Направени са значителен брой изследвания върху същността,
структурата и качественото характеризиране на тези понятия. На тази основа
мoжем да дискриминираме условно две направления: авторите от първата гру-
па не търсят и не откриват различия в тези понятия – Ковалев, Ярменко, Jenson,
Kaufman и Shleifer13. Друга, не по-малка част от авторите, се обединяват около
разбирането за тяхната взаимозаменяемост – Ревуцкий 14, Argenty 15, Спасова,
Николова16 и др.

Циклите в развитието на една бизнесорганизация се свързват с конкретни,
относително устойчиви възрастови състояния и характеристики на средата,
детерминирана във времето. Тези състояния и на предприятието, и на средата,
се характеризират от множество симптоми (индикатори), формирани под влия-
нието на специфична комбинация от фактори, като резултат от много причини.

1 3 Jonsen, M., Р. Kaufman, А. Shleifer. (1990). Politics and Entrepreneurships in Transition Economies,
Working Paper WDI, vol. 57, 1990.

1 4 Ревуцкий, Л. Д. Потенциал и стоимостъ предприятия, Изд. „Перспектива”, М., 1997.
1 5 Argenty, J. Corporate collapse, McGroaw-Hill, UK, 1976.
1 6 Николова, Н. Идентификация на факторите и симптомите на фалита на фирмата, 2004. Електрон-

на находка на адрес (15.03.2012): http://web.orbitel.bg/nnikolova/publications/02bg.pdf
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Понятието „фактор” има латински произход и означава „правещ”, „произ-
веждащ”, „създаващ”, „действен”. То се свързва с движещата сила на проце-
сите, определящи неговия характер, посока на движение и дефиниращи някои от
основните му черти. Във връзка с това пред съвременното научно познание по
финансова диагностика възниква въпросът за идентифицирането, оценката, про-
гнозирането и оповестяването както на изолираните влияния на всеки от факто-
рите, така и взаимно свързаното им (комплексно, едновременно) влияние върху
състоянието – към времето и в пространството и върху развитието – във вре-
мето и пространството, на предприятието.

Понятието „симптом” свързваме с понятието „признак”, чиято количе-
ствена мярка е носител на информация за качествено отклонение в развитието
на дадено състояние или процес, както във времето, така и в пространството. С
други думи, симптоматиката в качествено и количествено отношение на едно
явление или процес следва да се прецизира, както във връзка със стойностите
на показателите за самото явление във времето, така и по отношение на пока-
зателите за това явление в други обекти на изследване.

Първите опити за извеждане на факторите, влияещи върху обектите в ико-
номиката, са направени още със зараждането й. На един по-късен етап, от на-
чалото на ХХ век, датират първите опити за оценка – количествено измерване
и прогнозиране на тяхното влияние върху състоянието, респ. върху квалифици-
ране качеството на едно предприятие като действащо или недействащо. Тези
две качествени състояния на предприятието следва да се разбират като след-
ствие от наличието или липсата на кризисно състояние в него. Във връзка с
товаможем да разграничим две основни направления автори:

- първата група автори се придържат към използването на ретроспектив-
ния подход за оценка на процесите и качеството на една бизнесоргани-
зация, като се откриват и оценяват факторите за настъпила вече криза;

- втората група реализират своите търсения с помощта на предиктивния
подход, като целят разкриване и оценка на факторите, които имат най-
съществено влияние върху развитието на кризисно състояние в бъдеще.

На съвременният етап от развитието на икономическата наука и по-конк-
ретно на статистиката и иконометрията, все повече автори прилагат интегри-
ран смесен подход. Като правило тези индивидуални подходи са комбинация в
различна степен от изведените по-горе. Най-често частноизследователската
методология се свежда до оценка на текущата (оперативна), повтаряща се дей-
ност на предприятието, като генератор на резултатните показатели за дейност-
та и продължава в бъдеще, опосредствана от предиктивния подход на изслед-
ване. Подобни подходи на изследване ограничават в една или друга степен
изследователската мисъл. Приложението им има презумпционен характер, а
резултатите от тях не могат да се приемат като фактическо твърдение, най-
малко поради следното съображение – резултатът от стопанския процес в пред-
приятието е функция на неговото управление, респ. човешкият фактор в систе-
мата „субект-обект” на управление.



Икономически, социални и екологични предизвикателства
пред регионалната и националната конкурентоспособност

9 6

В своите трудове Ковальов17 обръща специално внимание на факторния
анализ като елемент на контролната функция на управление. Авторът отбеляз-
ва, че той не следва да е самоцел, а да се използва само тогава, когато е дей-
ствен, т.е. „когато разкритите фактори могат да се управляват, макар и частич-
но, и по този начин да се влияе върху развитието на кризата”. Оттук става ясно,
че всички фактори, които влияят върху развитието на естествената (оператив-
ната) дейност на предприятието, в крайна сметка определят и резултата от нея.
В този контекст ще поясним, че сега се е утвърдило разбирането, че разкрива-
нето на по-голям брой фактори дава по-добра възможност за детерминиране и
управление на измененията в състоянията на бизнесорганизацията. Но в крайна
сметка, правилното разбиране и интерпретиране на стойностите, като количе-
ствена мярка за качествени изменения, зависи от управляващия (оценяващ)
субект.

В светлината на концепцията „действащо предприятие” се формира и един
трети подход – инверсионният. Той изисква от изследователите да надскочат
времето, в което живеят, и да дадат ясна оценка за резултатите на бизнеседи-
ницата от позицията на плановете на ръководството за нея и обективната
възможност за постигането им. В голяма степен това верую е въплътено и в
концепцията за антикризисното управление на фирмата и не е ново за икономи-
ческата наука, но е по-широко разпространено в страните с англосаксонска сче-
товодна система (SAS 59). По наше мнение, същността й се изразява във въвли-
чане на управляващия субект в процеса на менажиране на презумпцията „дей-
стващо предприятие”: активизиране на управляващия субект чрез функциите
на управление – анализ на минали събития и резултатите от тях, а така също и
ясно деклариран план с конкретно целеполагане за управление на обекта (бюд-
жетиране) в бъдеще. Всъщност именно задача на управляващия субект е дa не
допуска и/или да предотврати възникването на кризисна ситуация в предприя-
тието, която като следствие да доведе до качествена характеристика за недей-
стващо предприятие. Нито един страничен наблюдател, независимо от негово-
то качество, не е в състояние в случай на нужда да реагира (въздейства) във
времето и пространството, тъй като възможностите за активна интервенция,
включително и чрез бездействие, са съсредоточени в ръцете на управляващият
субект.

От позициите на външния одит този подход би следвало да се свързва
само и единствено с преценка доколко декларираните планови мерки за управ-
ление на обекта и поддържане оперативната дейност на предприятието в бъде-
ще са целесъобразни и реалистични, а оттам и дали е приложима концепцията
„действащо предприятие” по отношение на докладваните данни във финансо-
вия отчет за изминалия отчетен период.

От позициите на инвеститор и/или кредитор този подход в най-голяма сте-
пен би могъл да защити интересите му, включително и чрез регресионни правни
способи.
1 7 Ковалъов, В. В. Практикум по финансовому мениджмену. Изд. Финансы и статистика, М., 2000.
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Изследванията върху различните подходи на детерминиране на факторите и
тяхното влияние ни дават основания да направим следните по-важни обобщения:

- Факторите са причините, а ефектите от тях са следствията (симптоми-
те) от тяхното действие.

- Факторите на средата имат различно значение и носят различен резул-
тат, в зависимост от субектите на преценка и техните цели за организа-
цията или процеса, който катализират.

- Факторите на средата превеждат една сложна динамична система
(предприятие, процес) от едно състояние в друго, което може да съот-
ветства на нейните (на системата) цели, но това не е единствената ал-
тернатива.

Съществен момент, обединяващ възгледите на горецитираните автори, е
свързан с акцента, който те поставят върху детерминирането на факторите на
кризисното развитие. Всички те застъпват тезата за прецизно детерминиране,
прокламирайки основополагащото значение на факторната дискриминация, в
зависимост от посоката на тяхното действие, като средство и подход за целеу-
стремено и правилно управление на кризисните състояния, респ. изхода от тях.
По този критерий факторите могат да бъдат обединени в две основни групи –
позитивно действащи фактори и негативно действащи фактори. Дефинирането
на позитивно действащите, стимулиращи фактори, свързваме с тяхното „пове-
дение”, което е в синхрон с линията на поведение (целите) на управляващия
(оценяващия) субект, докато на негативно действащите, задържащи фактори,
вменяваме специфично поведение, което е в асинхрон с целите на бизнесорга-
низацията. С други думи, негативно действащ фактор е онзи, който в определен
интервал от време и/или в конкретен момент, чрез намаление или увеличение
на собственото си въздействие или липса на такова, като резултат носи измене-
ние в качественото състояние, клонящо към асинхрон с целите на субекта на
управление. Позитивно действащ е онзи фактор, който води до изменение в
качественото състояние, клонящо към синхрон с целите на субекта на управле-
ние, чрез увеличение или намаление на собственото си въздействие или липса
на такова; това поведение, от своя страна, е определено във времето, простран-
ството и по отношение на лицата и техните конкретни цели.

