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КЛАСИКА
130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС:
ЩРИХИ КЪМ ЕДИН ПОРТРЕТ
Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов
Въведение
Озаглавих тази статия “Щрихи към един портрет” по следните съображения: първо, тя има юбилеен характер, свързана е със 130 години от рождението
на Джон Кейнс (1883 – 1946); второ, ограничена по размер не може да обхване
и изцяло да изрази богатството на идеи, застъпено в неговото творчество; трето, не ми е известно икономическата книжнина у нас да посвети материал на
този юбилей.
Воден от това разбиране, от величавото дело на Джон Кейнс, реших в
сбита, кратка форма, в щрихи, както се казва, да изразя почит и уважение към
него, към приноса и заслугите му в развитието на икономическата наука и поконкретно на теорията за икономическата криза.
Джон Кейнс е велик английски икономист, баща на съвременната макроикономика, по всеобщо признание икономическата теория през миналото и сегашно столетие е немислима без неговото име, без неговото епохално творчество, той има големи заслуги за нейното развитие.
Джон Кейнс възроди престижа на икономическата мисъл, превръщайки я
в действие и практическо ръководство. Ако в края на ХІХ столетие икономическата теория беше свързана преди всичко с имената и творчеството на А.
Маршал и Л. Валрас, то през ХХ век водеща фигура, независимо доколко е
признаван или отричан, е Кейнс. Неговото творчество е толкова разнообразно и
злободневно, че не слиза от страниците на печата1.
1. Кратки биографични бележки
Джон Кейнс е роден през 1883 г. в град Кеймбридж в семейство на изтъкнат учен по логика и икономика. Отначало учи в Кралски колеж в Кеймбриджския университет, по-късно постъпва на работа в Държавна служба по
управление делата на Индия.
През 1909 г., по покана на Алфред Маршал става преподавател в Кеймбриджския университет. Той се намира под влияние на големия учен, споделя
идеите и възгледите му.
1

Част от него е застъпена в студията на Зоя Младенова. Вж. „Неокласическата теория в края на
XX – началото на XXI век: Постижения, проблеми, перспективи“, Варна, СТЕНО, 2011.
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През 1913 г. се появява неговата знаменита работа “Индийската валута и
финансите”. На него принадлежи и разработката “Икономически последици от
Версайския договор” (1919 г.); “Трактат за икономическата реформа” (1923 г.);
два знаменита пламфета – “Икономическата политика на г-н И. Чърчил” (1925
г.); “Краят на лесеферизма” (1926 г.); “Бегъл поглед от Русия” (1925 г.) – неговата жена е рускиня и той прави пътешествие в Русия – по това време Русия се
намира в период на НЕП; Фундаментален двутомен труд “Трактат за парите”
(1930 г.); “Обща теория на заетостта, лихвата и парите” (1936 г.).
2. Теорията на Кейнс – плод на определени
икономически обстоятелства
Кейнс пренася икономическия анализ от микроравнище към макроравнище. Необходимостта от такъв подход произтича от това, че на макроравнище
възникват закономерности, които не могат да бъдат обяснени със закономерностите на микроикономиката. Той не отхвърли икономическия анализ на А.
Маршал, но го намира за недостатъчно пълен и недостатъчно приложим по
отношение на макроикономиката. Към търсенето на ново решение го тласнаха
и усложнените взаимни връзки на общественото разделение на труда, трудността в реализацията на стоките, както и Великата депресия.
Великата депресия (1929 – 1933 г), първо, разтърси из основи капиталистическата икономика. Нейните последици – стагнация на производството, масов банкрут на предприятия, високи цени и инфлация, огромна безработица и
пр., накараха правителствени дейци и икономисти да потърсят причините за
кризата. Класическата школа не можа да даде отговор. Отговор даде Кейнс,
обяснявайки случайност или закономерност или пък плод на природни явления е
икономическата криза.
Второ, Великата депресия наруши равновесието в макроикономически
план. Въпросът беше как да се възстанови то, може ли това да стане с традиционните средства, или са нужни други средства. Микроикономиката не се справи с този въпрос, затова бе необходим макроикономически анализ.
Трето, икономическото равновесие трябва да се поддържа с помощта на
държавата, която действа в икономиката като вграден стабилизатор, предпазва я от социални трусове, инжектира я с регулатори и по този начин възстановява равновесието.
Четвърто, Великата депресия се прояви като детонатор на социално-икономическите противоречия. Породиха се нови противоречия и икономическата наука
трябваше да даде отговор как да се разрешат. Това са въпросите: икономически
растеж (граници и възможности); държавата и икономическият растеж, инфлация,
безработица, механизми за регулиране на икономиката; оборот на ресурсите, стоките и парите в национален план; анализ на основните агенти на производството и
на главните икономически субекти, участващи в икономическите процеси.
Пето, стана ясно, че кризите не са временно явление, а атрибут на пазарната икономика. Причините за тях трябва да се търсят не в природните явле-
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ния, а в самата същност на икономиката, в безработицата, инфлацията, в нарушеното съотношение между спестявания и инвестиции и пр. Равновесието в
икономиката може да се постигне и при непълна заетост – няма механизъм,
който е в състояние изцяло да я отстрани, а развитието на икономиката е напълно
възможно и при определено равнище на безработица и инфлация.
3. Основни положения на теорията на Кейнс
Кейнс търси причините за кризата и безработицата в следните направления:
- намалено съвкупно търсене;
- ниска пределна ефективност на капитала;
- висок лихвен процент.
Доходът се увеличава в пропорция по-бързо, отколкото потреблението.
Когато се увеличава заетостта, съвкупният реален доход нараства, съвкупното
потребление, обаче, не нараства в същата степен, както доходът. Това е един
психологически закон, подчертава Кейнс2.
Щом доходът се увеличава по-бързо от потреблението, делът на потреблението в този доход намалява, съвкупното търсене спада, пропорциите в икономиката се нарушават, стремежът към инвестиции отслабва. На тази основа
заетостта спада и се пораждат кризите. Намаленото потребление свива “съвкупното търсене”, създават се несъответствия между него и “съвкупното предлагане”, вследствие на което стоките не могат да се пласират.
Това не можаха да предвидят класиците. Кейнс отхвърли техните постулати за макроикономическо равновесие и по-специално закона на Сей. Сей счита, че на всяко предлагане съответства търсене, поради което икономиката не е
застрашена от дестабипизация. Между тях не може да има несъответствия.
Предлагането само създава търсене и от тази гледна точка са изключени всякакви катаклизми във функционирането на икономиката.
Ако в даден сектор, смята Сей, търсенето превишава предлагането, ще се
намери друг сектор, в който предлагането превишава търсенето, и ще се установи равновесие в икономиката. Доходът, получен от продадената продукция, е
равен на разходите за нея, което автоматично осигурява покупката на стоките.
Всеки производител е и купувач. С други думи, не съществуват трудности за
реализация на продукцията, защото винага има равенство между производство
и потребление, между търсене и предлагане. Парите, подчертава Сей, са само
прост посредник, те се потребяват и изчезват при размяната3. Стоките се обменят за пари и парите за стоки. Поради тази причина не може да има нито
недопотребление, нито свръх производство.
Към това твърдение се придържа и Рикардо. В своя труд той пише „Всеки
произвежда само за да потребява или да продава и винаги продава само с намерение да купи някоя друга стока, която може да му бъде непосредствено
полезна или да съдейства за бъдещото производство. Следователно, като
2
3

Кейнс, Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М., Прогресс, 1978, с. 61.
Сей, Ж-Б. Трактат по политической зкономии. М., Дело, 2000, с. 43-45.
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произвежа, той по необходимост става или потребител на собствените си стоки,
или купувач, потребител на стоките на някое друго лице. Продуктите винаги се
купуват срещу продукти или услуги; парите служат само за мерило, при помощта, на които се извършва този обмен“4.
Рикардо не вижда противоречаята между производство и потребление.
Той смята, че всяко производство е потребление, поради което кризите са изключени.
Тази теза страда от някои съществени недостатъци: първо, работникът
купува (има се предвид капиталистическото производство) само ония стоки,
които влизат в кръга на неговотo индивидуално потребление за възстановяване
на способността за труд; второ, що се отнася до блага, коитo производително
се използват и потребяват с цел да се произвеждат нови капиталови блага средства за производство, тях той (работникът) нито го купува, нито ги потребява. Не всеки производител е и купувач – работникът не купува средствата и
предметите на труда. На тази основа не бива дa се поставя знак за равенство
между производител и потребител.
Тази теория не може да се приложи и при простото стоково производство.
Тя може би се отнася за някой изолиран остров, където живеят Робинзон Крузо
и Петкан – Робинзон произвежда, Петкан потребява. Животът, обаче, е сложен. Той не протича на някакъв измислен остров, а в обществена система, където има множество производители и потребители, където хората са въвлечени в
производствената дейност с хиляди невидими икономически нишки.
Кейнс отхвърли постулатите на класиците. Не всяка покупка е продажба.
С появата на парите връзката между тях вече не е пряка. А теорията на Сей се
свежда до това: получателите на доход изразходват целия си доход за покупка
на стоки, затова не може да има кризи.
В живота, обаче, не е така. Доходът може да се използва не само за потребление, а и за спестяване. Лицата, приемащи решение за спестяване, не са
същите, които правят инвестиции. Владелците на спестявания и инвеститорите
– това са две различни категории, които при своето развитие имат различни
интереси и цели.
И така, Великата депресия показа, че теорията на класическата школа за
развитието на икономиката не може да издържи проверката на времето. Кейнс я
отхвърли и предложи своя гледна точка. На преден план излязоха други теории.
Кейнс смята, че времето на автоматичното регулиране на икономиката е
отминало. Не може да оставяме нещата да се развиват по своя естествен път.
Той невинаги води до най-добри резултати. Не може да оставим, подчертава
той, хората да страдат и да гладуват, ако природата сама по себе си води до
такъв резултат; не може богатствата да се присвояват само от определени
лица, а условията на живот на другите да са сведени на твърде ниско равнище.
Намесата на държавата в тези случаи е необходимост. Стратегията на икономическата политика трябва да се свърже със социалния идеал.
4

Рикардо, Д. За принципите на политическата икономия…С., 1981, с. 271-272.
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Кейнс разработи общотеоретическия модел на икономическата система,
факторите и условията, които поддържат нейната стабилност и устойчивост.
Той се застъпи за многопосочна активна политика на държавата по отношение
на пазара, приведе убедителни мотиви в негова защита, като посочи, че пазарният механизъм е само наблюдаван факт, а не неизбежен принцип, който не
може да бъде изменен, следователно равновесието може да бъде изменяно и
възстановявано5. Кейнс съедини държавното регулиране с пазарната система.
Както се вижда, пазарната саморегулация не се отхвърля. Тя, обаче, е
недостатъчно ефективна и е необходимо да бъде допълнена с държавно регулиране. Ако не бъде овладяна от държавата, тя може да влоши обществените
резултати. Хората не притежават пълна свобода на пазара, нито способност да
я реализират и затова пазарната саморегулация не може да се развива самопроизволно. Не съществува автоматичен механизъм за саморегулация на икономиката. Пазарът е неспособен на такава саморегулация. Законите, които го
регулират, пораждат неравновесие и несправедливост. Неравновесието на икономиката, породено от кризите, още повече я задълбочава. Под влияние на
пазара природната и социалната среда се увреждат, самите те стават обект на
комерсиализация.
Именно това налага пазарната саморегулация да бъде допълнена с държавно регулиране. Обект на вниманието на държавата трябва да бъдат ония дейности, които не могат да се покрият от частната инициатива. Държавата следва да прави това, което сега никой не прави. В икономиката има дейности, в
които частният капитал не е заинтересован да вложи своите средства. Мотивите за това липсват. Държавата трябва да ги намери и да ги засили. Тя може да
работи и за снижаване на неопределеността от риска и да създаде атмосфера
на сигурност, докато частният капитал невинаги е способен на това. Държавата е в състояние да разработи и антиинфлационна програма. Едва ли инфлацията може да се саморегулира без нейна намеса. Всичко това говори, че ролята
на държавата за развитието на икономиката в наши дни не трябва да се подценява.
И така, намесата на държавата в икономиката е оправдана от моралноикономическа гледна точка. За Кейнс е много важен въпросът за характера на
намесата, за конкретните форми на нейната реализация, за съвместимостта на
едни или други методи с основните принципи на демокрацията. Когато през
1933 г. свободните пазарни сили се дискредитираха, Кейнс писа, че в областта
на икономическите дела, за разлика от сферата на централизирания контрол, се
застъпва за запазване във възможно по-голяма степен на частните оценки, на
частната инициатива и частното предприемачесгво. Той не е против тях, а е за
такава намеса, която се ръководи от принципа на икономическата ефективност.
Намесата е оправдана, ако е икономически изгодна6.
5
6

Вж. Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 325.
Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 453.
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Икономическата система, според Кейнс запазва жизнеността на своите
елементи, по-точно на тяхната основа. Ако те се разклатят, устойчивостта на
системата се нарушава. Държавата следва да я възстанови. Това става чрез
постигане на равновесие между сьвкупното търсене и съвкупното предлагане,
т.е. между обема на производство и обема на потребление. Ако производството се намали, държавата трябва да го стимулира чрез инвестиции. Това се отнася и за потреблението.
Втората причина за недостатъчността на „съвкупното търсене“ е ниската
пределна ефективност на капитала – плод на високия лихвен процент. Ако нормата на този процент превишава нормата на печалбата, предприемачите няма
да влагат своя капитал в производството, ще го държат в ликвидна форма.
Това ще отслаби склонността към инвестиции, ще намали съвкупното търсене,
ще породи несъответствие между него и съвкупното предлагане, стоките няма
да се реализират. Вследствие на това възниква криза, заетостта намалява, безработицата се увеличава, икономиката е в застой.
Ако пределната ефективност на капитала превишава лихвения процент,
съвкупното търсене нараства, икономиката е във възход, потреблението се увеличава. Колкото доходът е по-голям, толкова стимулът към спестяване и инвестиране е по-голям.
Пределната ефективност на капитала определя условията, при които се
търсят заемни средства, с цел да се извършват инвестиции, а лихвеният процент – условията, при които текущо се предлагат средства7.
Лихвеният процент зависи от пределната ефективност на капитала и текущите заемни средства, от тяхното търсене и предлагане. В зависимост от тяхното съотношение се проявява психологическата склонност към спестяване8.
Държавата трябва да държи лихвения процент на ниско равнище. Това Кейнс
свързва с отслабване на склонността към ликвидност и засилване на склонността към инвестиции, което може да се постигне чрез увеличаване на парите в
обръщение.
Основни инструменти за регулиране на икономиката са парично- кредитната политика и лихвеният процент. Те до голяма степен могат да намалят
остротата на кризите – инфлацията, стагнацията и пр. Пределната ефективност
на капитала се поставя в зависимост от лихвения процент, който се регулира в
държавата. На този процент, обаче, според Кейнс не бива да се възлагат големи надежди, особено при спад на производството. Няма директна връзка между промените в този процент и инвестициите. Това поражда известно съмнение
в използването на парично-кредитните механизми като средство за регулиране
на икономиката. Кейнс видя тази слабост. Той посочи, че тези механизми са
недостатъчно надеждни за преодоляване на кризите.
„Аз очаквам да видя държава, подчертава Кейнс, която, бидейки в състояние да изчисли пределната ефективност на капиталовите стоки в дълга перс7
8

Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 230.
Пак там.
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пектива и на базата на общата социална изгода, да поеме нарастващата отговорност за пряко организиране на инвестициите“9. Държавата трябва да упражнява водещо влияние върху склонността към потребление отчасти чрез своята
схема на данъчно облагане, отчасти чрез определяне на лихвения процент и
отчасти може би по други начини.
Теорията на Кейнс съдържа елементи на общия анализ на икономиката. Тя
обосновава необходимостта от държавно регулиране, което лесно би се приспособило към изменилите се условия на производство. Кейнс отстоява тезата, че
държавата трябва да се превърне във вграден стабилизатор на икономиката.
Бюджетният и кредитният механизъм са основни фактори на това вграждане. Бюджетът играе ролята на приливен и отливен канал в колебанията на
икономиката. При подем той изземва чрез данъци част от средствата, които в
противен случай биха се превърнали в инвестиции. При спад в икономиката,
бюджетът започва да играе обратна роля. При спад, поради ниската пределна
ефективност на капитала, предприемачите нямат интерес да влагат средства в
производството. За да се избегне това, данъчната ставка за облагане на дохода трябва да се намали. Това ще засили стимула към инвестиции и от тази
гледна точка ще осигури подем в икономиката. Същото се отнася и за доходите
на работниците. С други думи, по време на подем данъците трябва да растат, а
по време на депресия да намаляват.
Джон Кейнс е привърженик на пряката социализация на инвестициите като
единствено средство за осигуряване на приблизителна ггълна заетост. За него
собствеността на оръдията на производство не е най-съществена за държавата. Държавната власт следва да си сътрудничи с частната инициатива. Той
подчертава, че ако държавата е в състояние да определи съвкупната величина
на ресурсите, предназначени за увеличаване на средствата за производство, тя
ще е изпълнила всичко, което е необходимо.
И така, заслугата на Кейнс се състои в това, че той, макар и с голямо закъснение, отхвърли неокласическата школа в икономическата теория, която отричаше необходимостта от намеса на държавата в икономиката. Той разкри не само
логическите дефекти в анализите на представителите на тази школа, а и предложи практически работещи механизми за преодоляване на неравновесието на макроикономическата система. Кейнс беше привърженик на реформите, нс реформатор отгоре. Той се стремеше да докаже, че икономическата система, разумно
използвайки лостовете на държавната власт, може да се съхрани и стабилизира.
Кейнс, обаче, не засегна нейните постулати. Той сам посочваше, че неговите препоръки в икономическата политика важат само по време на криза.
4. Критичен поглед
Всяка теория е несъвършена и подлежи на развитие. Това се отнася и за
кейнскианската теория. До средата на 70-те години на миналия век тя дава
9

Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 229.
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резултати, но след това се натъква на трудности, обусловени от времето. Много учени изразиха съмнение в нейната правдоподобност. Появиха се нови теории, които отхвърлят теорията на Кейнс, други се опитват да я вградят в нови
теории. Ще изброим някои от тях, без да се спираме на детайлите и тънкостите
на проблема:
а) Неокласически синтез на Самуелсон. Неговата същност се изразява в следното: след като държавата е стабилизирала икономиката, в ход трябва
да влязат старите “класически закони”. Теорията на Смит в нейния вариант
“невидимата ръка” запазва своето значение. Много учени възприемат тази теория като непоклатим принцип (аксиома) на макроикономическия анализ. Тя
следва да покаже, че икономиката функционира ефективно и без държавна намеса.
б) Неокласически модели. Този подход, за разлика от синтеза на Самуелсон, не съчетава кейнсианския с неокласическия анализ – понятието “синтез” отсъства. Макроикономическият анализ, според него, трябва да се основава на микроикономическия. Има голямо сходство между макроикономиката
и микроикономиката. В по-ново време намира място и теорията за рационалните очаквания.
в) Неокейнсианските модели приспособяват принципите на микроикономиката към макроикономическия анализ. Макроикономиката следва да се
строи върху основата на микроикономиката, като се обогати с несъвършената
конкуренция, асиметричната информация и други механизми, регулиращи движението на капитала.
По отношение на изброените по-горе алтернативи бих желал да изкажа
някои съображения и да изразя несъгласие по отделни техни пунктове:
Първо, не може да се приеме тезата на неокласическия синтез, че при
едни случаи действат старите “скрити” закони, при други – не. Обществото не
е техническа, а цялостна органическа система. Ако една машина, например, е
построена на едни принципи на работа, друга – на различни, то това не може да
се каже за икономическата система. Всички закони в нея действат в съвкупност и като цяло образуват субординирана система. Фактът, че едни закони
заемат централно място в йерархията, а други по-ниско, не означава, че тези,
които се намират в по-ниското стъпало престават да действат.
Второ, твърдението, че законите по времето на Смит запазват изцяло
своята сила и значимост днес, ни навежда на мисълта, че в тях не настъпват
никакви промени, че капитализмът е такъв, какъвто е бил преди, че не настъпва
никаква социализация. Нещата, обаче, стоят по друг начин. Законът е страна на
същността, в същността има субстрат, същността се променя, законът се изменя, обогатява се по съдържание.
Трето, схващането, че макроикономиката трябва да се строи на микроикономически основи, като последната се приспособи към несъвършенната конкуренция, асиметрична информация и пр., се нуждае от известно доуточняване.
Микроикономиката е част от цялото, дори да е основа на цялото, не е самото
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цяло и не го изчерпва по съдържание. Опитът страната, например през 70-те
години на миналия век, да експериментира т. нар. нова система за ръководство
на народното стопанство (икономически механизъм) в някои отделни предприятия, не даде резултати. Този факт показва, че микроикономическият анализ не
може механично да се пренася върху макроикономиката. Слабостта на макроикономикса е, че разглежда макроикономиката като механичен сбор от микроикономически единици.
Теорията на Кейнс не е застрахована и от някои слабости. По този повеод
бихме желали да направим някои разсъждения и да изразим скептицизъм по
някои нейни пунктове.
Първо, с известна условност приемаме тезата, че с увеличаването на
реалния доход се снижава склонността към потребление, т.е. делът му в него
намалява. Това в повечето случаи се отнася за работодателите, при които потреблението наистина изостава от дохода, докато за бедните слоеве това се
отнася в по-малка степен. Много лица от тях живеят за сметка на работната
заплата, повишаването й увеличава потреблението, тъй като много предишни
отложени потребности сега се задоволяват. Склонността към потребление не
намалява, а се увеличава.
Спорен е въпросът дали недостатъчното потребление е причина за кризата, или е следствие от системата, не преминава ли причината в следствие и
следствието в причина. Недопотреблението като причина за кризата в икономическата теория на Кейнс не е нещо ново. Още Сисмонди говори за недопотребление. Отстраняването му, обаче, както показа историята, не премахва кризите. Причините за тях следва да се търсят в комплекс от фактори.
Не подлежи на спор, че потреблението изостава от производството; стремежът на капитала е да разшири производството, плод на безграничното желание за предобиване на по-висока печалба; разширението на производството не
може, обаче, да се съчетае с разширение на потреблението. Потреблението е
ограничено от стойността на работната сила, от нейната покупателна способност, т.е. от работната заплата.
Увеличаването на дела на печалбата в БНП по-бързо от увеличаването на
работната заплата означава, че делът на потребление в реалния доход се намалява,
оттам относително се съкращава и покупателната способност на населението, поражда се т.нар. недопотребление. То, обаче, според нас, не може да предопредели
и изцяло да обясни кризисния характер на капиталистическата икономика.
Недопотребление е имало и при формите, предшестващи капиталистическото производство, но кризи не е имало; доколкото са съществували подобни
признаци, те са били плод на природни явления. Противоречието между производство и недостатъчно потребление е необходимо, но не достатъчно условие.
Вероятно причините трябва да се търсят в множество фактори, които стоят
извън обсега на нашето изложение.
Кризите при капитализма са продукт на капитала и в същото време форма
за разрешаване на неговите противоречия; средство за възстановяване на на-
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рушеното равновесие; предпоставка за обновяване на основния капитал, замяна на старото оборудване с ново; въвличане на нови капиталовложения в производството. Капиталът в движението си сам създава преграда за своето нарастване, поради което периодично възникват кризи. По време на тях, както подчертава Маркс, насилствено се унищожава оная част от капитала, която му
позволява да извършва движение, без да извършва самоубийство - условие за
неговото развитие и за равновесие на икономиката.
Второ, не може да се отрече, че с нарастването на дохода се увеличават
и спестяванията. Това, обаче, не е психологически закон, а обективна необходимост; част от дохода трябва да бъде отложена за покупка на бъдещи допълнителни стоки, а също и като пари за черни дни (старост, болест, непредвидени
неща и пр.).
Трето, не всяко увеличаване на дохода е равносилно на стимул към инвестиции и повишено търсене на работна сила. Връзка между тях съществува, но
не е пряка. Увеличените инвестиции не винаги водят до разширяване на заетостта. Това зависи от принципите на обновяване на техниката; възможно е влагането на инвестиции да става на неизменна, на понижаваща се и на подобряваща се техническа основа. Ефектът от различните ситуации ще бъде различен.
Ако обновяването на основния капитал се извършва на качествено нова
основа, вложените инвестиции няма да доведат до повишаване на заетостта, а
до нейното съкращаване. Твърдението, че заетостта расте пропорционално на
добавъчните инвестиции, не се потвърждава от съвременната действителност.
Четвърто, връзката между спестявания (натрупване на капитала) и лично потребление се обяснява неправилно. Тя не е директна, а опосредствена.
Натрупването на капитала може да се извърши и без да се разширява личното
потребление, което пък може да се разширява без натрупване на капитала. Върху
натрупването на капитала оказват влияние фактори, които стоят извън това потребление, а върху него оказват влияние фактори, които са извън натрупването
на капитала.
И така, отношението между производство и потребление, ограничено от
платежоспособното търсене, не винаги се изразява в права пропорция.
В заключение, теорията на Кейнс не е изгубила своята значимост за нашето съвремие. Това е най-важният извод, който може да се направи от съвременния прочит на неговото наследство, потвърдено от нашата практика. Необходимо е да се търси собствен общотеоретичен модел за развитието на икономиката, който да обхваща всички условия и фактори за саморазвитие и регулиране
на икономиката. А това може да стане тогава, когато се опираме не само на
теоретичното наследство на Кейнс, а и на всички постижения на икономическата мисъл, обогатени от нашия собствен опит и съобразени с него.
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130 YEARS SINCE THE BIRTH OF J. M. KEYNES: STROKES TO A PORTRAIT
Prof. Dr. Ec. Sc. Penyu Mihaylov
Abstracts
The article is of a jubilee nature, dedicated to 130th anniversary of John Keynes’ birthday.
In broad touches there is outlined his portrait, discussed is his theory as the product of certain
historical circumstances; analysis of the main principles of the doctrine, its weaknesses and
strengths; their significance to the socioeconomic transformations in the country. There is
traced the grand work of John Keynes for the development of economic theory.
Keywords: investments, consumption, marginal propensity, government regulation, crises.
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СТАТИИ
Econ Lit – L81, F23

ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ И МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ:
ДИНАМИКА, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ
В ГЛОБАЛЕН АСПЕКТ1
Гл. ас. д-р Валентина Макни
Изясняване на понятийния апарат
Като метод за достигане до потребителите, съвременните директни продажби са част от по-големия сектор на търговията на дребно, по-конкретно от
нейното направление извънмагазинна търговия (non-store retailing). Същността
им се състои в обяснения и демонстрации на продукти или услуги с помощта на
лични комуникации с потребителите, най-често в дома или офиса на клиента.2
Те са една от най-старите форми на пласментна политика, които възникват много
преди другите методи на продажба, но и до днес запазват особеното си значение.3 Водят началото си от САЩ в края на XIX в. с първите компании в тази
сфера – Avon и Singer. Осъществяват се в две основни форми – традиционна
продажба чрез дистрибутори на едно ниво (single-level) и директни продажби в
мрежа на няколко нива (multi-level).4 От 1950 година започват да се усъвършенстват и постепенно класическите директни продажби остават на по-заден план,
отстъпвайки все повече място на иновативната им форма – мрежов маркетинг
(мултилевъл маркетинг, МЛМ). Той е особено актуален в контекста на информационното общество, при което създаването на продукти и услуги и добавянето на стойност се осъществява чрез социални мрежи в глобален мащаб.
От гледна точка на икономическата наука, мрежовият маркетинг е концепция, подвластна на мрежовата икономика, при която, според Kotler & Achrol,
„йерархичните организации на XXI в. се разпадат в многообразия от мрежови
структури, в това число вътрешни мрежи, вертикални мрежи, междупазарни
мрежи и мрежи на възможности.”5 В подобна динамична и информационно бо1