На следващо място констатираме единомислие сред авторите за обстоя-
телството, че факторите въздействат върху процесите или състоянията комп-
лексно – взаимно свързано и взаимно обусловено. Това схващане води начало-
то си още от Александър Уолл, който защитава съждението, че е невъзможно
практически да се изолира фактор и неговото влияние от останалите, и после-
дното да се измери надеждно. Проблемът се усложнява още повече и поради
факта, че връзките между факторите могат да бъдат различни, както по харак-
тер (функционална, корелационна), посока на направлението (права, обратна),
посока на валентността (единична и релационна), така и по степен на въздей-
ствие. Допълнителни затруднения в процеса на факторен анализ поражда и об-
стоятелството, че съществува взаимна зависимост на междинните икономи-
чески състояния (явления), които принадлежат на веригата на повече от едно
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изходно явление (релационни връзки). Именно това обуславя основната задача
пред управлението при предотвратяване на състоянията на криза в предприяти-
ето, а именно избор на система от показатели за наблюдение и на механизъм за
неутрализация на опасните, интензивно влияещите фактори, върху формирането
на крайното резултатно състояние – недействащо предприятие във всичките
му форми. Реалното приложение на този подход в възможен само при непрекъ-
снато, целенасочено наблюдение във времето и особено в пространството18 на
факторовите „мрежи”, характеризиращи връзката между изходното и резултат-
ното състояние в качествен аспект, на предприятието. Основна цел на монито-
ринга е да се определят най-характерните точки във факторната „мрежа”, т.е.
да се определят онези индикатори (предиктори), които дават количествена ха-
рактеристика на сигналите за състоянието на предприятието.

Класифицирането на факторите е една от най-важните дейности в процеса
на управленска диагностика и включва тяхното определяне по групи, в зависи-
мост от сходството на техните признаци. Всеки конкретен фактор следва да
бъде детерминиран по всеки от долупосочените критерии, което увеличава по-
знавателната му способност и насочва субекта към механизмите и техниките
за неговото активно управление. Групирането на факторите опосредства задъ-
лбоченото и пространно изучаване на тяхното поведение и влияние върху резул-
тативните показатели, имащи характер на симптоми. В теоретичен план факто-
рите се класифицират предимно по признаци на подобие, но не са изключени
класификации по признаци на различие. Факторите на кризисно развитие, обект
на постоянно наблюдение, следва да бъдат класифицирани по групи, в зависи-
мост от характеристиките им:

1. По своята природа (същност) и произход: природо-климатични, социал-
ни, производствени (технологични), икономически. Природо-климатич-
ните фактори имат най-голямо въздействие върху зависимите от при-
родните условия дейности (селско стопанство, горско стопанство). Към
тези фактори се отнасят и форсмажорните обстоятелства, които неряд-
ко могат да предизвикат криза с летален край. Към социално-икономи-
ческите фактори отнасяме жилищните и комунално-битовите условия
на живот на заетите лица в дадена дейност, заплащането на техния труд;
социални и здравни придобивки; образователно и културно развитие на
работещите във фирмата. Производствено-икономическите фактори по-
зволяват в процеса на анализа по-пълно и по-задълбочено да се вземат
под внимание конкретните производствено-технологични и организаци-
онно-икономически условия върху резултатите от дейността на пред-
приятието.

1 8 Изключително важно значение за антикризисния мениджмънт има наблюдението в простран-
ството (панелен разрез), тъй като отрасловите, географските, политическите и институционални-
те зависимости в икономиката са изключително осезаеми. Това твърдение се доказа в практиката
за пореден път с верижните несъстоятелности на банки, застрахователи и не само, от различни
юрисдикции в периода на световна рецесия от 2008 г. до момента.
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2. Според силата (степента) на действие: основни и второстепенни. Основ-
ните фактори оказват решаващо въздействие върху резултативния пока-
зател. Второстепенните нямат такова въздействие по сила, както основ-
ните. Важно е да се отбележи, че един и същи фактор, в зависимост от
конкретните обстоятелства (време, място, лица и техните цели), може да
бъде класифициран както като основен, така и като второстепенен.

3. Според мястото на възникване (центровете на отговорност): вътреш-
ни и външни фактори. Според този признак, факторите се групират в
зависимост от това, дали се влияят от дейността на предприятието,
обект на мониторинг и управление. В този контекст при извършването
на анализ основно внимание следва да се отделя на вътрешните фак-
тори, върху които предприятието може да оказва въздействие.

4. Според степента на повлияване на факторите от волята и желанията
на хората: обективни и субективни. Обективните не зависят от волята
и желанията на хората (природни, стихийни бедствия). Субективните
изцяло зависят от дейността на физическите и юридическите лица.

5. Според обхвата и степента на разпространение: общи и специфични.
Общите фактори действат в по-голямата част от дейностите в иконо-
миката, във всички й сфери. Специфичните фактори действат само в
определени дейности или в изолирани стопански обекти.

6. Според срока (продължителността) на действие: постоянни и променли-
ви. Постоянните оказват непрекъснато въздействие върху анализирани-
те факти и явления. Променливите се проявяват епизодично и непосто-
янно (периодично).

7. Според характера на действието: интензивни и екстензивни. Интен-
зивните характеризират напрегнатостта на труда. Екстензивните са
свързани с количествените, а не с качествените изменения в резулта-
тите от дейността на предприятието.

8. Според свойствата на отразяваните икономически процеси и явления:
количествени и качествени. Количествените отразяват количествена-
та определеност на фактите и явленията. Качествените фактори зави-
сят от особеностите (признаците) на анализираните обекти, т.е. от тех-
ните качествени характеристики.

9. По своя състав факторите биват: сложни (комплексни) и прости (еле-
ментарни). Сложните се състоят от няколко елемента. При простите
липсва подразделянето им на съставни елементи.

10. Според равнището на съподчиненост, т.е. йерархията им на действие: фак-
тори от първо равнище (от първи ранг), фактори от второ равнище, от
трето равнище и т.н. Факторите от първо равнище влияят непосредствено
върху резултативния показател. Другите влияят косвено, опосредствено.

Без претенции за изчерпателност, изложението навежда на следните по-
съществени заключения:

Кризата в предприятието е под контрола на субекта на управление и като
следствие от това е негова функция. Адекватната и навременна управленска
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интервенция опосредства алтернативите за изход от нея. В контекста на кон-
цепцията за жизнен цикъл на организацията, кризата е свързващ, преходен етап
между две възрастови състояния. Наред с това тя има свои собствени етапи
(фази) на развитие. Кризата е тест за възрастова зрелост и успеха при нейното
преодоляване гарантира качествено ново състояние на предприятието.

Понятието „фактор” означава „правещ”, „произвеждащ”, „създаващ”, „дей-
ствен”, т.е. всички тези дефиниции дават основание да твърдим, че факторът
има „поведение”. Поведението на факторите е движещата сила на процесите и
определя техния характер, посока на движение, дефинира някои от основните
черти на факторите, а имплицитно и на процесите, които катализира. Интензи-
тетът на факторите на средата със своето поведение оказва въздействие върху
развитието на предприятието и предопределя жизнения му цикъл.

Феноменът „симптом” е предопределен от понятието „фактор” и свързан
с понятието „признак”, чиято количествена мярка е носител на информация за
качествено отклонение в развитието на дадено състояние или процес, както
във времето, така и в пространството. Въз основа на това можем да направим
извод, че кризата в предприятието има строго индивидуален характер, защото
носи белезите на уникална комбинация от външни и вътрешни фактори.

В светлината на концепцията „действащо предприятие”, инверсионният
подход за изследване на кризата като феномен най-точно дефинира изисквани-
ята към приложението на този фундаментален счетоводен принцип. Същността
му вменява задължения на мениджмънта, в чиито функции е включено управ-
лението на този счетоводен принцип, да надскочат времето, в което живеят, и
да дадат ясна оценка за резултатите на бизнес-единицата от позицията на соб-
ствените им планове и обективната възможност за тяхното постигане. По
наше мнение, този подход изисква въвличане на управляващия субект в проце-
са на менажиране на презумпцията „действащо предприятие”. Активизиране
на управляващия субект чрез функциите на управление – анализ на минали съби-
тия и резултатите от тях (ретроспективен/исторически подход), и ясно деклари-
ран план с конкретно целеполагане за управление на обекта в бъдеще (предикти-
вен подход). Всъщност инверсионният подход ясно дефинира задачата на управ-
ляващия субект, а именно да не допуска и/или да предотврати възникването на
кризисна ситуация в предприятието, която като следствие да доведе до наруша-
ване на принципа „действащо предприятие”. От това следва твърдението, че нито
един страничен наблюдател, независимо от неговото качество, не е в състояние
в случай на нужда да реагира (въздейства) във времето и пространството, тъй
като възможностите за активна интервенция, включително и чрез бездействие,
са съсредоточени в ръцете на управляващият субект. Това схващане предопре-
деля и отговорността на одитора по отношение принципа – предположение „дей-
стващо предприятие”. Одитът на финансовия отчет и функцията на одитора следва
да се свързва само и единствено с преценка доколко декларираните планови мер-
ки за управление на субекта на счетоводно отчитане и поддържане на оператив-
ната му дейност в бъдеще са целесъобразни и реалистични.
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CRISIS IN  THE  ENTERPRISE:  PHASES,  FACTORS
AND  APPROACHES  FOR  STUDY

Assist.  Prof.  Konstantin  Velchev

Abstract

In the basis of qualifying an enterprise as „inoperative” is a crisis that has occurred in it,
but not every way out of a „crisis”, irrespective of what it is, meets the criteria for inoperative
enterprise. The principal aim of the present article is to characterise the phenomenon „crisis in
the enterprise”. The present exposition summarizes the critical scientific and practical studies
of the author on the essence of the notion of „crisis”, the possibilities for identification,
classification and characterization of the factors of crisis development and the approaches for
its study and management. The main emphasis in the article is laid on the differentiation of the
crisis as a phase of the life cycle of the enterprise and the stages through which the crisis
passes.