2

3
4

5

Материалът е част от изследване по Договор за научно-приложни изследвания с ИУ-Варна, НП
73/2012 „Мрежовият маркетинг – непознатата реалност”
Кинг, Ч. Мрежов маркетинг – развитие и същност, в: Эйкен, Дж., Р. Кук. Лучшие из лучших
сетегого маркетинга: Выводим бизнес на новый уровень, JVA International, 2002, с. 21.
Благоев, В. Маркетинг. 2-ро издание, International University, С., 2003, с. 337.
Бъргстрьом, Фр. Ролята на търговията и възможностите на директните продажби. В: Директните продажби - една възможност във времето, под ред. на Еверт Гумесон и Ева-Корин Улсон, ГЕД
ООД, С., 2007, с. 47.
Achrol, R. and Philip Kotler. Marketing in the Network Economy: // Journal of Marketing, Vol. 63
Fundamental Issues and Directions for Marketing, 1999, 146-163.
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гата среда, радикалната намеса на маркетинга по принцип е преходът му от
агент на продавача към агент на купувача, от маркетиране на продукти и услуги към консултиране на клиенти и управление на потребителските им активи. В
този смисъл мрежовият маркетинг се явява оптимално свързващо звено между организация и потребители „с широк социален призив, чрез необикновена
комбинация от организационни практики и управленски стратегии”.6
Все още не съществува общоприета дефиниция за МЛМ. Американската
маркетингова асоциация го определя като стратегия и продажбен подход на
компаниите за директни продажби, които използват независими агенти (дистрибутори), структурирани на много нива да продават техните стоки/услуги на други
агенти или на крайни потребители.7
Основната разлика между класическите директни продажби и мултилевъл
продажбите се състои в разширените възможности за дистрибуторите (директните
представители) при втория вид – освен да осъществяват лични продажби на крайни
потребители, те могат да изграждат и своя бизнесорганизация с екип (мрежа). По
този начин печелят не само от маржа на своите клиентски продажби, но и допълнителни доходи от продажбите на хората, които са привлекли, мотивирали и обучили.8
Според Американската данъчна служба (IRS), директните продажби, и
по-конкретно мрежовият маркетинг, предлагат важни предимства, от една страна,
за хора, търсещи възможност за доходи и изграждане на собствен бизнес, от
друга страна, за потребители, които предпочитат алтернатива на магазините и
shopping-центровете, от трета страна, за пазара на потребителски стоки.9 IRS
ги представя като заместител и допълнение на традиционната заетост за хора,
които търсят гъвкава възможност за доходи, за да увеличат семейния бюджет,
както и за хора, които не са в състояние да упражняват пълна заетост. Тази
особеност на МЛМ, под формата на гъвкав труд, е в унисон с една от характерните тенденции на мрежовата икономика – трансформация на трудовата заетост и индивидуализация на труда.10
В изследването са представени обобщени данни за директните продажби,
включващи традиционни форми за осъществяване и мрежов маркетинг, като
последният заема преобладаващия дял в индустрията.11 През 2011 г. над 50%
от всички компании за директни продажби и 95% от тези в САЩ прилагат мрежов (мултилевъл) подход.12
6

Biggart, N. Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America, The University of Chicago
Press, 1989, p. 2.
7
American Marketing Association. https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=M
8
The European Direct Selling Assotiation, What is direct selling?
9
Internal Revenue Service, Retail Industry ATG – Chapter 3: Examination Techniques for Specific
Industries (Direct Sellers).
10
Castells, M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume I: The Rise of the Network
Society, Second edition with a new preface, Wiley-Blackwell, 2010, p. 282.
11
В специализираната литература директните продажби и мрежовият маркетинг се определят като
индустрия (Пилзър, 2010; Internal Revenue Service); професия (King, 2000), бизнесмодел (Poe,
2008, Wall Street Journal), канал за дистрибуция (Световната асоциация за директни продажби).
12
WFDSA, Global Report on Sales Methods and Compensation Plans – 2011, Published 6-2-2012.
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Глобални директни продажби по страни и региони 13
В продължение на десетилетия Северна Америка се развива като найголемия регионален пазар за директни продажби и мрежов маркетинг. От 1990
г. бизнес моделът все по-активно навлиза на азиатските пазари, при което Азиатско-Тихоокеанският регион (Азия – Пасифик) заема водеща позиция. През
2012 г. той представлява 44% от глобалния пазар за директни продажби, следван от Америка (Северна и Южна – 39%), Европа (16%), Африка и Близкия
Изток (1%) (фиг. 1)

Африка и
Близък
Изток; 1%
Европа;
16%
АзияПасифик;
44%

Централна
и Южна
Америка;
18%
Северна
Америка;
21%

Източник: WFDSA, Global Sales and Direct Selling Community – 2012.

Фиг. 1. Регионални пазари за директни продажби през 2012 г.
В национален аспект, десетте водещи страни с най-висок относителен дял
на директни продажби през 2012 г. заемат общо 76% от световния пазар. САЩ
е най-големият пазар с дял от 19%, следван от Япония (14%), Китай (12%),
Бразилия (9%), Корея (8%), Мексико (4%), Франция (3%), Малайзия (3%), Русия (3%), Германия (2%) (фиг. 2). За разлика от предходни години, през 2012 г.
на десетте водещи пазара съотношението между развити и развиващи се /нововъзникващи, е в полза на последните.

13

Организацията, която всяка година публикува сравними данни за директните продажби в световен мащаб е Световната федерация на асоциациите за директни продажби (WFDSA). Към 07.2014
г. последните актуални данни за индустрията са за 2012 г. и могат да се намерят на адрес
www.wfdsa.org
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САЩ; 19%

Германия; 2%
Русия; 3%
Малайзия; 3%

Япония; 14%

Франция; 3%
Мексико; 4%

Китай; 12%

Корея; 8%
Бразилия; 9%
Източник: WFDSA, Global Sales and Direct Selling Community – 2012.

Фиг. 2. Десетте водещи пазари за директни продажби, 2012 г.
След 1990 г. се наблюдава тенденция на нарастване броя на държавите,
които реализират годишен оборот от директни продажби, възлизащ на 1 млрд.
щатски долара. Към 2000 г. броят на тези държави е 14 и повечето от тях
(осем) са развити страни. Към 2012 г. държавите с директни продажби над 1
млрд. годишно са вече 23, но от тях броят на развитите страни остава постоянен. Факт е, че увеличението се дължи изцяло на развиващите се и нововъзникващите пазари. В момента 15 развиващи се страни и само 8 развити реализират
годишен оборот над 1 млрд. долара (табл. 1).
Основна предпоставка за това е съчетанието между усилената интернационализация, особено през последните 2-3 десетилетия, отварянето на пазарите на изток и развитието на частния сектор и предприемачеството на тези пазари. Директните продажби са изключително трудопоглъщаща индустрия, което,
наред с ниските бариери за навлизане в дистрибуторския бизнес, е особено
благоприятен и привличащ фактор в по-слаборазвитите страни.
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Таблица 1
Брой държави с годишни директни продажби над 1 млрд. долара
Страни

2000 г.

2012 г.

Развити

8

8

Развиващи/нововъзникващи

6

15

Източник: Авторова интерпретация по данни на WFDSA.

През 2012 г. нетните продажби на десетте най-големи транснационални
компании за директни продажби възлизат общо на 44 млрд. долара14, с което
реализират повече от 1/4 от глобалните директни продажби.15 Това показва, че
като цяло структурата, динамиката и тенденциите в индустрията са в известна
степен зависими от развитието на водещите £ компании.
Безспорно, през последните две десетилетия основен двигател на световната икономика са транснационалните корпорации (ТНК) и техните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). По време на световната икономическа криза от
2008 г. глобалната икономика и много сектори бележат спад и забавяне. Периодът на висок растеж на ТНК от 1990-те години до днес се характеризира със
силна динамика и двукратен спад – веднъж през 2000 - 2003 г. (при спукването
на технологичния балон, известен като Дот ком балона) и през 2007 - 2009 г. (по
време на световната финансово-икономическа криза) (фиг. 3).16 Подобна тенденция на глобалните потоци на ТНК следват и продажбите на техните чуждестранни филиали (фиг. 4).

14

Direct Selling News. http://directsellingnews.com/index.php/view/the_2013_dsn_global_100_list?
popup=yes#.U9EVFUAajMw
15
Транснационалните корпорации извършват преки чуждестранни инвестиции под формата предимно на сливания и поглъщания или на зелено, при което владеят или контролират производствени, търговски и други активи зад граница. Вж. Младенова, З. в Гаргов и колектив: Международен икономикс, Глава XI: Преки чуждестранни инвестиции и транснационални корпорации.
Наука и икономика, ИУ – Варна, 2010, с. 403-441.
16
UNCTAD, World Investment Report 2013.

Статии

21

Източник: UNCTAD, World Investment Report 2013.

Фиг. 3. Глобални потоци ПЧИ на ТНК (1995-2012)

Източник: UNCTAD, World Investment Reports 1996,1997...., 2013.

Фиг. 4. Продажби на чуждестранните филиали на ТНК (1995-2012)
Почти всички индустрии и сектори са засегнати в различна степен от последната криза – автомобилна, химическа, металургия, строителство, бизнес
услуги, финансово посредничество, транспорт, комуникации и редица други.17
По-различна е тенденцията сред компаниите в сектора търговия на дребно, и
по-конкретно в директните продажби. През 1993 г. директните продажби в глобален мащаб са на стойност 62 млрд. долара. През 2012 г. те достигат 167
млрд. (увеличение със 170%). За същия период хората, регистрирани като ди17

UNCTAD, World Investment Report 2010.
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ректни представители в индустрията, се увеличават шест пъти – от 15 млн. на
89 млн. през 2012 г.18
За разлика от общата тенденция при ТНК и техните задгранични продажби, от началото на 1990-те години глобалните директни продажби бележат постоянен растеж в развитието си. До сега, в рамките на две десетилетия, едва
забележим спад е отчетен единствено през 2000 и 2001 г. (фиг. 5). От 2007 г.,
когато почти всички индустрии са силно засегнати и отчитат големи спадове,
глобалните директни продажби бележат ежегоден ръст от средно 10%. Показателен е фактът, че растежът по време, на и след кризата е дори по-голям,
отколкото преди нея, на годишна база.19 Една от причините за този факт е неблагоприятната икономическа среда в корпоративния бизнес, която резултира в
силно нарастване на безработицата в международен план.

Източник: www.wfdsa.org
Данните за 2011 и 2012 г. са изчислени в долари по константни цени, като всички
посочени данни са без ДДС.

Фиг. 5. Глобални директни продажби в млрд. щатски долари
По оценки, в глобален мащаб всеки ден над 70 000 души се присъединяват
към директните продажби.20 През 2011 г. в Европа 25% от новоприсъединилите
се дистрибутори са били безработни.21 За 2012 г. Ирландската асоциация за
директни продажби отчита 60% ръст на млади новорегистрирани дистрибутори
на възраст под 25 г., при което делът на младежкия сегмент в индустрията в
18

WFDSA, Global Sales and Direct Selling Community – 2012.
Следва да се има предвид, че анализираните данни за продажбите на ТНК се отнасят само до
продажбите на задграничните им филиали, докато в индустрията на директните продажби са
отчетени глобалните продажби.
20
Neyten, T. and J. M. Fogg. Your Plan B, Business for Home.org Foundation, Netherlands. 2012.
www.businessforhome.org
21
The European Direct Selling Association, Promoting the Benefits of Direct Selling, SELDIA Annual
Report 2011-2012.
19
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Ирландия става 13%. С 29% спрямо 2001 г. се увеличава делът на младежите,
включили се към директните продажби във Великобритания, като делът им в
индустрията в страната достига 19%.22
Споделяме мнението, че рецесията подпомага растежа на мрежовия маркетинг,23 защото при загуба на работните си места в традиционните сектори много хора търсят алтернативни възможности. От своя страна, младите хора са привлечени от гъвкавия модел на МЛМ за правене на бизнес, при това международен. Може би мрежовият маркетинг е една от малкото индустрии, които предлагат работа на неограничен брой хора, поради особената му трудо-интензивна поглъщателна способност и липсата на бариери за навлизане в бизнеса.
Джендър разпределение в директните продажби
Индустрията има доказано силен джендър ефект. Според WFDSA, в световен мащаб 75% от нейните представители са жени, а 25% – мъже. Не случайно
мрежовият маркетинг е наричан „розовата икономика” (“Pink economy”).24 През
2010 г. в САЩ жените генерират годишни директни продажби от 29,6 млрд. долара.
Джендър разпределението има най-изразено разминаване в Централна и Южна
Америка, където директните продажби са представени почти само от жени (92%).
Най-малка е разликата в Азиатските държави. Там жените са 68%25 (табл. 2).
Таблица 2
Джендър разпределение в глобалните директни
продажби през 2012 г. (%)
Представители по региони

Жени

Мъже

Южна Африка
Северна Америка

68
86
77

32
14
23

Централна и Южна Америка
Западна Европа

92
78

8
22

ЦИЕ

86

14

Азия-Пасифик

Източник: wfdsa.com
22

Direct Selling News, “Irish DSA Reports Surge in Young Direct Sellers”, Jul 31, 2013.
Вж: King, Ch. and J. Robinson (2000) The New Professionals: The Rise of Network Marketing as the
Next Major Profession, Prima Publishing; Ponder, K. (2011) “The Ultimate Social Business Model”,
A Special Supplement to the Wall Street Journal by Direct Selling News; Bell, A. (2011) Breaking the
Cycle of Unemployment, DirectSellingNews: http://directsellingnews.com/index.php/view/
breaking_the_cycle_of_unemployment#.Uler69LwmI8
24
Bell, A. Breaking the Cycle of Unemployment, DirectSellingNews. 2011. http://directsellingnews.com/
index.php/view/breaking_the_cycle_of_unemployment#.Uler69LwmI8
25
WFDSA, Global Sales by Sales Methods – 2012.
23

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

24

Според изследване сред 2500 дистрибутори в Индия (на този пазар 64% от
заетите в директните продажби са жени), мрежовият маркетинг дава на жените възможност за финансова независимост и самочувствие.26 В САЩ, например, трима от всеки четирима възрастни хора, живеещи в бедност, са жени.27
Доказано е, че жените по-трудно намират заетост, при това обикновено срещу
по-ниско заплащане и по-рядко се задържат продължително на работа, поради
присъщите им семейни отговорности. Не случайно, голяма част от представителите в индустрията са майки с деца. Самата природа на мрежовия маркетинг
– стремеж към сътрудничество, а не към конкуренция, добри взаимоотношения
чрез повече общуване с други хора, чувство за справедливост – е присъщо
специфично предимство на жените.28 От икономическа перспектива, за тях
мрежовият маркетинг е средство за повишаване на доходите, постигане на самостоятелност и увеличаване на семейния бюджет.
Продуктово разпределение в директните продажби
Продуктовото разпределение на глобалните директни продажби е в три
преобладаващи категории продукти: козметика и лична грижа (Beauty and
personal care, BPC – 35%); уелнес – продукти за здравето (Wellness – 25%);
продукти за дома и уреди за дълготрайна употреба (14%). Делът на всяка
от останалите категории е под 10%.29 Продуктовият асортимент в индустрията
е още една очевидна причина за по-голямата активност на жените.
Основна причина за представеното разпределение е фактът, че сред десетте водещи глобални компании за директни продажби, които през 2012 г. реализират 1/4 от глобалните директни продажби, шест са в продуктовата категория козметика и лична грижа (табл. 3).
Таблица 3
Десетте най-големи глобални компании по нетни продажби за 2012 г.

1. Amway

САЩ

Ключова продуктова
категория
Уелнес и здраве

2. Avon

САЩ

Козметика и лична грижа

3. Herbalife

САЩ

Уелнес и здраве

4. Vorwerk

Германия

Домакински уреди

5. Natura

Бразилия

Козметика и лична грижа

Компания
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Mukherjee, A. et all. Socio-Economic Impact of Direct Selling: Need for a Policy Stimulus, Indian
Council for Research on International Economic Relations. 2011.
27
Кийосаки, Р. Бизнесът на XXI век. Анхира, С., 2012, с. 134.
28
Мур, А., Л. Стрингфеллоу. Женский путь в сетевом маркетинге. Фаиир-прес, 2003, с. 59.
29
WFDSA, Global Sales by Product Category – 2012.
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6. Mary Kay

САЩ

Козметика и лична грижа

7. Tupperware Brands

САЩ

Стоки за дома

8. Nu Skin

САЩ

Козметика и лична грижа

9. Oriflame

Люксембург

Козметика и лична грижа

Перу

Козметика и лична грижа

10. Belcorp

Източник: directsellingnews.com

Най-продавани в индустрията са силно персонализираните продукти, които имат директен контакт с човека (козметика и уелнес продукти). Те дават
възможност за споделяне на личен опит и резултати от употребата им, което
допълнително стимулира по-тясната връзка и поддържане на по-активна комуникация между дистрибутори и клиенти, а следователно и по-успешни продажби. В индустрията е наложено становището, че дистрибуторът следва да бъде
продукт на продукта си и той си е най-добрата реклама30, при което личната
употреба на продуктите има важно значение. Поддържането на добри социални
взаимоотношения, често резултиращи в икономически ползи, са достатъчно
силен мотив за много хора да стават част от мрежовия маркетинг.
Методи на продуктово маркетиране в директните продажби
В директните продажби се прилагат два основни метода за реализация на
продуктите и достигане до клиентите. Първият, по-разпространен метод, е „лице
в лице” (person-to-person), при който дистрибуторът се среща с потенциален
клиент, като му представя продукта и бизнесвъзможността. Вторият, по-рядко
прилаган метод, е групова презентация или така нареченото „домашно парти”
(party plan), което се организира в дома на дистрибутор-домакин. Там се презентират продуктите, предлагат се мостри или дегустации, при което определен
процент от поканените осъществяват покупка. В международен аспект 80% от
директните продажби се реализират лице в лице, 18% – чрез домашно парти
и 2% – чрез други методи (лични и официални фирмени сайтове, социални медии, автоматични поръчки и др.)31
Тенденции в индустрията на директните продажби
и мрежовия маркетинг
През последното десетилетие от развитието на индустрията се открояват
следните тенденции:
30

Компании, които разпространяват своите продукти чрез метода на директните продажби и мрежов маркетинг по правило не използват рекламата като средство за промотиране, тъй като
вместо нея заплащат комисионни на своите независими представители, които осъществяват жива
реклама „от уста на уста”.
31
WFDSA, Global Sales by Sales Methods 2012.
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• В глобален аспект, все повече държави реализират оборот от директни
продажби, възлизащ на 1 млрд. долара, но увеличението на техния брой
е за сметка на развиващите се и нововъзникващи пазари, каквато е тенденцията в динамиката на развитие на ТНК като цяло. Най-голям принос в това отношение имат страните от Азия – Пасифик и Латинска
Америка. В САЩ, където се заражда мрежовият маркетинг, се забелязва известно насищане на пазара, тъй като 10% от работната сила
през 2012 г. е част от индустрията.32 Все повече развиващи се страни
стават активни участници в директните продажби, с което се оформя
тенденция за осигуряване на доходи за населението в тези страни.
• На фона на световната финансово-икономическа криза, директните продажби и мрежовият маркетинг са една от малкото индустрии, които не
отчитат спад, нито задържане, а отбелязват средногодишен ръст от 10%.
Предпоставка за това е фактът, че предлагат заетост без ограничения за
пол, раса, образование или умения, с което дават възможност на трудоинтензивните страни да се намали натискът върху трудовите им пазари.
• За разлика от предходните десетилетия, когато растежът на индустрията
е благодарение основно на продуктовата категория козметика и лична
грижа, през последните години се забелязва стабилен растеж в други
две основни продуктови категории – уелнес (хранителни добавки, продукти за отслабване, здравословни храни) и услуги (комунални и финансови).33 Прогнозите са, че продуктите, насочени към грижа за здравето,
ще бъдат водещият канал в директните продажби в бъдеще. В сравнение
с институционалното здравеопазване, продуктите за лична грижа в някои
страни (например САЩ) се оценяват като по-икономичен и по-ефективен
начин за намаляване на бъдещите разходи за здравеопазване. От своя
страна, тенденцията за застаряване на населението в глобален мащаб,
особено в развитите страни, и особеностите на “baby boom” поколението,34 създават благоприятен пазар за компаниите, насочени към реализация на натурални продукти за здраве и подмладяване.
• В демографски и джендър аспект се наблюдават няколко особености.
Жените са преобладаващият пол в индустрията, което е показателен
фактор, че за тях тя предлага добри възможности за доходи. В годините след световната криза, обаче, е все по-активно участието на мъжете, което в известна степен е свързано с освобождаването на много
работни места в индустриалния сектор. Факт е и все по-активното включване на младото поколение. Това е донякъде резултат от нарастващата
32

Вж. RI Department of Labor and Training. http://www.dlt.ri.gov/lmi/laus/us/usadj.htm и Direct Selling
Association, http://www.dsa.org/research/industry-statistics/11gofactsheet.pdf
33
Euromonitor International, Direct Selling in the US, April 2013.
34
Бейби бум поколението са хората, родени след Втората световна война (между 1946-1964 г.),
които предизвикват силен демографски прираст в развитите страни. Това поколение оказва
значително влияние и дава тласък за развитие на икономиката. През десетилетията то предизвиква появата и промяната на цели индустрии. Сега стимулира развитието на уелнес индустрията.
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младежка безработица в много страни,35 както и все по-усиленото прилагане на съвременните информационни и комуникационни технологии в
мрежовия бизнес, привличащи младите хора.
Директни продажби и мрежов маркетинг в България
Изследваният подсектор на търговията на дребно прохожда в страната
след промените след 1990 година. По данни на Евромонитор, от четирите канала за извънмагазинна търговия у нас, директните продажби заемат най-голям
дял (54%). През последните пет години тенденцията им е с постоянен ръст
(табл. 4). Следващият най-развит канал са Интернет продажбите, чийто дял от
общите извънмагазинни продажби през 2013 г. е 38%. Макар и с по-малък относителен дял, Интернет-продажбите изпреварват по ръст директните продажби,
съответно 52,3% спрямо 31,8%. През следващите години се предвижда 3% ръст
на директните продажби.
Таблица 4
Продажби в извън-магазинната търговия на дребно по канали,
в млн. лв., без данъци върху продажбите (2007 - 2012 г.)
Канали за продажби

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Директни продажби

94,3

104,1

107,0

111,6

118,5

124,3

Пазаруване от дома

4,1

3,5

3,6

3,6

3,8

4,0

Интернет продажби

58,6

65,1

70,1

77,4

82,4

89,2

Вендинг продажби

13,0

13,4

13,2

13,4

13,9

14,4

169,9

186,1

194,0

206,0

218,5

231,8

Общо извън-магазинни
продажби на дребно

Източник: Euromonitor International, Retailing in Bulgaria, Market Data, 2013.

Съпоставяйки данните от Световната федерация на асоциациите за директни
продажби (WFDSA), през 2012 г. България е на 6-то място в индустрията от всички
страни в ЦИЕ, участвали в източните разширявания на ЕС. Трябва да отбележим,
че в много страни в Европа тя бележи спад. Заетите в индустрията лица са 135
хил., което представлява 45% от всички заети в търговията на дребно36 и 6% от
35

Проблемът с младежката безработица в световен мащаб е наречен феномена на „изгубеното
поколение” (scarred generation). Вж. ILO, Global Employment Trends for Youth 2012. Например, в
ЕС младежката безработица е много по-висока, отколкото берзаботицата сред останалото население, като през 2012 г. в ЕС-27 тя достига 22,8%, при което надвишава повече от два пъти общата
безработица от 10,5%. Вж. Eurostat Unemployment Statistics.
36
По данни на Евромонитор през 2012 г. в България заетите в търговията на дребно са 300 хил.
души.
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общата заетост в страната.37 86% от всички директни представители са жени и
14% – мъже.38 Това разпределение е идентично с джендърното съотношение
на дистрибуторите в ЦИЕ. Трябва да се вземе предвид, че данните за дистрибуторите в България включват само регистрираните в компании, членуващи
чрез местни представителства в Българската асоциация за директни продажби
(БАДП), което означава, че реално броят им е по-голям. За сега, тези компании
са седем – Avon, Aquasource, Forever Living, Oriflame, Royal Sales International,
Vision, Zepter. Предстои включване на най-голямата в света МЛМ компания
Amway.
Като се има предвид този факт, може да се прецени, че директните представители у нас очевидно надхвърлят данните от официалната статистика. По
неофициални данни, в страната оперират между 20-30 компании за директни
продажби и мрежов маркетинг. Точната оценка за броя им е трудна, защото
има такива, които не са официално регистрирани с офиси в страната. До известна степен това се дължи на нарастващата роля на Интернет маркетинга и
маркетинга на услуги, което свива необходимостта от създаване на физически
представителства по страни. Официални представителства имат редица компании, които не са част от БАДП, като например: Rainbow, Herbalife, Tupperware,
LR Health & Beauty Systems, PM International, Stemtech International, FM Group,
Coral Club International. На пазара оперират и няколко български MLM компании. Едни от първите, които успяват да се задържат на пазара повече от десет
години, са „Green Master” и „Златната ябълка”.
Според Евромонитор, компаниите с най-голям дял от пазара са Avon (44%)
и Oriflame (24%), които губят от относителния си дял през последните години.
Най-силно присъствие на българския пазар има продуктовата категория козметика и лична грижа (53%), следвана от уелнес продуктите 37% и с найнисък дял са домакинските стоки и стоките за дълготрайна употреба
(9%).39 През следващите години се предвижда силен ръст на уелнес продуктите. Посочените категории се ограничават единствено до продуктовия асортимент на компаниите, включени в БАДП, защото в България оперират фирми с
други продукти, в това число услуги, които не попадат в тази статистика.
Мрежовият маркетинг (МЛМ) запазва своята популярност в страната и е
предпочитаният метод за продажби от компаниите за директни продажби, но не
се ползва с добър имидж сред населението, поради отрицателния опит на много
хора от измамните финансови схеми след 1990 г.40 Въпреки това, в България
37

По данни на НСИ, броят на заетите в икономиката на страната ни лица през 2012 г. е близо 2 219
хил. вж: НСИ, Пазар на труда, годишна статистика на заетостта за 2012 г. http://www.nsi.bg/bg/
content/3953/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0
%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE
38
WFDSA, Global Sales by Sales Methods – 2012.
http://wfdsa.org/files/pdf/global-stats/Sales_Method_2012.pdf
39
WFDSA, Global Sales by Produkt Category, 2012, published 6.24.2013
http://wfdsa.org/files/pdf/global-stats/Product_Category_2012.pdf
40
Euromonitor International, Retailing in Bulgaria, 2013.
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непрекъснато навлизат нови МЛМ компании. Тази тенденция е разбираема, като
се имат предвид прилаганите стратегии на компаниите за диверсификация на
пазарите, фазата на растеж от жизнения цикъл на индустрията в страните от
ЦИЕ и ниските доходи на населението. От своя страна, все повече българи се
присъединяват към мрежовия маркетинг, като за част от тях той се е превърнал
в основен и единствен източник на доходи, а за повечето той носи допълнителни
доходи.
* * *
Могат да се направят два основни извода:
1. Различни са предпоставките, които определят растежа на мрежовия
маркетинг в развитите и развиващите се страни. В индустриалните общества
той е свързан със застаряването на населението, високата безработица, закриването на много работни места в традиционния корпоративен бизнес в резултат
на световната криза и развитието на аутсорсинга. В трансформиращите се икономики, основна предпоставка за успешното навлизане на модела е преходът
от държавния към частния сектор, развитието на предприемачеството и стремежа към допълнителни (по-високи) доходи в тези страни. В нововъзникващите пазари двигателят на индустрията са голямата им поглъщателна способност, важната роля на микропредприемачеството и по-слабото участие на жените на трудовия пазар. В световен мащаб, общите предпоставки за растежа
на директните продажби са глобализацията, нарастващата несигурност на традиционната заетост и навлизането в информационната епоха.
2. Предвид особеностите и тенденциите на директните продажби и мрежовия маркетинг, както и нерегулирания пазар в България, следва да се обърне
по-голямо внимание на индустрията, на социално-икономическото £ влияние и
перспективите за развитие в страната. В тази насока могат да се предприемат
изследвания за връзката между МЛМ и макроикономически показатели като
заетост, безработица, доходи (работна заплата) и др. Следва да се работи в
посока на създаване на национално законодателство, регулиращо на първо време търговията на дребно, а на следващ етап да се обхванат и директните продажби, по примера на редица държави. Подобни мерки ще редуцират злоупотребите в сектора и ще създадат предпоставки за оптимално използване на потенциала му в обществото.
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DIRECT SALES AND NETWORK MARKETING:
GLOBAL DYNAMICS, STRUCTURE AND TRENDS
Chief Assist. Prof. Dr Valentina Makni
Abstracts
Direct sales and network marketing in particular are a growing area in non-store retail
trade to which until the present moment there has been paid little attention in Bulgarian economic
science. That area forms a global industry, which in 2012 realized a turnover of 167 bln dollars,
owing to 90 mln independent direct representatives all over the world. The present study aims
at presenting an analysis and a global survey of the dynamics, structure and trends in its
development during the past 1-2 decades. Taking into account the peculiarities of this area in
the tertiary sector of the economy – the service sphere, the ambition of the author is to perform
a comparison with the peculiarities of the world economy as a whole, which have emerged in
the period under consideration, and on that basis to point out some conclusions on the
prospects created by direct sales and mostly their main form of manifestation – network marketing.
Keywords: direct sales, network marketing, MLM, retail trade.
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Econ Lit – M42; H29

ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪТРЕШЕН
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ
ЗА НУЖДИТЕ НА ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА
Ас. д-р Бистра Николова
Прегледът на специализирани публикации, свързани с теорията на финансовия контрол, показва че научният интерес към вътрешния финансов контрол у
нас не е голям. Доколкото този вид финансов контрол е обект на научно изследване, обикновено се разглежда едностранчиво – само в организациите от публичния сектор, които по закон са длъжни да въведат и поддържат система за
вътрешен финансов контрол. Не са изследвани въобще или са изследвани, но в
недостатъчна степен, въпроси като, генезис на този основен вид финансов контрол, същност, характерни черти, необходимост от осъществяване, роля, методически инструментариум, технологични особености, специфика на контролното въздействие и др. Тези въпроси не са обект на самостоятелно и задълбочено
научно изследване в това изложение, чиято основна цел е да се направи характеристика на вътрешния финансов контрол, да се изведат насоките
и критериите за оценка на системата за вътрешен финансов контрол и
да се адаптират за приложение в данъчно-контролната практика, като
се има предвид нормативната уредба на одиторския контрол.
Ако разгледаме системата за финансов контрол в тесен смисъл, тя се
състои от два основни компонента – вътрешен и външен финансов контрол.
Разграничаването на финансовия контрол на вътрешен и външен е традиционно
за теорията на контрола. Използват се два основни критерия за разграничаване:
според мястото на обекта и субекта на контрола (респ. дали са в непосредствена близост и са в една и съща система)1 и според принадлежността на контролните органи към проверявания обект (дали се намират в трудово-правни отношения с обекта на контрол)2. Като по-точен може да се приеме първият критерий, тъй като е възможно вътрешноконтролните органи да не са в трудовоправни отношения с обекта на контрол (например, вътрешните одитори в публичния
сектор)3.
Както във всяка друга система, така и в системата за финансов контрол
отделните компоненти си взаимодействат и са взаимно свързани. Затова ефи1

2

3

Динев, Михаил. Контрол в социалното управление. С., Тракия-М, 1999. 70 с. и Донев, Калю,
Жечо Герджиков и Руслана Димитрова. Теория на финансовия контрол. Варна, Унив. изд. Наука
и икономика, 2010, с. 92.
Томов, Йордан и Крум Крумов. Стопански, финансов и данъчен контрол. Свищов, Акад. изд.
Ценов, 2007, с. 37.
Вж. чл. 11, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Обн. ДВ. бр. 27 от 31 Март
2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013 г.
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касният вътрешен финансов контрол е предпоставка за постигането на оптимални резултати от външния финансов контрол и обратно. Тази релация между
вътрешния и външния финансов контрол е причина за насочване вниманието на
външните финансово-контролни органи (в т.ч. органите за данъчния контрол)
към изградената в предприятията система за вътрешен финансов контрол
(СВФК) и нейната оценка. Следователно, вътрешният финансов контрол
може да бъде самостоятелен обект на изследване в теорията на финансовия контрол и, също така, да бъде обект на изучаване (в теорията и
практиката) във връзка с друг компонент на системата за финансов контрол. Например, независимите одитори изучават системата за вътрешен финансов контрол във връзка с общата оценка на риска в одитираното предприятие, при планирането на контролната дейност и избора на подходящ методичен
инструментариум.4
В специализираната литература съществуват редица определения на понятието „вътрешен контрол”, които в една или друга степен изразяват неговата същност.5
Едно от най-съдържателните определения у нас е дадено от проф. д-р ик.н. Михаил
Динев: „Вътрешният контрол е характерен за управлението на една система. По
правило това е контролът на собственика или на притежателя на повече от половината акции на общата собственост. При това става въпрос за контрол, който може
да има различен статус и начин на органзация. Възможно е да има специален орган
за вътрешен контрол, да има чисто управленски вътрешен контрол, да има само
вътрешно-счетоводен или финансово-счетоводен контрол, да има най-сетне формален и неформален контрол. Вътрешният контрол е възможно да се осъществява
за различни процеси, специфични обекти и процеси в тях”.6
В сферата на финансовия контрол у нас и в чужбина са популярни и следните нормативни определения:
Според МОС 315, вътрешният контрол се разглежда като процес, разработен и осъществяван от лицата, ангажирани с общото управление, ръководството и други служители, с цел предоставяне на разумна степен на сигурност
относно постигането на целите на предприятието по отношение на надеждността на финансовите отчети, ефективността и ефикасността на дейността и спазването на приложимите закони и други нормативни разпоредби.
В указанията на ИНТОСАЙ се посочва, че: „Вътрешният контрол е
цялостен процес, в който участват ръководството и персоналът. Предназначението му е да предоставя разумна увереност, че в хода на изпълнението на
мисията на организацията се постигат следните общи цели:
4

5

6

Именно с такава цел по-нататък ще бъде разгледан вътрешният финансов контрол и ще бъдат
систематизирани основните насоки и критерии за оценка на СВФК в предприятията, адаптирани
за приложение: от одиторската практика – в данъчния контрол, осъществяван главно от органите
на НАП.
Вж. Димитрова, Руслана. Вътрешен финансов контрол в предприятието – възможности за моделиране. Варна, Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 42 – с. 47. В това изследване са систематизирани и анализирани 13 определения за същността на вътрешния финансов контрол.
Динев, Михаил. Цит. изт., с. 70.
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• извършване на правилни, етични, икономични, ефективни и ефикасни дейности;
• изпълнение на задълженията по отношение на отчетността;
• спазване на приложимите закони и разпоредби;
• опазване на ресурсите от загуба.”
Съгласно наръчника за вътрешен одит: „Под “вътрешен одит” се разбира независима и обективна, осигурителна и консултантска дейност, предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване дейността на организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез
прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване на ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.”
Следва да се отбележи, че някои автори на специализирани публикации
основателно правят разлика между понятието „вътрешен контрол” и „вътрешен одит”7 но, такова разграничение не е целесъобразно от гледна точка на
това изложение.
Прегледът на специализираните публикации в нашата страна показва, че
вътрешният контрол се изследва едностранчиво – главно в организациите от публичния сектор, по отношение на които съществува нормативно изискване за създаване и поддържане на система за финансово управление и контрол, съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
По този начин се дава приоритет на оценката на системата за вътрешен
финансов контрол в организациите от публичния сектор, респ. не се отделя достатъчно внимание на вътрешния контрол в останалата част от организациите
в икономиката, които преобладават днес. От своя страна, това води до формиране на неправилна представа относно ролята и значението на вътрешния финансов контрол и убеждение, че той съществува само в онези случаи, когато е нормативно регламентиран.
Затова следва да се изясни, че система за вътрешен финансов контрол в организациите се изгражда по две основни причини:
- осъзнатата необходимост от страна на собственика, органите на управление и ръководството в организациите;
- изискване на нормативен акт.
Следователно, система за вътрешен финансов контрол съществува
във всяко предприятие (голямо или малко, частно или с държавно участие), тъй като вътрешният контрол е свойствен на управлението на организациите като цяло. Разбира се, този контрол не е развит в една и съща
степен в отделните предприятия, респ. там, където съществува нормативно изискване за установяването на система за вътрешен финансов
контрол – този контол е много по-добре развит и е лесно разпознаваем.
Когато се разглежда вътрешният финансов контрол, в специализираната
литература у нас се посочва, че той има пряк, непосредствен характер и се
7

Вж. Вълчев, Светлин. Предизвикателства пред вътрешния одит – разбирането за вътрешен
контрол. Сборник с публикации „Одитът в българия” ИДЕС, С., Роел-98, 2012, с. 236.

Статии

35

отличава с оперативност. Контролните действия съвпадат с протичането на
явленията и процесите или са насочени към крайните резултати от тях, което
създава възможност за висока разкриваемост и ефективност. Чрез вътрешния
контрол може да се влияе пряко, непосредствено върху проверяваните явления
и процеси. Подчертава се и възможната му зависимост от субекта на управление, както и фактът, че самите органи на този контрол могат да са участници в
производствените и управленските процеси в предприятието, което влияе негативно върху разкриваемостта и силата на контролното въздействие.8 В други
наши публикации се посочва, че по отношение на предприятието, вътрешен е
контролът, който се осъществява от неговите управленски органи, специализирани органи за контрол (контрольори и др.), от главните счетоводители, от органи за контрол по качеството, от контролни съвети и др. Като специфика на вътрешния контрол се сочи, че при него отсъства идентификация на обекта, тъй като
той е известен – съществува постоянно наблюдение (мониторинг) и др. Уточнява се, че нормативно вътрешният контрол у нас се урежда с отделни норми
на търговското законодателство, Кодекса на труда, правилници и наредби, устави и учредителни договори на предприятията.9
В чуждестранната (англоезична) специализирана литература, когато се
изяснява необходимостта от вътрешен контрол и неговите характерни черти се
посочва, че когато предприятието е малко, неговият управител може да взема
всички важни решения и обикновено извършва пълно наблюдение над стопанската дейност. Обаче, когато бизнесът се разрастне и се увеличи необходимостта от допълнителен персонал, включително служители и управленски кадри,
управителят започва да губи абсолютния си контрол и трябва да се довери на
служители, които да вършат някои от работите в предприятието. От този момент управителят осъзнава, че трябва да се вземат предпазни мерки, за да се
защитят интересите на организацията. Като резултат от това, управителят изгражда вътрешноконтролна структура със следните три основни компонента:
- контролна среда, която определя цялостната представа, съзнанието и
поведението на борда на директорите, управленските кадри и собствениците на предприятието;
- счетоводна система, която съдържа установените методи и първични
документи за идентифициране, събиране, анализ, класифициране, отчитане и докладване на стопанските операции, за да се осигури пълна,
точна и своевременна финансова информация;
- контролни процедури – политики и процедури, допълващи контролната
среда и счетоводната система, които управленските кадри са въвели за
да осигурят значителна сигурност, че предприятието ще постигне специфичните си цели. Тези контролни процедури могат да включват процеду8

9

Томов, Йордан и Крум Крумов. Стопански, финансов и данъчен контрол. Свищов, Акад. изд.
Ценов, 2007, с. 37.
Донев, Калю, Жечо Герджиков и Руслана Димитрова. Теория на финансовия контрол. Варна,
Унив. изд. Наука и икономика, 2010, с. 92-93.
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ри, свързани с оторизиране, разделяне на задълженията, разработване и
употреба на подходящи първични документи и данни, адекватна защита
на достъпа до активите и независима проверка на изпълнението.
Една ефикасна вътрешноконтролна структура в предприятието включва
нейния план на организиране и всички процедури и действия, предприемани от
предприятието за:
1. защита на неговите активи от кражби и загуби;
2. осигуряване на съгласуваност между политиката на предприятието и
приложимите закони;
3. оценяване изпълнението на всеки член от персонала в предприятието,
така, че да се увеличи ефективността на операциите;
4. осигуряване на вярни и надеждни оперативни данни и счетоводни отчети.
В чуждестранната литература се обръща внимание, че не само големите,
но и малките предприятия могат да получат ползи от прилагането на някои
вътрешноконтролни мерки. Превенцията на кражби и загуби е само част от
вътрешния контрол, респ. неговата цел е да осигури ефективното функциониране на стопанската дейност.10
Въз основа на изложеното дотук, могат да се изведат следните характерни черти на вътрешния финансов контрол:
- един от видовете финансов контрол, респ. част от системата за финансов контрол;
- отличава се с оперативност, има пряк и непосредствен характер –
контролните действия често съвпадат с протичането на явленията и
процесите, но е възможно и да са насочени към крайните резултати от
тях;
- осъществява се като процес на непрекъснато и критично (оценъчно)
наблюдение на подконтролните обекти и на протичащите в тях процеси;
възможно е да се осъществява и като единичен акт (отделни контролни действия), при значими индикации за отклонения от зададените норми – с цел да се установят отклоненията и да им се противодейства
своевременно;
- необходимостта от неговото осъществяване възниква с учредяването на предприятието, с оглед опазване на имуществото, постигане на
поставените цели и осъществяване на дейност, съгласувана с приложимите нормативни разпоредби;
- с разрастването на стопанската дейност на предприятието, когато управляващият/собственикът не е в състояние лично да контролира
дейността на предприятието, се налага той да предостави контролни правомощия на свои сътрудници, респ. да се създаде вътрешно-контролна структура (система);
10

Hermanson, H. Roger, James Don Edwards. Financial Accounting. Fifth edition. IRWIN. Boston,
1992, p. 378-384.
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- може да се осъществява в отговор на изискване в нормативен акт и/
или поради присъщата на управлението необходимост, респ. в
първия случай се изгражда формална структура (система) за вътрешен
финансов контрол в предприятието, а във втория – това не е задължително (може да се осъществява неофициално и неформално);
- може да има официален и формален характер (да се осъществява от
специално назначени лица – контрольори, вътрешни одитори и др., съгласно
писани правила, инструкции, процедури за осъществяване и др.), както и
неофициален и неформален характер – да се осъществява непосредствено в хода на обичайната дейност на предприятието от различни
служители, съобразно тяхната компетентност и място в организационно-управленската структура (счетоводители, консултанти, ръководители на отдели и сектори, директори, управители и др.);
- може да ползва методическия инструментариум на финансовия контрол, въпреки, че възможностите за прилагане на разнообразни методи
не са големи, тъй като подконтролните обекти се познават добре (респ.
не е необходимо тяхното идентифициране и предварително проучване),
а контролните действия (в общия случай) съпътстват процесите и явленията в предприятието и не е необходимо да се възстановява „картината” на протеклата стопанска дейност през изминал отчетен период;
- контролното въздействие следва да е насочено най-вече към превенция на вероятните нарушения и отклонения; възможно е също иницииране на дисциплинарни наказания и търсене на имуществена отговорност по реда на Кодекса на труда.
Предвид изложеното дотук за целите на оценката на системата за
вътрешен финансов контрол, може да се изведе следното определение: вътрешният финансов контрол може да има официален и формален
характер или неофициален и неформален характер; той е системно осъществяван процес на критично (оценъчно) наблюдение на подконтролните обекти и протичащите в тях процеси с участието на собственика,
ръководството, персонала и консултанти, за реализиране на специфично
контролно въздействие, с оглед постигане целите на организацията, опазване на имуществото, ефективност на дейността, както и за спазване
на приложимите нормативни разпоредби.
Необходимостта от оценка на системата за вътрешен финансов
контрол в предприятията възниква по две основни причини: когато
ръководството се стреми да усъвършенства управленските процеси в предприятието и когато външни финансово-контролни органи, проверявайки стопанската дейност на конкретно предприятие, търсят начини за повишаване ефективността на контрола.
Най-често такава оценка извършват одиторите, тъй като тя е изискуема
според приложимите одиторски стандарти (за независим одит, одит от Сметната палата и одит в публичния сектор) и е част от анализа на риска в предприя-
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тието. Оценката на системата за вътрешен финансов контрол може да
се ползва и в данъчния контрол, като иновативно средство за повишаване на неговата ефективност.11
В специализираната литература се посочва, че оценката на системата за
вътрешен контрол е много важна за одита, респ. ако одиторът може до голяма
степен да се довери на тази система, ще бъде необходимо да извърши по-малко контролни процедури (като брой и/или като сложност), тъй като в тези случаи
намалява вероятността за допускане на грешки в счетоводните документи: „Ако
одиторът се увери, че системата на вътрешния контрол функционира, от това
следва, че рискът от грешки в счетоводните документи е по-малък. Затова е
много важно одиторът да установи наличието на система за вътрешен контрол
и да направи проверка дали тази система работи ефективно.”12.
Аналогичен извод може да се направи и за данъчния контрол: с
оглед съкращаване на усилията и ресурсите при реализацията на данъчния контрол, може да се препоръча още при планирането и подготовката на контролните действия да се направи оценка на системата на счетоводната отчетност и системата за вътрешен контрол, тъй като при
добре функциониращи системи, като правило, намалява рискът от несъответствия и недостоверност в отчетните и декларираните данни и, следователно, данъчните органи могат в по-голяма степен да се доверят на
създадената в предприятието информация.
Тъй като по отношение на данъчния контрол няма специални нормативни
разпоредби относно оценката на системата за вътрешен финансов контрол (стандарт, вътрешна работна процедура и др.), за тази цел могат да се адаптират
приложимите в одиторската практика – стандарти, указания и наръчници,
в т.ч.:
- МОС 315 Разбиране за предприятието и неговата среда и оценка на
рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия13,
които предоставя насоки относно проучването и оценката на счетоводната система и системата за вътрешен контрол;
- Указания на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен контрол в публичния сектор14;
11