Keywords: crisis, phases, factors, approaches.

КРИЗИС  НА  ПРЕДПРИЯТИИ:  ФАЗЫ,  ФАКТОРЫ
И  ПОДХОДЫ  К  ИССЛЕДОВАНИЮ

Асс.  Константин  Велчев

Резюме

В основе определения предприятия недействующим лежит наступивший в нем кри-
зис, но не в каждом выходе из кризиса, вне зависимости от того, какой именно это кризис,
принимаются во внимание критерии недействующего предприятия. Основная цель на-
стоящей статьи – охарактеризовать феномен „кризис на предприятии”. Настоящее изло-
жение обобщает критические научно-практические исследования автора в связи с сущ-
ностью понятия „кризис”, возможности идентификации, классификации и характеристи-
ки факторов кризисного развития и подходы к ее исследованию и управлению. Главный
акцент в статье поставлен на разграничении кризиса как фазы жизненного цикла пред-
приятия и этапов, через которые кризис проходит.
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СЪСТОЯНИЕ НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ
В СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ас. Милена Иванова

Въведение

Въпросите, свързани с повишаване конкурентоспособността на отделните
стопански субекти, а от там и на българската икономика, придобиват все по-
съществено значение. Българската икономика изостава от равнището на иконо-
миките в Европейския съюз. Това налага преосмисляне на съществуващите
модели за икономическо развитие, като е необходим нов модел за икономичес-
ко развитие и преминаване към икономика, базирана на иновациите.

Значимостта на иновациите е призната от държавите в Европейския съюз,
което е заложено в Стратегия „Европа 2020”, основана на интелигентен, устой-
чив и приобщаващ растеж1 и разработената от екип на Световната банка кон-
цепция „Икономика на знанието”2, в която са посочени четири основни стълба,
четвъртият от които е Национална иновационна система, способна да реализи-
ра продукти с високо съдържание на знания. През последните години все по-
голяма актуалност придобиват въпросите, свързани с устойчивото развитие на
обществото3. Фактът, че сектор „Строителство” създава материалните пред-
поставки за функциониране на всички обществени дейности ни дава основание
да твърдим, че без устойчиво строителство е невъзможно устойчивото разви-
тие като цяло4. Известно е, че строителството има най-голям дял в изразходва-
нето на световните ресурси и отделянето на вредни емисии. В страните-членки
на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) застро-

1 Вж. на: http://europa.eu – официален сайт на Европейския съюз.
2 Стефанов, Р. Икономика на знанието – нов измерител на просперитета, достъпно на http://

www.csd.bg/artShowbg.php?id=2756
3 Това се потвърждава от приетата от Европейския съюз Стратегия за устойчиво развитие. Обнове-

ната стратегия за устойчиво развитие беше приета от Европейския съвет през юни 2006 г. Тя е
насочена към седем основни предизвикателства: изменение на климата и чиста енергия, устойчив
транспорт, устойчиво потребление и производство, опазване и управление на природните ресур-
си, обществено здраве, социално включване, демография и миграция, както и световната бедност.
вж. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28117_bg.htm

4 В тази статия под понятието „устойчиво развитие” авторът приема следното разбиране: „система
от практики и технологии, при които се оптимизира потреблението на материали и суровини, с
цел намаляване отрицателното въздействие на човека върху околната среда”. Вж. по-подробно:
Антонова., К. Устойчиво строителство – принципи и възможности за развитие. Варна: Сборник
с доклади от 26-та научна конференция с международно участие, 2011. с. 323.
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ените площи усвояват 25-40% от изразходваната енергия, 30% от използваните
първични суровини, 30-40% от емисиите на парникови газове и 30-40% от гене-
рираните твърди отпадъци. Строителният сектор има огромен потенциал за за-
щита на околната среда и подобряване на стандарта на живот5 .

Целта, която си поставя авторът на статията, е да изследва състоянието
на иновационната дейност в строителните предприятия в Република България в
контекста на устойчиво развитие на сектора, с оглед предлагане на препоръки
за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

1. Теоретични основи на иновациите

Иновациите са индикатор, чрез който се отчита, както успехът на едно
предприятие, така и потенциалът за бъдещо развитие и повишаване на конку-
рентоспособността. Иновациите са обект на редица теоретични и практически
изследвания на наши и чуждестранни икономисти. При критичен анализ на ли-
тературни източници авторът достигна до обобщаващия извод, че становища-
та на различните автори относно същността на понятието „иновации” условно
могат да се обособят в четири групи. Първата група автори (И. Христов, В.
Винокуров, Д. Дамянов, М. Петров и др.) разглеждат иновациите статично –
като краен резултат на иновационната дейност (нов продукт или услуга, метод,
технология и др.). Втората група автори (П. Дракър, Б. Твис, Б. Санто и др.) с
понятието „иновации” означават не крайния продукт от иновационната дейност,
а самия процес по създаването им. Третата групи автори (Ю. Джагарова, Е.
Развигорова, Б. Бенев. Г. Димитров и др.) са на мнение, че иновациите са както
крайният продукт под формата на нови продукти и услуги, така и самият процес
по създаването им, т.е. разглеждат понятието едновременно в статичен и дина-
мичен аспект. Четвъртата група автори (Д. Никова, И. Николов и др.) опреде-
лят иновациите като средство за постигане и поддържане на висока конкурен-
тоспособност и за завоюване на водещи позиции.

Като вземем под внимание мненията на различните автори, за целта на това
изследване под понятието „иновации в строителството” ще разбираме: нови или
усъвършенствани строителни продукти, услуги и методи за организация и управле-
ние на строителното производството, възникнали чрез прилагането на нови матери-
али, нови технологии, информационно-комуникационни технологии в управление на
строителния процес. Ефектът от тях се изразява в повишаване качеството на стро-
ителната продукция, устойчивост на строителството, повишаване енергийната ефек-
тивност на сградите, намаляване себестойността на строителната продукция, съкра-
щаване на разходите за организация и управление, а от там и повишаване на конку-
рентоспособността на строителните предприятия. Иновациите са основно средство
за намаляване на негативните последици от неблагоприятни икономически процеси
(стагнация, стагфлация, криза) и за придобиване на конкурентни предимства.

5 Основните причини защо е важно да има устойчиви сгради са достъпни на: http://www.isover.bg/
details/Ustoychivo-stroitelstvo/Ustoychivo-stroitelstvo/Zashto-e-vazhno-da-ima-ustoychivi-sgradi-
/node/168/-
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2. Анализ на състоянието на иновационната дейност
в строителните предприятия

За изследване състоянието на иновационната дейност на строителните
предприятия авторът на изследването се основава на вторични данни и първич-
ни данни, получени чрез анкетно проучване.

Вторични данни, които се отнасят за иновационната дейност на сектор
„Строителство” са предоставени от Патентното ведомство на Република Бълга-
рия (вж. табл. 1).

Таблица 1

Заявки за изобретения и издадени патенти
за изобретения от предприятия в сектор „Строителство”

Източник: Патентно ведомство на Република България.

Резултатите, представени в таблица 1, позвояват да бъде направен основ-
ният извод за ниска активност на строителните предприятия по отношение на
защита на интелектуалната собственост. Според нас това са пропуснати възмож-
ности за генериране на допълнителни доходи от продажба на патенти.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на предпри-
ятията от сектор „Строителство” могат да бъдат разглеждани като показател
за инвестициите в нова техника и технологии (вж. табл. 2).

N Година Заявки за изобретения Издадени патенти
за изобретения

1 2 3 4
1 2011 4 1
2 2010 10 6
3 2009 12 7
4 2008 5 6
5 2007 3 8
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Таблица 2

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
на предприятията от сектор „Строителство” за периода 2007-2011 г.

Източник: Национален статистически институт.