В практикта на НАП (от 1 януари 2006 г. е официален правоприемник на данъчната администрация) такава оценка все още не се прилага, но във връзка с това е заявена потребност в публична
покана № 9018982 „Разработване на ръководство за прилагане на одиторски техники при извършване на данъчно осигурителен контрол”, изх. № на НАП Е-12-00-435/20.08.2013 г. Вж.
http://www.nap.bg/page?id=304, респ. Раздел 1 – Подготовка, планиране и извършване на ревизията за установяване на данъчни и/или осигурителни задължения.Тема 2 – Вътрешни контроли,
установени от лицата; разглеждани въпроси: дизайн и оценка на оперативната ефективност на
създадените вътрешни контроли.
12
Божков, Васил. Одит на финансовите отчети. Методическо пособие. Второ прераб. и допъл. изд.,
Велико Търново, Абагар, 2008, с. 103
13
http://balans.bg/счетоводни-стандарти/72-mejdunarodni-oditorski-standarti/рубрики/э, промяна от
15.12.2004 г.
14
http://old.minfin.bg/docs/3intosay.pdf

Статии

39

- Наръчник за вътрешен одит, одобрен от Дирекция „Вътрешен контрол”
към Министерство на финансите.15
Тези три източника нормативно уреждат оценката на системата за вътрешен контрол в предприятията. В таблица 1 са представени регламентираните
компоненти на системата за вътрешен контрол.
Таблица 1
Нормативен
акт

Компоненти на
вътрешния
контрол

15

МОС 315
Разбиране за
предприятието и
неговата среда и
оценка на
рисковете от
съществени
неточности,
отклонения и
несъответствия

Указания на
ИНТОСАЙ за
прилагане на
стандартите за
вътрешен контрол
в публичния
сектор

1

Контролна среда

Контролна среда

2

Процес на оценка
на рисковете на
предприятието

Оценка на риска

3

Информационна
система,
включително
свързаните с нея
бизнеспроцеси,
съществени за
финансовата
отчетност и
комуникация

Информация и
комуникация

4

Контролни
дейности

Контролни
дейности

5

Текущо
наблюдение на
контролите

Мониторинг

www.docstore.odit.info/?s=6&rid=591э, одобрен на 21.04.2006 г.

Наръчник за
вътрешен одит,
одобрен от
Дирекция
„Вътрешен
контрол” към
Министерство на
финансите

х
Идентифициране
и оценка на
рисковете в
одитираната
дейност/процес

х

Контролни
механизми
х
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Въз основа на разгледаните съставни компоненти на системата за вътрешен финансов контрол и неговите особености може да се изведе следната
съдържателна характеристика и да се дефинира структурата на тази система.
Характеристика на системата за вътрешен финансов контрол –
тя е подсистема на системата за финансов контрол в предприятията и организациите, която се изгражда поради необходимостта на собствениците и управляващите в тях и/или поради изискване на нормативен акт. Тази система може
да има конкретна организационна структура или да се осъществява неформално и неофициално, с цел да се осигури опазване на имуществото, постигане на
поставените цели и осъществяване на дейност, съгласувана с приложимите нормативни разпоредби.
Структура на системата за вътрешен финансов контрол – когато
в предприятието или организацията е създадена конкретна система за вътрешен финансов контрол, тя обикновено включва следните основни компоненти:
контролна среда, оценка на рисковете в предприятието, информационна система и комуникация, контролни дейности и текущо наблюдение на контролите.
Въз основа на нормативно регламентираните компоненти на системата за вътрешен финансов контрол и схващанията на наши и чуждестранни16 специалисти в сферата на одита, в последващото изложение ще
бъдат изведени насоките и критериите за оценка на системата за вътрешен финансов контрол, които ще бъдат адаптирани за прилагане в практиката на данъчно-контролните органи.
Насоки за оценка на системата за вътрешен контрол
Разбирането относно системата за вътрешен контрол включва оценка на
разработения модел (система или структура) за вътрешен контрол, в т.ч.: установяване дали такъв е бил въведен за приложение и дали функционира ефикасно (в състояние ли е да предотврати или установи и коригира съществени неточности, несъответствия и отклонения от целите, планираните резултати и приложимите норми).
Традиционно подлаганите на оценка компоненти на модела (система или
структура) за вътрешен контрол в одиторската практика са: контролна среда,
оценка на рисковете в предприятието, информационна система и комуникация,
контролни дейности и текущо наблюдение на контролите. Тези структурни
компоненти задават основните насоки за оценка на системата за вътрешен контрол, които могат да се приложат и за нуждите на данъчния
контрол.

16

Roger H. Hermanson, Jerry R. Strawser, Robert H. Strawser. Auditing Theory and Practice. Sixth
Edition, Burr Ridge – Illinois, Boston – Massachusetts, Sydney – Australia, IRWIN,1993, p. 191-221;
Thomas D. Hubbard, Johnny R. Johnson. Auditing. Fourth Edition, Houston USA, Dame publications.
Inc., 1991, p. 192-210.
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1. Контролна среда
Определя атмосферата в организацията и оказва влияние върху отношението на персонала към вътрешния контрол. Тя е основата, върху която се реализират останалите компоненти на вътрешния контрол и включва:
1.1. Ценностите за почтеност и етично поведение
Личната и професионалната почтеност и етичните ценности на ръководството
и персонала определят техните предпочитания и преценки, които се превръщат в
стандарти на поведение в организацията. Оценява се склонността и отношението
на ръководството, финансово-контролните и счетоводните кадри към заобикалянето и нарушаването на вътрешните и външните норми и правила.
1.2. Компетентността
Включва познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите,
относими към длъжността на дадено лице, както и доброто разбиране на личните отговорности по отношение на вътрешния контрол. Критерии за оценка са:
образователният ценз и квалификацията на ръководителите, финансово-контролните и счетоводните кадри; наличието на незаети места за такива служители и
продължителността на заеманата от тях длъжност.17
1.3. Философията и оперативният стил на ръководството, в т.ч.:
- критичен поглед към дейностите и взаимодействие с консултанти;
- степента, в която пред ръководството се поставят и обсъждат „трудни”
въпроси;
- отношението към обработката и съхранението на отчетните данни, към
изпълнението на данъчните задължения, към финансово-контролния и
счетоводния персонал.
1.4. Организационната структура – оценява се дали са обособени
финансово-контролните и счетоводните функции, както и степента на взаимодействието им с останалите функционални дейности.
1.5. Възлагането на правомощия и отговорности (задължения), в т.ч.:
- начинът, по който се възлагат правомощията и отговорностите за оперативната дейност като цяло, и по-конкретно – за отчетността и контрола;
- начинът по който се реализират взаимоотношенията по отчетността, докладването и регулирането на несъответствията, респ. кой и по какъв
начин се отчита, за какво носи отговорност и как се реализира тя.
1.6. Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, в
т.ч.: подборът, ориентацията, обучението, оценяването, консултирането, повишението, компенсирането и мерките по отстраняване на слабостите и грешки17

Вж. Иванов, Иван. Одиторски контрол (теория и практика). Първа Частна Печатница, Пазарджик, 1998, с. 18.
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те. Оценява се дали трудовите възнаграждения на контролните органи и финансово-счетоводния персонал са адекватни; осигурява ли се необходимата материално-техническа обезпеченост за изпълнение на професионалните им задължения
(компютърна и офис техника, консумативи и подходящо оборудвани работни помещения); имат ли служителите възможност за участие в професионални обучения и семинари, както и достъп до справочна информация (абонамент за периодични издания, закупуване на специализирана литература и достъп до Интернет).
2. Оценка на рисковете в предприятието
Взема се под внимание подходът на предприятието за оценка на рисковете, свързани със счетоводната отчетност и данъчното облагане, в т.ч.:
- начинът, по който ръководството идентифицира рисковете, оказващи
съществено влияние върху счетоводната отчетност, определянето на
данъчните резултати, задълженията и вземанията, свързани с данъци;
- значението на рисковете и вероятността от възникването им;
- предприемането на действия за тяхното управление.
3. Информационна система 18 и комуникация
3.1. Информационната система обхваща ли данни, които отговарят на следните изисквания:
- отразяват всички извършени стопански операции през отчетния период;
- описват своевременно операциите с достатъчно детайли, позволяващи
подходяща обработка за целите на финансовата отчетност, управлението, вътрешния и външния контрол;
- измерват адекватно стопанските операции в зависимост от техния характер;
- определят точно времевия период, в който са възникнали стопанските
операции;
- представят подходящо операциите в годишните отчети, декларациите и
формулярите.
3.2. Ефикасна ли е комуникацията:
- протича ли по вертикала и по хоризонтала в цялата структура на организацията;
- осъществява ли се комуникация с външни лица и организации;
- висшето ръководство изпраща ли до всички служители ясното послание, че задълженията по отношение на контрола трябва да се възприемат сериозно;
18

Информационната система включва и счетоводната система, в която се отразяват стопанските
операции за активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите. Вж. Дамянов, Дамян. Одит на финансовите отчети (учебно пособие за магистърско обучение). Акад. изд. Ценов,
Свищов, 2009, с. 61.
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- разбират ли служителите собствената си роля в системата за отчитане
и вътрешен контрол, както и това как техните действия са свързани с
работата на другите.
4. Контролни дейности
4.1. Преглед на изпълнението и резултатите от дейността:
- извършва ли се оценка на ефективността и ефикасността на текущото
изпълнение;
- извършва ли се преглед и анализ на реалните резултати спрямо бюджети, прогнози и резултати от предходни периоди;
- извършва ли се обвързване на различни набори от данни едни с други,
заедно с анализ на взаимните връзки, съотношения и тенденции, както и
проучване и корекция;
- извършва ли се сравнение на вътрешни данни с външни източници на
информация;
- извършва ли се преглед на функционалните резултати или резултатите
по дейности.
4.2. Обработка на информацията:
- наличието на контроли за проверка на точността, изчерпателността и
одобрението на операциите;
- наличието на контроли върху промяната на програмите;
- наличието на контроли, които ограничават достъпа до програми, данни
или до системните функции, които биха могли да променят отчетни данни или записи, без да оставят следа в системата.
4.3. Физически контроли
Тези дейности обхващат физическата сигурност на активите и документите, респ. оценява се наличието на подходящи условия за тяхното съхранение и
опазване.
4.4. Процедури за оторизиране и одобрение
Оторизирането е основният начин да се гарантира, че се започват само
валидни операции и събития в съгласие с намеренията на ръководството, респ.
оценява се наличието на процедури за оторизиране, които са документирани и
разпространени сред ръководителите и персонала и включват специфичните
условия и ред за оправомощаване.
4.5. Разделяне на отговорностите (по оторизиране, обработка, записване и проверка)
За да се намали рискът от грешки, брак и злоупотреби, както и от тяхното
неразкриване, нито едно лице или звено не трябва да контролира всички ключо-

44

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

ви етапи на дадена операция или събитие, респ. оценява се възлагането на задълженията и отговорностите на няколко лица, за да се гарантира наличието на
ефикасни проверки.
4.6. Потвърждения – на операциите и действията преди и след извършването им.
4.7. Съгласуване
Данните редовно ли се съгласуват помежду си и със съответните първични и вторични документи и регистри. Например, счетоводните записвания,
свързани с банковите разплащания, да се съгласуват със съответните банкови
извлечения.
5. Текущо наблюдение на контролите
В редица предприятия вътрешните одитори (или служители със сходни
функции) извършват текущо наблюдение (мониторинг) на контролите на предприятието. Те редовно предоставят информация относно функционирането на
вътрешния контрол, за силните и слабите страни в оперативната дейност и отправят препоръки за неговото подобряване19, респ. оценява се:
- дали въведените в предприятието контроли работят, както това е предвидено, и дали са модифицирани, когато това е целесъобразно и уместно спрямо променените условия;
- дали всички недостатъци, установени по време на текущото наблюдение на контролите се свеждат до знанието на лицата, които са в състояние да предприемат необходимите мерки за тяхното коригиране.
В одиторската практика оценката на системата за вътрешен контрол (в
горепосочените аспекти) е само част от общата оценка на риска в одитираното
предприятие. Целта на оценката на риска е така да се планира осъществяването на одита, че той да е адекватен на установените рискове. При оценката на
риска обикновено се възприема следната градация – висок, среден и нисък.
Одиторът може да вземе решение да приложи по-детайлна от посочената градация или количествени показатели (проценти или дялове), респ. в международната одиторска практика се прилагат основно два подхода при оценката на
одитния риск20: интуитивен, който се предпочита и количествен подход.
При първия подход одиторите, въз основа на от собствения си опит и
разбиране за предприятието и неговата среда, определят одитния риск по отношение на финансовия отчет или по отделни групи операции като висок, вероятен
(среден) и малковероятен (слаб или нисък) и използват тази оценка при планирането на одита.
19