Най-голям размер на разходите за дълготрайни материални активи е дос-
тигнат през 2008 г., което се обяснява с високите норми на печалба в сектора
през този период. След настъпилата криза през 2008 г. статистическите данни
свидетелстват за тенденция към намаляване на инвестициите на строителните
предприятия в нова техника и технологии. От представните данни можем да
обобщим, че в условията на икономическа криза строителните предприятия
насочват своите ресурси към оцеляване и пренебрегват ролята на иновациите
като средство за повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Вторичните данни, с които разполагаме, са недостатъчни за да се напра-
вят достатъчно обосновани изводи за иновационното състояние на сектор „Стро-
ителство”. Това налага провеждането на анкетно проучване сред предприятия-
та от сектора, чрез което да се събере необходимата информация. В анкетните
карти са включени въпроси, чрез които се изследват отделните фактори, които
оказват влияние при внедряването на иновации от строителните предприятия.

Анкетирани са малки, средни и големи български строителни предприятия с
предмет на дейност жилищно и промишлено строителство от територията на ця-
лата страна. Използвана е научноизследователска извадка, при известно вътрешно
обособяване в целевата съвкупност (разделение на предприятията по вид строи-
телство, по брой персонал, правна форма, териториално разпределение).
Tеоретичният обем на извадката е изчислен на база броя на икономически ак-
тивните предприятия в сектора и приетата пределно допустима грешка от 5%.
Приети са минимален обем на извадката n = 100 предприятия и последващо утро-
яване броя на предприятия, поради възможен голям процент на неотговорили.

За оценка на състоянието на иновационната дейност на строителните пред-
приятия е необходимо да се използва система от показатели. Системата от
показатели е „средство за управление, което следи дали поставените в страте-
гията цели са изпълнени, дали са постигнати резултати”6 (вж. табл. 3).

N Години Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи (хил. лв.)

1 2
1 2011 1147 210
2 2010 1369 398
3 2009 217 4458
4 2008 392 1707
5 2007 363 1362

6 Каплан, Р., Д. Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. С., Класика стил, 2005, с. 42.
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Таблица 3

Показатели за определяне състоянието на иновационната дейност
на строителните предприятия

Показатели Измерител

1 2

1. Количествени
1. Брой на иновациите по вид:
1.1. Продуктови иновации (нови продукти или услуги, които не са
предлагани досега на нашия пазар);
1.2. Технологични иновации (нови технологии и производствени
методи);
1.3. Организационно-управленски иновации (нови методи на управление,
ИТ решения в управлението и производсвото, участие в клъстери).
1.2. Персонал в предприятието с висше образование
1.3 Персонал в предприятието, заето с научноизследователска и развойна
дейност
1.4 Преки разходи за иновационна дейност
1.5. Непреки разходи за иновационна дейност
1.6. Разходи за закупуване на лицензи, патенти, но-хау.

брой

брой
брой

%
%

лв.
лв.
лв

2. Качествени

2.1. Свързани с постигнатите резултати от иновационната дейност
2.1.1. Съкращаване на разходите за управление и производство
2.1 2. Завоюване на пазарни позиции
2. 1.3. Заемане на лидерски позиции на пазара
2.1.4. Съкращаване на сроковете за производство
2.1.5. Усъвършенстване на организацията на производствения процес
2.1.6. Усъвършенстване на контрола върху ресурсите
2.1.7. Повишаване на качеството на произведената продукция/услуги
2.1.8. Усъвършенстване на организацията на управлението на
предприятието
2.1.9. Социален ефект при въвеждането на новите продукти или услуги.
2.1.10. Екологичен ефект от въвеждането на новите продукти или услуги.
2.2. Сътрудничество
2.2.1. Сътрудничество с висши училища
2.2.2. Сътрудничество с бизнес инкубатори и агенции по
предприемачество и иновации
2.2.3. Готовност за участие в клъстер
2.3 Други
2.3.1. Наличие на иновационна стратегия
2.3.2. Отсъствие на иновационна стратегия
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Предложените от нас количествени показатели позволяват конкретно из-
мерване на базата на фирмени документи. Качествените показатели подлежат
на измерване по метода на експертната оценка. Оценката на качествените по-
казатели се дава чрез категорийна скала от типа:

- за показатели „Свързани с постигнатите резултати от иновационната
дейност” – чрез тристепенна категорийна скала от типа „липсва”, „не-
значително”, „значително”;

- за показатели „Сътрудничество” – чрез тристепенна категорийна скала
от „липсва”, „епизодично”, „ постоянно”.

На основата на проведеното от автора анкетно проучване могат да се
посочат следните резултати:

Данните от анкетното проучване показват, че 19% от строителните пред-
приятия са внедрили продуктови иновации, 33% – технологични иновации, а 22%
– организационно-управленски. 12% имат внедрени едновременно продуктови
и технологични, продуктови и организационно-управленски или продуктови и
организационно-управленски иновации. Едновременно продуктови, технологич-
ни и организационно-управленски иновации имат едва 5% от изследваните стро-
ителни предприятия. Организационно-управленските иновации са характерни
предимно за големите и средните предприятия.

Според критерия „Степен на новост”, всички продуктови и технологични ино-
вации в изследваните строителни предприятия са усъвършенстващи. Според кри-
терия „Мащаби на новост”, иновациите в строителните предприятия са новост за
сектора и за самите предприята. Липсват продуктови, технологични и организаци-
онно-управленски иновации в сектора, които са новост за страната или в световен
мащаб или иновации тип А (иновации, изискващи големи инвестиции и създаващи
нови пазари и потребители). За продуктовите иновации в изследваните предприя-
тия е характерно, че оказват малка промяна върху потребителските навици и не
създават в потребителите на строителна продукция и услуги нови потребности.

Интерес за нас представлява динамиката на внедрените иновации за пе-
риода 2006-2011 г. Данните от таблица 4 ни дават основание да направим след-
ните изводи:

Таблица 4

 Разпределение на внедрените иновации по години (в %)

Вид иновации 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Продуктови 13 30 31 9 10 7
2 Технологични 18 21 37 8 6 12
3 Организационно-

управленски7 15 21 28 9 10 17

7  В организационно-управленските иновации са включени и информационните иновации.
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- за период на криза са характерни предимно организационно-управлен-
ските иновации – това е логично, тъй като внедряването на организаци-
онно-управленски иновации изисква по-малко средства;

- за периода на „бум” са характерни продуктовите и технологичните ино-
вации. Според нас това явление може да се обясни с факта, че високите
печалби в този период привлякоха много предприятия в сектор „Строи-
телство”. Засилената конкуренция в сектора наложи внедряването на но-
вовъведения, които да повишат качеството на строителната продукция
или услуги и да ги направят по-привлекателни за потенциалните клиенти.

Човешкият фактор има ключово значение за внедряването на иновации.
Поради тази причина интерес за нас представлява образователната структура
на работещите в сектора. Данните от анкетното проучване показват, че заетите
лица с основно (и по-ниско) и средно общо образование са над 50%. С висше
образование са едва 20% от заетите лица. При приложен корелационен анализ
се наблюдава умерена корелация между относителния дял на персонала със
средно специално и висше образование и внедрените иновации. Считаме, че
недостигът на висококвалифицирани кадри е една от основните причини в стро-
ителните предприятия да не се извършва самостоятелна научноизследователс-
ка и развойна дейност. Във връзка с това сме на мнение, че важно място зае-
мат следните процеси:

- в учебните планове на висшите училища, които подготвят кадри за сек-
тор „Строителство” са предвидени мерки, които имат за цел усвояване
на теоретичните знания в областта на иновациите; същевременно липс-
ват условия за тяхното практическото приложение;

- негативен момент е липсата на достатъчно специалисти в областта на
устойчивото строителство.

Тези процеси изискват повишаване на квалификацията на работещите в
сектор „Строителство” чрез допълнителни курсове, семинари, обучения в стра-
ната и чужбина, които за сега са по-скоро изключение, отколкото правило.

На въпроса „Стимулират ли се Вашите служители да предлагат нови идеи?”,
62% от анкетираните предприятия са отговорили „Слабо” или са посочили не-
гативен отговор. В 38% от изследваните строителни предприятия работещите
са стимулирани от ръководството да предлагат нови идеи в производството и
управлението. Наличието на отдел за научноизследователска и развойна дей-
ност е нетипично за предприятията от сектора. С такъв отдел разполагат едва
6% от разглежданите предприятия. В 8% от предприятията са назначени слу-
жители, които се занимават с разработването и внедряването на иновации. При-
чина за тези резултати следва да се търси не само във влошената образовател-
на структура на заетите лица. В сектор „Строителство” преобладават предим-
но малките предприятия и наличните човешки ресурси са ангажирани с изпълне-
нието на текущите дейности.

В условията на икономическа криза строителните предприятия насочват
своите ресурси към оцеляване и пренебрегват ролята на иновациите като сред-
ство за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Едва 4% от анкетирани-
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те предприятия са посочили, че в бюджeтите им са предвидени средства за
иновационна дейност. В нито едно от анкетираните строителни предприятия не
са предвидени средства за крупни иновации (над 20% в бюджета на предприя-
тието).