Възможно е вътрешният контрол да се осъществява от лица, специално назначени на такава
длъжност, но това не е задължително. Например, главният счетоводител и ръководството на
предприятието, наред с останалите си задължения, фактически осъществяват и вътрешен финансов контрол.
20
Божков, В. Одит на финансовите отчети. Методическо пособие. В. Търново, Абагар, 2008, с. 89.
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Количественият подход при оценката на одитния риск предполага количествен разчет при използването на определени модели. Според един по-опростен модел, оценката на одитния риск (ОР) се определя като произведение между
три вида риск:
ОР = ВР х РК х РР.
В този модел „ОР” е общият одитен риск, „ВР” е вътрешноприсъщият
риск, „РК” е рискът на контрола, а „РР” е рискът на разкриването.
За целите на данъчния контрол може да се препоръча приложението
на първия (интуитивния) подход за оценка на риска, тъй като той е по-лесен и
преобладава в одитната практика. Според него, рискът на системата за вътрешен финансов контрол се оценява като „висок”, „среден” или „нисък” в разгледаните по-горе аспекти (насоки за оценка), като се имат предвид предложените
критериите, адаптирани за нуждите на данъчната практика.
Въз основа на тази оценка, в одиторската практика се планират контролните
процедури, действия, подходи и способи така, че необходимото контролно въздействие да се постигне с минимални изходни ресурси, което, от своя страна, води до
повишаване ефективността на контрола. По-конкретно, като резултат от приложението на този подход, в данъчната контролна практика може да се постигне аналогичен положителен ефект. Така например, когато рискът от съществени слабости във вътрешния финансов контрол в предприятието е оценен като
„нисък” или „среден”, тогава данъчните органи могат да извършват частични и
репрезентативни (извадкови) проверки, вместо изчерпателни проверки на документите и счетоводните записвания; могат да използват документалните вместо
фактическите способи на контрола (инвентаризация, експертиза, контролно измерване, писмени обяснения и др.). Това значително ще намали количеството на
контролните действия и срока за изпълнението им, като по този начин ще повиши
ефективността на данъчното контролно въздействие.
Заключение
Когато се оценява въведената система за вътрешен финансов контрол в
предприятието следва да се отчита, че начинът, по който е проектиран и приложен моделът за вътрешен контрол, е различен, в зависимост от размера и сложността на предприятието. В някои предприятия (главно големите) отделните
компоненти на вътрешния контрол са ясно разграничими и разпознаваеми, а в
други (по-малките) те не са формализирани, но все пак функционират по своеобразен начин и тяхната роля е също толкова значима. Възможно е вътрешният
контрол да се осъществява от лица, специално назначени на такава длъжност,
но това не е задължително. Например, главният счетоводител и ръководството
на предприятието, наред с останалите си задължения, фактически осъществяват и вътрешен финансов контрол. Затова, външните контролни органи би трябвало да оценяват системата за вътрешен финансов контрол по същество, а не
само от формална гледна точка.
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Това изложение не изчерпва всички въпроси, свързани с оценката на
системата за вътрешен финансов контрол за целите на данъчно-контролната практика, а само най-основните, като насочва вниманието към осмисляне ролята на тази оценка за повишаване ефективността на данъчния контрол. Във връзка с тази проблематика, важно значение има и разработването на цялостна данъчно-контролна методика за оценка на прилагания модел (структура, система) на вътрешния финансов контрол в
ревизираните предприятия и за формиране на адекватно контролно
въздействие – в отговор на получената оценка. От своя страна, тази
оценка може да се обвърже с концепцията за оценка на общия риск в
одитираното предприятие (в т.ч. вътрешноприсъщия риск, риска на контрола и риска на разкриването) и да се адаптира за приложение в данъчно-контролната практика
ASSESSMENT OF THE SYSTEM OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL
FOR THE NEEDS OF TAXATION PRACTICE
Assist. Prof. Dr Bistra Nikolova
Abstracts
In the article there are worked out a characterization and a definition of internal financial
control. There is clarified the need for carrying out this kind of financial control and are
considered the reasons for which there is developed a system of internal financial control in
the enterprise. There is presented the possibility for assessment of the established system of
internal financial control in the enterprises as an innovative means of raising the efficiency of
tax control. With regard to this, from auditing practice there have been borrowed and adapted
- for the needs of tax control - the guidelines and the criteria for the assessment of the system
of internal financial control in the enterprises.
Keywords: assessment of the system of internal financial control, control risk, audit,
tax control.
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МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ПРИ МАЛКИТЕ ФИРМИ
Ас. д-р Свилен Иванов
Увод
Маркетинговата ефективност е обект на непрекъснато нарастващ интерес и
в научните среди, и сред представителите на бизнеса, а процесите, свързани с нейното определяне и управление, попадат сред основните приоритети в областта на
маркетинговата наука и практика през последните години1. В научната литература
съществуват редица детайлно разработени методи и метрики за управление и анализ на ефективността на фирмената дейност, които са широко разпространени и
използвани в практиката, като например – балансирана система от показатели за
ефективност (BsC), анализ на сравнителната ефективност (DEA), финансови показатели като възвръщаемост на инвестициите (ROI), маркетингова възвръщаемост
на инвестициите (mROI), възвръщаемост на маркетинговите инвестиции (ROMI),
икономическа добавена стойност (EVA) и други метрики като пожизнена стойност
на клиентите и пожизнена стойност на потенциалния клиент (CLTV/CLPV), стойност на търговската марка (BE), стойност на клиента (СЕ) и т.н. Обикновено такива метрики, след адаптиране към спецификата на дейността и целите на организацията, се използват широко в корпоративната практика, но въпросът доколко и дали
те са приложими в дейността на фирми с ограничени ресурси, остава дискусионен2,
макар в тази посока да съществуват разработки и емпирични изследвания3, които
констатират наличие на специфични за малките фирми маркетингови практики4,
произтичащи от индивидуалния стил на управление и равнище на познания на предприемачите, управляващи собствен бизнес5.
Разбира се, ако подобни метрики са разработени като универсални в теоретичен план и се възприемат като част от управленския стратегически и опе1

2

3

4

5

Виж напр. Faridyahyaie, Reza, Faryabi, Mohammad, Bodaghi Khajeh Noubar, Hossein, Identifying
Marketing Effectiveness Metrics. Poslovna Izvrsnost/Business Excellence, 2012, Vol. 6, iss. 2, pp. 4758; Марчевски, И. Проблеми при оценката на маркетинговата ефективност. Маркетингът –
реалност и проекции в бъдещето. Сборник с доклади от международна конференция. Наука и
икономика. ИУ – Варна, 2013, с. 86-94.
Dunn, M., S. Birley D. and Norbum. The Marceting concept and the Smaller firm. Marketing Intelligence
and Planing, 1986, Vol. 4, No. 3, pp. 3-11.
Peter B. Fuller. Assessing Marketing in Small and Medium-sized Enterprises. European Journal of
Marketing, 1994, Vol. 27, No 12, pp. 39-49.
Sin, W. and D. Kirby. Approaches to Small firm Marketing. European Journal of Marketing, 1998, Vol.
32, No 1/2, pp. 40-60.
Ian Chaston (1997) Small firm Performance: Assessing the Interaction Between Enterpreneurial style
and Organizational structure. European Journal of Marketing, 1997, Vol. 31, No 11/12, pp. 814-831.
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ративен инструментариум, не би следвало да съществуват пречки при приложението им, независимо от размера и ресурсите, с които разполагат организациите. В практически аспект, обаче, дали и доколко се използват в дейността на
малките фирми въведените в практиката на корпорациите метрики за определяне на маркетинговата ефективност, е възможно да се установи единствено
чрез емпирично изследване на конкретна съвкупност от фирми.
Основна цел на тази статия е, на база на проведено изследване в рамките на конкретен пазар, да очертае част от проблемите, свързани с определянето на маркетинговата ефективност на инвестициите (МЕИ) при фирми, разполагащи с ограничени финансови и други ресурси. При изпълнението на тази цел
са възприети следните ограничения:
(1) В изследването са включени само стопански субекти, които работят
на българския пазар на биопродукти и могат да се класифицират като микро и
малки предприятия6. Изборът на респонденти от съвкупността само на един
пазар е продиктуван от изследователската постановка, че участниците на всеки отделен бранш имат сходно пазарно поведение, обвързано със спецификата
на конкуренцията и споделените познания и пазарен опит.
(2) Въпреки, че маркетинговата ефективност може да бъде изследвана на
различни равнища, тук е възприето тя да се разглежда само в разреза на маркетинговите инвестиции на фирмите, произвеждащи, предлагащи, изкупуващи и
търгуващи с биопродукти на територията на България (предложители на биопродукти). Под маркетингови инвестиции в статията е възприето да се разбират всички ресурси – финансови и други с които предложителите осигуряват
маркетинговите си дейности и програми, насочени към създаването и поддържането на нематериалните маркетингови активи – добра репутация, клиенти,
търговски марки, идеи и канали за реализация.
Дефиниране на маркетинговата ефективност на инвестициите
В научната литература конструкцията “маркетингова ефективност”7 обичайно се определя като “степента, до която маркетинговите действия допринасят за постигането на бизнесцелите на фирмата” 8. При анализите тя се обвързва с друга конструкция – “маркетингова ефикасност”, която се разглежда
често като неин аспект9, обвързван с приноса на използваните ресурси за полу6

7

8

9

Тук е възприета класификацията, описана в Закон за малки и средни предприятия (Чл. 3 (1).) – в
тази категория попадат всички юридически лица със средносписъчен брой на персонала под 250
души и с годишен оборот до 97 000 000 млн. лв.
Маркетинговата ефективност на инвестициите може да се разглежда като един от аспектите на
ефективността на маркетинговите инвестиции (напр. икономическата ефективност на маркетниговите инвестиции или социалната ефективност на маркетинговите инвестиции – описващи различни от нея аспекти на ефективността на инвестициите).
Ambler, T., F. Kokkinaki and S. Pantoni. Assesing Marketing Performance: Reasons for Market
selection. Journal of Marketing Management, 2004, 20, pp. 457-498.
Mirzaei, A., D. Gay and Ch. Baumann. Developing a New Model for Brand Equity as a Measure of
Marketing Effectivenes. The Marketing Review, 2011, Vol. 11, No 4, pp. 323-336.
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чените маркетингови резултати10 и която попада извън рамките на това изследване. Въпреки, че през последните години вниманието и на научните среди, и на
практикуващите маркетинг специалисти все по-силно се насочва към маркетинговата ефективност и ефикасност, те са предмет на поредица дискусии и
анализи още от началото на миналия век11, а авторитетни специализирани периодични издания им посвещават цели свои броеве12.
Интересът към “маркетинговата ефективност” може да бъде обяснен със
свързаността й с изключително важни резултати за организациите, като например, дългосрочният ръст и стабилността на фирмените позиции, пазарната ориентация, удовлетвореността на потребителите и изграждането на конкурентни
предимства13. От друга страна, комплексният обхват на тази конструкция е
предпоставка за разглеждането й на различни равнища – от цялостната структура, управление и дейност на фирмата, до равнище ефективност на продажбите, разходите, рекламата на конкретна кампания или програма.
При дефинирането на МЕИ би следвало да се отбележи, че в научната
литература и в практиката не съществува общоприето мнение кои от средствата за осигуряване на маркетинговите действия на фирмите могат да се определят като разходи и кои – като инвестиции. М. Портър, например, твърди, че
маркетинговите „разходи в чист вид са инвестиции, които имат за цел завладяването на определена част от пазара, създаването на голям производствен обем
или на мощна търговска марка”14. Подобна теза развива и Ф. Котлър. Той посочва, че „... маркетингът трябва да се разглежда като инвестиционен център,
чиито разходи създават дългосрочни клиенти и потоци от приходи”15. Според
Котлър, единствено текущата част от разноските за маркетинг трябва да се
разглежда като маркетингови разходи.
Позицията за разграничаване на маркетинговите разходи и маркетинговите инвестиции е застъпена и в българската научна литература. Г. Младенова
посочва, че „когато на пазара се въвежда нов продукт, разходите по неговото
създаване, управлението на продажбите му, рекламата и стимулирането на пласмента предизвикват движение на паричните потоци, което надхвърля рамките
на отчетния период”16 и поради тази причина могат да бъдат определени като
10

Clark, Bruce H. Managerial Perceptions of Marketing Performance: Efficiency, Adaptability,
Effectiveness and Satisfaction. Journal of Strategic Marketing, 2000, 8, pp. 3-25.
11
Clark, Fred E. Criterias of Marketing Efficiency. Thitry-third Annual Meeting of the American Economic
Association, Dec. 1920, pp. 214-220.
12
Виж напр. Journal of Marketing, Apr. 1941, Vol. V, No. 4, посветен на проблеми, свързани с
измерването на икономическата и маркетинговата ефективност.
13
Dunn, M., D. Norbum and S. Birley. The Impact of Organisational Values, Goals and Climate of Marketing
effectiveness. 1977, Journal of Business Research, 1994, Vol. 30, No. 2, pp. 131-141; Philip Kotler. From
Sales Obsession to Marketing Effectiveness, Harvard Business Review, Nov-Dec, pp. 67-75.
14
Портер, М. Конкурентное преимущество. Альтина бизнес букс. Москва, 2005, с. 702. В изследването си авторът посочва, че под маркетингови инвестиции могат да се разбират и разходите за
намаляването на цените и активната реклама на продукти.
15
Котлър, Ф., Д. Джайн, С. Месиснси. Еволюцията на маркетинга. Класика и Стил, С., 2003, с. 45.
16
Младенова, Г. Маркетингово планиране. УИ Стопанство, С., 2006, с. 212.
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инвестиции, тъй като създават условия за генериране на доходи в бъдещ период. От тази гледна точка може да се твърди, че за разлика от разходите, средствата, осигуряващи създаването на нематериални маркетингови активи – като
например, търговски марки, нови продукти, репутация, дистрибуционни канали
и клиенти – могат да бъдат определяни като маркетингови инвестиции.
Въз основа на разгледаните дотук дефиниции се възприема изследователската постановка под МЕИ да се разбира степента, в която маркетинговите
инвестиции допринасят за получаването на очаквания или планиран резултат на
фирмите и която се представя със следното съотношение:
Получен резултат
МЕИ =

,

(1)