Анкетното проучване показва висок дял (94%) на предприятията, които
нямат разработена иновационна стратегия (вж. фиг. 1). Продължителният срок
на строителното производство, несигурната икономическа среда и високият риск
при внедряване на иновации обосновават необходимостта от създаване на кон-
цептуален модел на иновационна стратегия на строителните предприятия, кой-
то да бъде допълван и адаптиран спрямо иновационните потребности на отдел-
ното предприятие.

Фиг. 1. Наличие на разработена иновационна стратегия
в строителното предприятие

Интерес за нашето изследване представлява и взаимодействието на стро-
ителните предпрития с други субекти - научни организации и университети, бран-
шови организации, бизнес инкубатори и др.

Резултатите от изследването показват ниско ниво на сътрудничество меж-
ду строителните предприятия и университетите. Едва 5% биха възложили раз-
решаването на конкретен производствен или управленски проблем на универси-
тети, а 2% са апробирали научни разработки в своята практика. Около 18% от
анкетираните са отговорили, че поддържат връзка с университети за провеж-
дане на стажантски програми. Данните ни дават основание да направим изво-
да, че все още липсват стабилни връзки между образователните институции и
бизнеса, а нивото на сътрудничество е ниско.

Бариера за успешното разработване и внедряване на иновации е и слабото
сътрудничество на строителните предприятия с агенции по предприемачество
и иновации, бизнес инкубатори и др. 11% от анкетираните предприятия посоч-
ват активно сътрудничество, а при 36% сътрудничеството е епизодично. Що се

6%

94%

Да
Не
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отнася до консултантски услуги от други предприятия, около 60% от анкетира-
ните са с положителна нагласа за използване на консултантски услуги от специ-
ализирани фирми и организации.

Положителен момент при анализа на иновационната дейност е високият
процент на анкетираните строителните предприятия, които са запознати със
същността на клъстера (63%). 44% от предприятията споделят, че са склонни
да участват в клъстери за съвместно участие в общи проекти, а 46% – в клъстери
за иновации. Според нас, за успешното създаване и функциониране на строи-
телни клъстери е необходима активна подкрепа от страна на държавата и бран-
шовите организации, която се изразява в иницииране създаването на строител-
ни клъстери и осигуряване на необходимата административна и норматива рамка

Активността на изследваните предприятия в учатието им в програми и
проекти за финансиране на иновации се вижда от фиг. 2. В Регионалната инова-
ционна стратегия на Североизточен район за планиране е посочено, че „възмож-
ността за участие в проекти за безвъзмездно финансиране е обусловена от раз-
лични фактори, но водещи са наличието, както на осъзната необходимост, така
и на самоинициатива и активност от страна на кандидатстващите”8. Според
нас това се отнася и за предприятията от сектор „Строителство”. Други причи-
ни са липсата на опит, липсата на желание от страна на мениджърите, бюрокра-
тичните бариери. Строителните предприятия, които внедряват иновации, изпол-
зват основно собствени средства.

Фиг. 2. Участие в програми за финансиране на иновации

Интерес за нашето изследване представлява ефектът от внедряването на
иновации в строителните предприятия.

8 Регионална иновационна стратегия на Североизточен район за планиране, с. 46.
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84%
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При внедряването на продуктови иновации в строителните предприятия се
наблюдават следните тенденци:

- 6% отбелязват съкращаване на разходите за управление и производство;
- 11% са посочили, че благодарение на новите или подобрени продукти

или услуги са повишили своя пазарен дял;
- при 10% от анкетираните строителни предприятия продуктовите инова-

ции водят до съкращаване на сроковете за производство;
- 7% отбелязват подобрение в организацията на производствения процес;
- 8% регистрират по-добър контрол върху ресурсите;
- 13% отбелязват подобрение на качеството на продукцията или услугите.
При технологичните иновации резултатите са следните:
- 22% отбелязват съкращаване на разходите за управление и производство;
- 13% са посочили, че благодарение на новите или подобрени продукти

или услуги са повишили своя пазарен дял;
- при 25% технологичните иновации водят до съкращаване сроковете за

производство;
- 15% отбелязват подобрение в организацията на производствения процес;
- при 16% се наблюдава по-добър контрол върху ресурсите;
- при 20% се повишава качеството на продукцията или услугите.
Внедряването на организационно-управленски иновации е довело до след-

ните основни резултати:
- при 14% – съкращаване на разходите за управление и производство;
- 7% са посочили, че благодарение на новите или подобрени продукти или

услуги са повишили своя пазарен дял;
- при 9% организанионно-управленските иновации водят до съкращаване

сроковете за производство;
- 17% отбелязват подобрение в организацията на производствения процес;
- 16% отчитат по-добър контрол върху ресурсите;
- при 13% внедряването е довело до подобрение на качеството на про-

дукцията или услугите:
- при 19% внедряването е довело до по-добра организация на управлението.
Тревожен е фактът, че нито една от внедрените продуктови, технологични

или организационно-управленски иновации в строителните предприятия не е
довела до екологичен или социален ефект, което е основна предпоставка за ус-
тойчиво развитие на строителството. Според нас, ключово значение за успеш-
на иновационна дейност има едновременното внедряване на продуктови, техно-
логични и организационно-управленски иновации, т.е. постигане на синергичен
ефект. Логиката на разсъжденията е следната: внедряването на нови продукти
изисква внедряването на нови технологии, методи на организация на работата и
упралвнието. И обратното: благодарение на внедрените нови технологии е
възможно създаването на нови продукти или услуги или подобряване на каче-
ството на съществуващите.

Резултатите от направеното анкетно проучване ни дават основание да на-
правим следните обобщаващи изводи:
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1. В сектор „Строителство” преобладават малките и средни предприятия,
които все още не разполагат с необходимия финансов, човешки и информацио-
нен ресурс за самостоятелна научноизследователска и развойна дейност. По-
ради тази причина е подходящо обединяването на строителните предприятия в
клъстери. Световната практика е доказала, че сдружаването на предприятията
в клъстери дава възможност за прилагане на нови производствени решения и за
развитие на иновативния потенциал.9 Този факт се потвърждава от успешното
функциониране на традицонни строителни клъстери в развитите страни като
Австрия, Полша, Словения. Наред с традиционните строителни клъстери през
последните години в САЩ, Австрия и Белгия се появяват и функционират клъсте-
ри за устойчиво строителство. В тези процеси, е необходима подкрепата на
държавата, която се изразява в създаването на клъстерно законодателство,
предоставяне на финансова подкрепа за стартиращи клъстери и др.

2. Човешкият фактор е един от водещите при внедряването на иновации. Тук
ключово значение имат образователните институции, които следва да предоставят
на бизнеса добре обучени специалисти със задълбочена теоретична и практическа
подготовка в областта на иновациите и специалисти в областта на устойчивото
строителство. Активното сътрудничество между бизнеса и образователните ин-
ституции може да бъде осъществено чрез предоставяне на възможност за прило-
жение на научни разработки в практиката и учредяване на стажантски програми в
наши и чуждестранни строителни предприятия. Бариера за реализацията на инова-
ции е и липсата на достатъчно обучени специалисти в областта на проектирането,
строителството и сертифицирането на устойчиви сгради. Поради тази причина е
необходимо висшите училища, които подготвят кадри за сектор „Строителство” да
актуализират учебните си планове и да включат дисциплини, в които се изучава
проблематиката, свързана с устойчивото строителство. Друга възможност за при-
добиване на знания на вече заетите в сектора лица са организиране на семинари,
конференция и обучения от браншовите организации.

3. Внедряването на иновации в сектора със значим екологичен и социален
ефект следва да бъде стимулирано от местните и държавните органи на влас-
тта. При възлагане на обществени поръчки от държавните и местните органи
на властта фокусът при избор на изпълнител трябва да бъде изместен от „най-
ниска цена” към „икономически най-изгодната оферта”. В Закона за обществе-
ните поръчки е посочено, че „икономически най-изгодната оферта” се определя
въз основа на определени критерии, на които трябва да отговаря съответният
обект, като тези критерии се определят от възложителя. Според нас, при ран-
жиране на критериите за избор на изпълнител водещо място трябва да заемат
критериите за устойчивост. Нашето предложение намира подкрепа в проектос-
тратегията за устойчиво развитие10, в която е посочено: „обвързване на полити-

9 http://osi.bg/downloads/File/SRAVNITELEN_ANALIZ_AD_December2009.doc.pdf - Анализ и оцен-
ка на ефективността на провежданите политики за повишаване на конкурентоспособността на
българската икономика в изпълнение на Националната програма за реформи.

1 0 Проект на Стратегия за устойчиво развитие на Република България, 2007, с. 48.
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ката и решенията по разходите и инвестициите в държавния сектор, извършва-
ни чрез обществените поръчки, с принципите на устойчивото развитие; пости-
гане на по-ефективно използване на обществените ресурси чрез намаляване на
енергийното потребление и на генерираните опаковки; стимулиране на предла-
гането на иновативни и ценовоефективни продукти; обвързване на всички по-
купки с опции за устойчивост; даване на пример на бизнеса за сериозния анга-
жимент на държавата към устойчивото развитие”. Като положителен пример
можем да посочим някои градове в Германия (Нордхорн, Франкфурт, Оснаб-
рюк), в които са изградени множество устойчиви обществени сгради.

Заключение

В заключение ще отбележим, че въпреки негативното влияние на светов-
ната икономическа криза, част от изследваните предприятията са внедрили
продуктови, технологични или организационно-управленски иновации, които са
довели до увеличаване на пазарния дял и увеличаване на конкурентните пре-
димства. Липсата на иновации в сектора със значим екологичен и социален
ефект налага активна подкрепа на държавата, която се изразява в промени в
данъчното законодателство, законодателството в областта на енергийната ефек-
тивност, създаване на нормативна материя в областта на устойчивото разви-
тие като цяло и устойчивото строителство. В условията на динамично развитие
на науката и технологиите, иновациите са в основата на икономическото разви-
тие не само на отделното предприятие, но и на цялата икономика. Направените
изводи за състоянието на иновационната дейност в строителните предприятия
могат да бъдат основание за направата на по-обстойни препоръки, с оглед по-
добряване на процеса на внедряване на иновации.

THE STATE  OF  THE  IMPLEMENTATION  OF  INNOVATIONS
IN  CONSTRUCTION  ENTERPRISES  IN  REPUBLIC  OF  BULGARIA

Assist.  Prof.  Milena  Ivanova

Abstract

The introduction of innovations in construction enterprises is a prerequisite for
overcoming certain negative economic processes and the sustainable development of society.
The author of the article studies the state of innovation activity in construction enterprises in
Republic of Bulgaria. There are drawn major conclusions, on the basis of which there are
pointed out the possibilities for introducing innovations in construction enterprises.
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СОСТОЯНИЕ  ВНЕДРЕНИЯ  ИННОВАЦИЙ
НА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ  В  РЕПУБЛИКЕ  БОЛГАРИИ

Асс.  Милена  Иванова

Резюме

Внедрение инноваций на строительных предприятиях является предпосылкой пре-
одоления негативных экономических процессов и устойчивого развития общества. Ав-
тор статьи исследует состояние инновационной деятельности на строительных предпри-
ятиях в Республике Болгарии. Сделаны основные выводы, на основе которых указаны
возможности внедрения инноваций на строительных предприятиях.
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НАУЧЕН ЖИВОТ

85 ГОДИНИ „ГОДИШНИК
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА”

Проф. д-р ик. н. Николинка Сълова
Главен редактор на Годишник на ИУ – Варна

През 2012 г. се навършват 85 години от издаването на Годишник с научни
трудове на Икономически университет – Варна.

Икономически университет – Варна е основан на 14 май 1920 г. и е първо-
то висше икономическо училище в България и второто висше училище след
Софийския университет.

Годишникът на Икономически университет – Варна е научно издание на
университета, в което се публикуват монографии и студии от изследователска-
та дейност на академичния състав на университета.

Без наука, без развитие на науката и научното развитие на преподаватели-
те, няма истински и авторитетен университет.

Затова ролята, мястото и значението на Годишника за научни трудове
на университета е голямо и е главно в следните 3 насоки, които са взаимно свързани:

Първо. За развитието на науката и влияние в обществото.
Второ. За научно израстване на преподавателите и с това осигуряване на

високо качество на висшето образование в университета.
Трето. За подпомагане на стопанската практика, както чрез научни ново-

сти, така и чрез качествени висши кадри.
Ръководството на университета винаги е разбирало и оценявало тази голя-

ма роля на научните изследвания и публикации и е подпомагало научното изда-
ване, научната критика и научния растеж.

Годишникът е претърпял някои промени в заглавието, съобразно промени-
те в наименованието на университета, а именно:

• от 1927 до 1945 г. – Годишник на Висшето търговско училище – Варна;
• от 1946 г до 1953 г. – Годишник на Варненския държавен университет;
• от 1954 до 1990 г. – Трудове на Висшия институт за народно стопанство

– Варна;
• от 1991 г. и до сега – Годишник на Икономическия университет – Варна.
В Годишниците на Икономическия университет – Варна се отразява цяла-

та история на университета. В том 1 от 1927 г. са публикували своите трудове
такива известни учени, като проф. Цани Калянджиев – първият ректор на уни-
верситета, проф. Феодор Белмер, проф. Наум Долински, проф. Янаки Арнаудов,
проф. Иван Константинов, които поставят основите и на висшето икономическо
образование в България и на развитието на икономическата наука.
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От 1934 до 1945 г. в Официален отдел на Годишника са публикувани От-
четите на Академичния съвет за съответната академична година от тогаваш-
ните ректори: проф. Янаки Арнаудов (1934 – 1939), проф. Станчо Чолаков (1939
– 1943) и проф. Бойчо Бойчев (1943 – 1945).

Основна концепция на изданието е изследване и разработване на методо-
логическите и приложните проблеми, с оглед развитие на теорията и практика-
та в областта на икономиката и управлението, информатиката, правото и др.,
при отчитане на международните и националните приоритети и стратегически
цели пред науката и страната.

Редакционната колегия на Годишника е колективен орган за органи-
зиране на списването, рецензирането, редактирането и комплектуването на Го-
дишника на Икономически университет – Варна. Редакционната колегия на
Годишника и главният редактор се избират от Академичния съвет за всеки нов
мандат на Академичното ръководство. В състава на Редакционната колегия се
включват хабилитирани лица от академичния състав на университета – изяве-
ни учени в различни области на науката и висшето образование.

От том 1/1927 г. до том 20/1946 г. не е посочена редколегия.
От том 21/1947 г. до т. 34/1962 г. са посочени по няколко редактори за

всеки том, а именно:
• том 21 и том 22 (1947/49 г.) - проф. Петър Велинов и доц. Карол Телби-

зов;
• том 23 (1949/50 г.) – доц. Марко Вълканов, проф. Борис Великов, доц.

Карол Телбизов;
• том 24 (1950/51 г.) – доц. Марко Вълканов, доц. Ганчо Радев, проф. Ка-

рол Телбизов;
• том 25 (1951/52 г.) – доц. Марко Вълканов;
• том 26 (1952/54 г.) – доц. Любомир Станев, Р. Зайков, проф. Георги Геор-

гиев;
• том 27 (1955/56 г.) – няма посочени редактори;
• том 28 (1954/55 г.) – доц. Димитър Георгиев, доц. Марко Вълканов, проф.

Никола Ганчев;
• том 29/1957 г. – доц. Марко Вълканов;
• том 30/1958 г. – проф. Атанас Бешков, доц. Марко Вълканов, проф. Бо-

рис Великов;
• том 31/1959 г. – проф. Константин Тодоров, доц. Белчо Николов, доц.

Никола Кърклисийски, проф. Георги А. Георгиев, доц. Ганчо Радев, доц.
Владимир Станчев, инж. арх. Панайот Минков;

• том 32/1960 г. – доц. Никола Кърклисийки, доц. Марко Вълканов, доц.
Любомир Станев, доц. Белчо Николов;

• том 33/1961 г. – проф. Бойчо Бойчев, доц. Любомир Станев, доц. Влади-
мир Станчев, преп. Адриан Андреев, проф. Никола Ганчев;

• том 34/1962 г. – доц. Любомир Станев, доц. Стефан Цонев, ст. преп.
Тодор Кънчев, ст. преп. Радослав Ангелов, ст. преп. Милуш Милушев.

От том 35/1963 г. за пръв път е изписана редколегия с главен редактор.
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От 1963 г. и до сега във всеки том са изписани редколегиите със следните
главни редактори:

• том 35/1963 г. – проф. Васил Ранков;
• том 36 до 40 (1964 – 1968 г.) – проф. Стефан Цонев;
• том 40 до 44 (1969 – 1972 г.) – доц. Кънчо Кънчев;
• том 45 до 48 (1973 – 1976 г.) – доц. Неделчо Енев;
• том 49 до 56 (1977 – 1984 г.) – проф. Здравко Ковачев;
• том 57 до 59 (1985 – 1987 г.) – проф. Тодор Ненов;
• том 60/1988 г. – проф. Цветан Коцев;
• том 61 до 64 (1989 – 1992 г.) – проф. Петко Близнаков;
• том 65/1993 г. – доц. Стефан Дражев;
• том 66 до 84 (1993 г. – 2012 г. и сега) – проф. Николинка Сълова.
Сегашната редакционна колегия, актуализирана за новия мандат на ака-

демичното ръководство от АС на 01.07.2011 г. , работи в състав от 11 професо-
ри и 5 доценти, а именно:

1. Проф. д-р ик.н. Николинка Петрова Сълова – главен редактор
2. Проф. д-р ик.н. Димитър Стефанов Радилов – зам. гл. редактор
3. Проф. д-р ик.н. Бойко Иванов Атанасов
4. Проф. д-р ик.н. Гено Димитров Генов
5. Проф. д-р ик.н. Ивона Георгиева Якимова
6. Проф. д-р ик.н. Йордан Петров Коев
7. Проф. д-р Марин Найденов Нешков
8. Проф. д-р Пламен Благов Илиев
9. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков

10. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов
11. Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова
12. Доц. д-р Благо Ангелов Благоев
13. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
14. Доц. д-р Евгени Петров Станимиров
15. Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов
16. Доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова
За усъвършенстване на Годишника и на своята работа, Редколегията ра-

боти по приет от АС Правилник за устройството и дейността на Редакционната
колегия, както и за реда и за изискванията за издаване на Годишника на Иконо-
мически университет – Варна.

Членовете на Редколегията работят с високо чувство за отговорност и
доста голяма натовареност. Заседанията се провеждат редовно, поддържа се
добра връзка с авторите и катедрите. Рецензенти и научни редактори на студи-
ите са членовете на редколегията и в редки случаи при специфична проблема-
тика се привличат такива извън редколегията. Рецензиите се представят в срок,
присъствието и участието в заседанията е много добро. Редколегията проявя-
ва взискателност и подпомага авторите в техните научни изследвания и е по-
лезна за развитието на изследванията и усъвършенстване на обучението в Уни-
верситета.
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Изданието е включено в международни справочници (Уприч, Инс-
пек и др.), издава се на български език, с резюмета на английски, немски и
руски езици.

През дългогодишното си съществуване, Годишникът е доказал своята
полезност и необходимост, както за развитието на икономическата теория и
практика, така и за израстването на академичния състав и за подобряване на
обучението на студентите, специализантите и докторантите в Университета.

Публикуваните изследвания са основно в научните направления:
Икономика, Стопанско управление, Туризъм, Информатика, Право, Математи-
ка, Статистика и др. Монографиите и студиите се отнасят към следните научни
области: макроикономика и микроикономика, финанси, счетоводство и контрол,
статистика и иконометрия, международни икономически отношения, стопанско
управление, маркетинг, туризъм, информатика, икономика на индустрията, ико-
номика на търговията, икономика на строителството, аграрна икономика, сто-
кознание, местно самоуправление, право и др.

Ежегодно в Годишника се включват около 8 – 10 научни студии с обем до
55 стандартни страници. Могат да се включат и се включват и значими моно-
графии с обем до 120 страници, свързани с втора хабилитация или дисертации
за доктор на науките.

Преподавателите активизират в по-голяма степен своята публикационна
дейност преди хабилитиране, което обяснява и участието на много асистенти,
пред първа хабилитация, като автори на студии, публикувани в Годишника на
ИУ. Ръководството на университета и редколегията следва да работят още по-
резултатно, за да се увеличи броят на хабилитираните автори, което ще повиши
още повече авторитета на изданието и ще допринесе за ускоряване на вторите
хабилитации.

Чрез книгообмена, който осъществява университетската библио-
тека, Годишникът се изпраща средно на 50 чуждестранни висши учи-
лища и библиотеки: в Беларус, Белгия, Великобритания, Германия, Казах-
стан, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Словения, Ук-
райна, Унгария, Япония. В България се изпраща до Националната библио-
тека, университетските библиотеки, Националния статистически ин-
ститут, БНБ, научни институти и регионални библиотеки.

Периодично академичното ръководство и редколегията на Годиш-
ника организират публични обсъждания на публикуваните трудове в
него – през 1981 г., 1983 г., 1985 г., 1989 г., 1992 г., 2002 г., 2005 г., 2007 г., 2010 г.,
2012 г.

През последните 10 години са обсъдени следните студии:
• през 2002 г. студиите, публикувани в том 73/2001 г. на:
 доц. д-р Фотин Марчев – „Априорно-апостириорното функциониране

на познавателния образ”;
 доц. д-р Димитър Радилов – „Методологични проблеми на статисти-

ката като наука”;
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• през 2005 г. студиите, публикувани в том 76/2004 г. на:
 проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов и гл.ас. Росен Николаев – „Оптимизи-

ране на производствените дейности на фирмата в условията на нео-
пределеност”;

 доц. д-р Христо Трайков – „Алтернативен макроикономически модел
за рационален избор в условията на риск”.

• през 2007 г. студиите, публикувани в том 78/2006 г. на:
 доц. д-р Благо Благоев и гл.ас. д-р Силвия Благоева – „Теоретични

основи на логистичния мениджмънт”;
 доц. д-р Данчо Данчев – „Постмодерният маркетинг”.

• през 2010 г. студиите, публикувани в том 81 2009 г. на:
 доц. д-р Зоя Младенова – „Дж. М. Кейнс и развитието на макроико-

номиката;
 доц. д-р Анита Атанасова – „Счетоводни аспекти при ликвидация на

търговско дружество”.
• през 2012 г. студиите, публикувани в том 82 и 83 от 2010 и 2011 г.,

на:
 доц. д-р Надя Костова – „Счетоводни и данъчни аспекти на продаж-

бата на търговско предприятие”;
 доц. д-р Николета Михалева – „Съвременната култура пред нови цен-

ностни ориентири”.
При публичните обсъждания на публикуваните статии в Годишник на

Икономически университет – Варна се представят накратко авторите, те изна-
сят кратко изложение на основното от техните студии, рецензентите на студии-
те представят накратко своите задълбочени оценки за новото и полезното в
тези студии, за постиженията на авторите, за решените и нерешените пробле-
ми, за съдържанието, за значимостта на изследването за теорията и за практи-
ката. Винаги има и изказвания, оценки и въпроси, застъпват се и други гледни
точки от присъстващите и участниците в обсъжданията учени, преподаватели,
студенти и специалисти от практиката.

Публикуването и обсъждането на студии е много полезно защото, освен,
че допринася за по-добро решаване на редица проблеми на теорията и практи-
ката, то поражда и много мисли, идеи, съгласия и несъгласия, противоречия и с
това дава принос за нови творчески търсения за развитие и обогатяване на
теорията и практика и за усъвършенстване на обучението.
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КАЧЕСТВО И ПОЛЕЗНОСТ
НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
(Отзив от една научна конференция)

Доц. д-р Светлозар Стефанов

На 28 септември 2012 г. в Икономически университет – Варна се проведе
научно-практическа конференция на тема: „Качество и полезност на счетоводна-
та информация”. Конференцията беше организирана от катедра „Счетоводна от-
четност” при ИУ – Варна и беше посветена на проблемите, свързани с качество-
то на представената и оповестена информаиця във финансовите отчети. Доклади
представиха петдесет и четири участници, между които, както утвърдили се уни-
верситетски преподаватели, така и млади научни работници в областта на счето-
водството, анализа и контрола от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Университета за национално и световно стопан-
ство – София и Икономически университет – Варна. В рамките на конференцията
бяха обособени две секции: Счетоводство и Анализ и контрол.

Конференцията беше открита от доц. д-р В. Хаджиев, заместник ректор
по Научно-изследователската дейност на Иу – Варна.

Непосредствено след откриването на конференцията, бе изнесен доклада
на проф. д-р Ф. Филипова на тема: „Влиянието на институционалните фактори,
отчетните мотиви на ръководството и оповестяването върху качеството на пуб-
личната финансова отчетност”. В него авторът застъпва тезата, че сравнител-
но слабото развитие на капиталовия пазар у нас, характеризиращ се с висока
степен на концентрация на оборота и собствеността, и преобладаващата едно-
степенна система на корпоративно управление, не стимулират нуждата от каче-
ствена публична финансова отчетност. Освен това, традиционно силното влия-
ние и връзка между информацията във финансовите отчети и данъчното обла-
гане, води до склонност предприятията да манипулират финансовия си резул-
тат, както и размера на своите активи, приходи и разходи, които са обвързани с
плащането на различни видове данъци, такси, осигуровки и др. Въпросът за
външния контрол върху качеството на публичната финансова отчетност (за пуб-
личните дружества – Комисия по финансов надзор), както и реакцията на меди-
ите, са недостатъчни, което отново е причина това качество да бъде на средно
и по-ниско равнище. Степента на развитие на институционалните фактори в из-
точноевропейските страни, за които на този етап на проучване авторът е успял
да намери информация, показват относително сходство с България, което пред-
полага и сходство в качеството на публичната им финансова отчетност.

В заключение проф. Филипова прави извод, че всичко това формира разби-
рането, че изследването на състоянието и резултатите от въвеждане на МСС/
МСФО по света, включително промяната в счетоводното качество, следва да
се насочи към анализ на влиянието на националните различия, които затрудня-
ват единното прилагане на МСС/МСФО.
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Докладът „Счетоводният софтуер и качеството на информацията”, пред-
ставен от проф. д-р Михаил Дочев, очертава проблемите, възникващи при вне-
дряването на програмни продукти за автоматизация на отчетния процес в пред-
приятието. Авторът насочва вниманието си към основните моменти, които тряб-
ва да се имат предвид при избора на програмен продукт за автоматизация на
счетоводствовто. Проф. Дочев, посочва, че всички ПП имат и предимства и
недостатъци. Колкото един продукт е с по-добри показатели, толкова и счето-
водната информация е с по-добро качество. Акцентът бе поставен върху начи-
на по който се получава информацията от отделните програмни продукти, както
и върху обстоятелството, че избраният програмен продукт трябва да дава
възможност за получаване на счетоводна информация, задоволяваща интере-
сите на различните групи потребители.

Интересен доклад на тема „Някои заблуди в счетоводството (български-
ят опит), представи доц. д-р Антон Свраков от ВСУ „Черноризец храбър”. В
своето изложение, доц. Свраков маркира някои области в съвременното счето-
водство, в които съществуват редица слабости и противоречия, наречени в слу-
чая заблуди. Наречени са така, защото вероятно много хора вярват в тях, след
като съществуването им се поддържа, а в много случаи по някакъв начин са
наложени и като официално становище. В своето изложение авторът разглежда
заблудите в счетоводството, като последното се разглежда в неговите три фор-
ми – теория, нормативна уредба и практическа дейност.

Напълно разбираемо, по-голямата част от докладите бяха посветени на
проблемите на финансовото осчетоводство. На проблемите на качествените ха-
рактеристики на финансовата информация, бяха посветени докладите на доц. д- р
Надя Костова, гл. ас. д-р Николай Орешаров и ас. д-р Михаил Мусов. В своя
доклад, озаглавен „Съвременен модел за висококачествена и полезна финансова
информация”, доц. Надя Костова поставя акцента върху новите моменти, свърза-
ни с дефинирането на активите, както и новите качествени характеристики на
финансовата информация в ревизираната концептуална рамка на МСС. Посочено
бе, че съществуващият модел на отчитане не може да изиграе напълно функции-
те и ролята, която имат финансовите отчети. В ревизираната концептуална рамка
към МСС като основни потребители на информацията от финансовите отчети
вече са изведени т.нар. “доставчици на капитал,” в лицето на инвеститорите и
кредиторите. Като основни харектиристики на финансовите отчети са дефинира-
ни умесността и честното представяне. Обособени са и други, подобряващи ка-
чествени характеристики като: сравнимост, проверимост, навременност и разби-
раемост на информацията. Тези промени в концептуалната рамка предизвикват
също нови въпроси, чиито отговори поставят и нови проблеми.

Ас. д-р Михаил Мусов псочва, че критичният анализ на настъпилите про-
мени в качествените характеристики на информацията от финансовите отчети,
дефинирани в новата Концептуална рамка, разкрива следните основни изводи:
(а) въвежда се субординация на качествените характеристики, които се раз-
глеждат като необходимо и достатъчно условие за полезността на финансовата
информация; (б) преосмисля се и се прецизира съдържанието на съществува-
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щите качествени характеристики, като са обособени нови такива и (в) незави-
симо от внесените подобрения, в системата на качествени характеристики се
идентифицират потенциални конфликти, поради което е необходим баланс меж-
ду допълващите качествени характеристики, с оглед повишаване полезността
на информацията в интерес на потребителите.

На проблемите на отчетността в банковия сектор бяха посветени докла-
дите на гл. ас. д-р Венцислав Вечев и гл. ас. д-р Надежда Попова - Йосифова.
В своето изложение, гл. ас. Вечев поставя акцента върху проблемите, възник-
ващи при счетоводното интерпретиране и представяне на информацията във
финансовите отчети по отнишение на банковите бизнескомбинации. По-конк-
ретно, вниманието на автора бе насочено към осчетоводяването на възниква-
щата репутация, като отчетен обект, в резултат на осъществените бизнеском-
бинации с характер на пълно придобиване на едно предприятие от друго. Ас.
Вечев подлага на критичен анализ основните положения в приложимите счето-
водни стандарти, регламентиращи отчитането на този вид операции, и прави
конкретни предложения за рационализиране на отчетния процес с оглед верното
и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на банково-
то предприятие.

Докладът на гл. ас. д-р Надежда Попова - Йосифова е посветен на про-
блемите на прозрачността при оповестяванията на обезценката на предоставе-
ните кредити с финансовите отчети на банките. В совоето изложение авторът
аргументира тезата, че от направените изследвания може да се установи, че в
счетоводната практика са познати различни модели за обезценка на кредити,
но сега вниманието на институции и одиторски компании е насочено към т.нар.
„модел на очакваните загуби”, като се предполага, че той най-адекватно ще
отговаря на характера на банковите дейности.

На проблемите на отчетността в публичния сектор, бяха посветени док-
ладите на доц. д-р Мария Павлова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи,” доц. д-р
Георги Иванов и докторант Дияна Иванова, от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и гл.
ас. д-р Иван Андреев, също от СА „Д. А. Ценов” – Свищов. В доклада на доц.
д-р Мария Павлова акцентът бе поставен върху ролята и значението на контро-
линга в предприятията от нестопанския сектор и по-конкретно, в системата на
висшето образование. В доклада на доц. Павлова се застъпва тезата, че конт-
ролингът през последните години активно навлиза в сферата на университетс-
кото образование. Във връзка с това бе посочена необходимостта от адаптира-
нето на някои негови принципи за предприятията от нестопанския сектор на
икономиката като цяло и по-конкретно, в университетите.

Докладът на доц. Иванов и докторант Иванова бе посветен на проблеми-
те на годишното докладване за състоянието на СФУК и то обвързано с из-
пълнение на ангажиментите на ръководителите в организациите от публичния
сектор, по отношение на управленската отговорност. В заключение, авторите
посочват основните направления, в които може да се търси ползата от осъще-
ствяане на ефективен мониторинг на СФУК от органите на вътрешен конт-
рол в предприятията от публичния сектор.
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Докладът на гл. ас. Андреев, бе посветен на проблемите на стандарти-
зацията на счетоводството, в предприятията от публичния сектор. В изложени-
ето си авторът разглежда теоретично обосновани и практически приложими
решения, свързани с актуални проблеми на счетоводството в публичния сек-
тор. Посочени са конкретни нерешени и актуални въпроси и проблеми пред те-
кущото счетоводно отчитане дейността на предприятията от публичния сектор
и конкретни механизами за тяхното разрешаване.

Отделни проблеми на анализа бяха застъпени в докладите на доц. д-р
Кирил Митов, доц. д-р Венелин Георгиев, гл. ас. Людмила Дончева, ас. Стефка
Калчева и докторант Галя Кушева.

В своя доклад „Практически аспекти на анализа на приходите в търговс-
ките предприятия”, доц. д-р Кирил Митов предлага научнообоснована методи-
ка за анализ на приходите в търговските предприятия. Аргументирана бе теза-
та, че анализът на приходите в търговските предприятия улеснява прогнозира-
нето на бъдещото им развитие и търсенето на възможности за увеличаване на
паричните постъпления. На тази основа ще се осигури по-добро използване на
движещите фактори на търговската дейност, по-ефективно функциониране на
инвестирания капитал. Ще се създадат обективни предпоставки за нарастване
финансовата мощ на търговските предприятия, тяхната платежоспособност,
ликвидността на капитала и т.н.

Особен интерес и дискусия сред участниците в конференцията предизви-
ка докладът на доц. д-р Венелин Георгиев, озаглавен „Съвременни аспекти на
финансовия анализ на препдриятието”. В своето изложение авторът аргументи-
ра становището си, че в условията на икономическа криза, когато недостигът
на свеж финансов ресурс е осезаем, е необходимо всяко предприятие прецизно
да анализира и прецени влиянието на всички възможни външни и вътрешни фак-
тори за финансови постъпления, с които да повиши или най-малкото да задържи
нивото си на икономическа ефективност и извоювани пазарни позиции. Затова е
необходимо съобразяване с параметрите на показателите, постигнати като ус-
реднени стойности на водещи международни компании в съответния отрасъл,
както и на тези от българските предприятия в близките предходни периоди.
Задължително условие за качеството на констатациите е многоаспектното оце-
няване на равнищата на изследваните показатели като същите се съобразят с
бранша в който функционира предприятието, мащабите на неговата дейност,
икономическата среда и някои други параметри.

Доц. д-р Росица Иванова аргументира тезата, че на съвременния етап
съществува необходимост от изграждане на система от модели и подходи за
анализ на възвръщаемостта на собствения капитал на предприятието, базирани
на качествена счетоводна информация, получена от системата за финансово
отчитане чрез използване на съвременните и водещи методически подходи в
счетоводната теория и практика.

Проблеми на контрола, вътрешния финансов одит и независимия финансов
одит, бяха застъпени в докладите на доц. д-р Е. Тананеев, гл. ас. д-р Момчил
Антов, гл. ас. д-р Зорница Ганчева, гл. ас. д-р Силвия Костова, гл. ас. д-р Пепа
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Стойкова, ас. Галин Марков, ас. Пламена Недялкова, докторант Бистра Нико-
лова и докторант Красимира Господинова.

Работата на конференцията премина в делова и творческа атмосфера.
Интересът, проявен от българските учени и специалисти говори, че като научен
форум тя постави на разглеждане актуални и много съществени въпроси, зася-
гащи развитието на счетоводната мисъл и практика в нашата страна.