Очакван или планиран резултат

като в идеалния случай стойността на МЕИ би следвало да бъде единица.
Това, от своя страна, означава, че възможностите на маркетинговата инвестиция да доведе конкретен резултат не са нито подценени, нито надценени, а самата инвестиция е планирана и осъществена оптимално.
Методология на изследването
Вече беше засегнат въпросът, свързан със съществуващите начини за
измерване и определяне на маркетинговата ефективност. В научната литература най-общо се разграничават две основни групи показатели – финансови и нефинансови17. Тъй като, обаче, основната цел на тази статия е да установи дали
малките фирми използват и в каква степен възприетите на равнище корпорации
метрики, тук е избрано да бъде изследван начинът, по който вземащите решения се отнасят към опитите за измерване и управление на МЕИ, с оглед на
съществуващите възможност това да бъде осъществено в рамките на техните
бизнесдейности. Такава постановка изисква изследването на субективните преценки на респондентите, във връзка с което могат да бъдат поставени следните три по-важни задачи на изследването:
(1) Ранжиране на най-разпространените маркетингови метрики, свързани с
определяне на МЕИ, според възприеманата важност от страна на респондентите.
(2) Съпоставка на възприеманата важност на възможните направления за
насочване на маркетингови инвестиции и удовлетворението от извършените
инвестиции.
(3) Определяне на факторите, рефлектиращи върху общото възприемане
на МЕИ.
За изпълнение на формулираните основни задачи е избран българският
пазар на биопродукти, тъй като към момента на изследването фирмите, участващи в него, са основно микро и малки предприятия. При проектирането на
анкетната карта се използват две основни конструкции, свързани с оценката на
17

Connor, P. С. and Tynan. In Sickness and In Health: Exploring and Redevelopping a Measure of
Marketing Effectiveness. Journal of Marketing Management, 1999, No 15. pp. 733-756.
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МЕИ – “възприемана важност на направленията, в които предложителите насочват маркетинговите си инвестиции” и “удовлетвореност на предложителите
от извършваните маркетингови инвестиции”, изразени чрез оценки, давани по
петстепенни скали.
Тук следва да се отбележи изследователската постановка, че двете конструкции са взаимно обвързани. Колкото като по-важен се възприема даден
обект на инвестиране, толкова по-голям ресурс е склонен да отдели инвестиращият в него. Това налага включването на трета конструкция – “очакванията (за
резултат) на предложителя”, които, от своя страна, оказват въздействие върху
степента на удовлетвореност и респективно, върху избора между отделните
възможни направления за инвестиране. Нещо повече, според възприетата тук
дефиниция за МЕИ, измерването £ е пряко свързано със съпоставката между
очаквания или планирания резултат, от една страна, и от друга – с констатирания резултат от инвестицията. За да бъдат изследвани тези връзки като сила и
посока, са предвидени въпроси, свързани с установяване на очакванията за развитие на българския пазар на биопродукти, за развитието на фирмата на предложителя, разглеждано като очакване за изменение на 12 ключови показатели
за бъдещ период по отделните направления – пазарен дял, нови продукти на
пазара, нови точки на продажба по канали, новопривлечени потребители и т.н.
Към момента на набиране на първичната информация ( м. септември, 2012
г.) броят на регистрираните предложители на биопродукти в България е 108718.
Тъй като достъпните данни за тях са име и адрес по регистрация на физическо
или юридическо лице, проучването обхваща всички респонденти, за които се
открие контактна информация19, и това обуславя избора на тип извадка – на
отзовалите се 20. Разпръснатостта и трудният достъп до респондентите от
съвкупността определят, от своя страна, избора на онлайн персонална анкета
като възможен метод за набиране на първична информация.
След анализ на наличната информация, анкетната карта е изпратена на
425 респондента, като от тях са върнати общо 128 попълнени. Тъй като в изследователския инструмент се използват и филтриращи въпроси, броят на респондентите, отговорили на различни блокове в анкетната карта, варира. Получената информация е обработена със статистическия софтуерен пакет SPSS и при
извършения последващ анализ на данните са използвани средни претеглени величини, корелационен и факторен анализ.
18

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/BiologichnoZemedelie/BiolZemInfRegistri.aspx,
последен достъп 10.02.2014.
19
Тук е възприета постановката, че наличието на фирмен сайт е следствие от извършена маркетингова инвестиция (направление комуникации), което, от своя страна, означава, че респондентът е
в състояние да дава оценки, свързани с МЕИ. В този смисъл може да се твърди, че са обхванати
всички единици от изследваната генерална съвкупност.
20
Нецелева, неслучайна извадка, известна още като извадка на доброволците – или на доброволно
откликналите респонденти. Основните рискове при тази извадка са свързани с това, че отзовалите се респонеднти могат да се различават коренно от неотзовалите се и поради тази причина
получените данни да бъдат изкривени. По подробно виж Желев, С. Маретингови изследвания.
УИ Стопанство, С., 2008, с. 276.
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Резултати от изследването и дискусия
Преди да бъдат разгледани разпределенията на отговорите по операционализираните променливи, чрез които се установява степента на важност, отреждана от предложителите на всеки от изследваните показатели за МЕИ, е
уместно да се провери дали оценките им могат да бъдат подложени на процедурата на факторния анализ с оглед откриването на съществуващи скрити фактори, формиращи групи взаимно корелирани променливи21.
Тук формалните изисквания за осъществяването на такъв анализ са налице – променливите са измерени с ликертови скали22 и броят на променливите не
е по-голям от 1/4 от единиците в извадката (макар да се намира на тази граница
– 9 към 53). И на последно място – включените променливи могат да се възприемат като емпирични индикатори за изследването на конструкцията “маркетингова ефективност на инвестициите”. Деветте операционализирани променливи (табл. 1.), обаче, не са взаимно корелирани, за което свидетелстват резултатите от теста на Бартлет за сферичност. В същото време стойността на индекса на Кайзер-Майер-Олкин за адекватност на извадката попада в границата
под 0,5, което е знак, че корелационните коефициенти между двойките променливи не могат да бъдат обяснени с други променливи, респективно в този случай факторният анализ не може да се смята за адекватен изследователски
метод23 и не могат да се открият скрити фактори, рефлектиращи върху оценките на респондентите за МЕИ.
Това означава, че възможно в случая би било единствено тълкуването на
едномерните разпределения на оценките, давани от предложителите за степента на важност на всяка от тях. Тъй като не всички респонденти са давали отговори по всички променливи, могат да бъдат сравнени относителните степени на
важност, изразени чрез среднопретеглени коефициенти (СПСВ), по начин:
СПСВ =

xf
f

,

(2)

където x е рейтингът, присъждан от респондентите на всяко едно направление, заемащ стойности от 1 до 5, а f е честотата на посочване на рейтингова21

Деветте променливи могат да се разглеждат като описващи оценките на предложителите, свързани с определянето на МЕИ, тъй като са спазени условията за надеждност (стойността на коефициента Cronbach’s Alpha е 0,901) и валидност (средната стойност на корелационните коефициенти е
0,631, а стойността на аджустирания коефициент на детерминация е 0,979, при равнище на
значимост на дисперсионния анализ 0,003).
22
Обичайно факторният анализ се прилага при променливи, измерени в интервална или пропороционална скала, но тъй ликертовата скала се възприема от изследователите като скала на границата между ординално и интервално измерване и в този случай прилагането на анализа може да
се счита за допустимо.
23
По-подробно за установяване на приложимостта на факторния анализ вж. Желев, С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия М. С., 2010, с.105-107, както и Манов, А.
Многомерни статистистически методи с SPSS. УИ Стопанство, С., 2002, с. 183-184.
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та оценка. Анализът на тези резултати показва, че като най-важни показатели
за измерване и оценка на МЕИ предложителите определят добрата репутация
(72,7%) и броя нови продукти на пазара, лансирани в рамките на отчетния период (51,7% ) – (табл. 1).
Доживотната стойност на клиента, имиджът на бранда и икономическата
добавена стойност попадат също така в горната граница на оценките на предложителите. В средната част на таблицата (което по използваната ликертова
скала съответства на оценки “по-скоро важен”), са традиционно използваните
от маркетинга показатели, определящи пазарната позиция на фирмата – пазарен дял, относителен пазарен дял и пласментен обем. С най-ниски оценки е
mROI, който е и единственият показател, оценен като “изключително важен” и
“по-скоро важен” общо от по-малко от половината респонденти (47,4%)24.
Таблица 1
Ранжиране на общите показатели за оценка
на маркетинговата ефективност
№
по ред

Показател

f

xf

Претеглени
коефициенти

1

Репутация

30

153

5,1

2

Брой нови продукти на
пазара

25

125

5

3

CLTV

22

97

4,41

4

Имидж

30

131

4,37

5

EVA

27

116

4,11

6

Пазарен дял

29

117

4,03

7

Пласментен обем

25

97

3,88

8

Относителен пазарен дял

28

103

3,68

9

mROI

19

65

3,42

Основа 53 респонденти

За изпълнение на втората изследователска задача са включени въпроси,
които описват възприеманата важност от респондентите на възможните направления за насочване на маркетинговите им инвестиции и операционализира24

Възможна причина за това е относително ниската популярност на този показател сред неспециалистите. Както може да се види от таблица 1, този показател е оценен от най-малък брой респонденти в извадката, а стойностите на х (в граници от 1 до 5) показват, че той е определян като
сравнително маловажен от респондентите.
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ни променливи, по които те изразяват степента си на удовлетвореност от извършените инвестиции. При изследване на връзките между двете описани конструкции е необходимо да се види дали променливите, за които респондентите
дават своите оценки, корелират помежду си и така да се разбере дали съществува връзка между удовлетвореността на предложителя от маркетинговите
инвестиции в конкретно направление и оценката му за въздействието от маркетинговите инвестиции в същото направление върху резултатите на фирмата
(табл. 2).
Таблица 2
Съпоставка на равнището на значимост и силата
на корелационните коефициенти
Очаквания
Дистрибуция

Търговски
Нови
марки
продукти

Идеи

Клиенти Репутация

Влияние
Дистрибуция
Търговски
марки
Нови
продукти

0,032*
0,346**
0,039*
0,383**

Идеи
Клиенти
Репутация

0,532*
0,110**
0,146*
0,225**
0,005*
0,385**
0,026*
0,377**

Основа 33 респонденти
* равнище на значимост
** корелационен коефициент

При шестте двойки променливи се наблюдават слаби корелационни връзки,
като единствено при двойките “Нови продукти на пазара” и “Разпространяване
на идеи” равнището на значимост е по-голямо от допустимата грешка, което не
дава основание тя да бъде интерпретирана. С оглед коректността на анализа
тук трябва да се посочи също така, че резултатите от хи-квадрат теста, поради
малкия брой на респондентите в извадката (33) показват, че в повече от 20% от
клетките за всяка двойка теоретичните честоти са по-малки от 5 и теоретичните стойности на клетките са по-малки от 1 при всички двойки – респективно
към тълкуването на корелационните връзки между тях трябва да се отнасяме
резервирано. Тъй като това ограничение тук не може да бъде преодоляно, разглеждането на връзките между двойките променливи има за цел да очертае
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подходящ за използване начин при следващи изследвания, при които възможният обем на извадката е достатъчен за осъществяване на процедурата.
Въз основа на тези резултати, с необходимата степен на условност, може
да се твърди, че между оценките на степента на удовлетвореност на предложителите от направените маркетингови инвестиции и оценките им за влиянието на
тези инвестиции върху фирмените резултати съществува умерена по сила връзка.
Този извод може да се обясни и с факта, че изследваните променливи отразяват различни конструкции – “удовлетвореността от направените маркетингови
инвестиции” и “оценките за въздействието на маркетинговите инвестиции върху
резултатите на фирмата” на инвестиращия, макар и двете да представляват
страни в оценката на маркетинговата ефективност на инвестициите в биопродукти от предложителите им. Това твърдение може да бъде проверено с помощта на факторния анализ в изпълнение на третата поставена изследователска задача.
Когато изследваните променливи, описващи и двете конструкции, се подложат на общ факторен анализ25, се получават следните резултати. Преди всичко
трябва да се подчертае, че за съдържателна причина за използването на факторния анализ може да се счита изследователската постановка, че двете конструкции обясняват различни страни от възприемането на изследваната МЕИ.
В подкрепа на това са и резултатите, получени при екстракция (извличане) на
факторите26. Въз основа на ейгенстойностите27 на възможните компоненти (12)
са извлечени общо три фактора, обясняващи сумарно 80.6% от дисперсията.
Това означава, че трите фактора описват 80% от възприемането на маркетинговата ефективност на инвестициите от предложителите на биопродукти, включени в извадката, което може да се възприеме като приемливо равнище.
Въз основа на коефициентите в ротираната факторна матрица, към всеки
от трите фактора могат да бъдат присъединени оценяваните от респондентите
операционализирани променливи (табл. 3).
Както се вижда от таблица 3, променливите, описващи удовлетвореността
на предложителите от маркетинговите инвестиции, са групирани в рамките на
един фактор. Тъй като корелационните им коефициенти във факторната матрица са относително равни, на тяхна база трудно може да бъде определена коя от
всички променливи е сурогатна28. Вижда се, обаче, че шестте променливи обясняват 44,34% от вариацията или близо половината от обяснената обща вариация за оценките на маркетинговата ефективност на инвестициите.
25

Формално погледнато, извършването на анализа е допустимо, тъй като стойността на коефициента за извадкова адекватност на Кайзер-Майер-Олкин е 0,649, което е основание анализът да бъде
приложен. Потвърждава го и тестът на Бартлет за сферичност, тъй като равнището на значимост
е 0,000 и следователно, може да се счита, че корелационната матрица е статистически значима.
26
По метода на главните компоненти и съгласно критерия на единицата на Кайзер (по-подробно вж.
Манов, А. Многомерни статистически… с. 142-173).
27
Количеството вариация, обяснена от даден фактор.
28
Изходна променлива, имаща по-висок корелационен коефицииент от останалите.
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Таблица 3
Състав на факторите, определящи общото възприемане на МЕИ
Удовлетвореност от МИ

Въздействие на МИ върху резултата на фирмата

I фактор
променлива

II фактор

III фактор

корелационен
корелационен
корелационен
променлива
променлива
коефициент
коефициент
коефициент

Добра
репутация

0,894

Нови
продукти

0,914

Клиенти

0,821

Нови
продукти

0,854

Канали за
реализация

0,793

Добра
репутация

0,809

Клиенти

0,844

Търговски
марки

0,775

Лансиране
на идеи

0,698

Лансиране
на идеи

0,842

Търговски
марки

0,836

Канали за
реализация

0,701

% обяснена
вариация за
фактора

44,34

% обяснена
вариация за
фактора

26,44

% обяснена
вариация за
фактора

9,84

Основа – 33 респонденти

Променливите, обясняващи въздействието на извършените инвестиции
върху резултата на фирмата, могат да бъдат групирани в два отделни фактора.
Първият, условно наречен “Перспектива инвестиции в реализация на биопродуктите”, е с 26,44% от общата обяснена вариация а вторият – “Перспектива
инвестиции във взаимоотношения с клиенти” – с 9,84%. На база на корелационните коефициенти във факторната матрица при променливите от втория фактор
може да бъде определена сурогатна променлива – “инвестиции в създаването
и лансирането на нови продукти”. При третия фактор такава не може да бъде
определена, тъй като коефициентите са с много близки стойности.
Въз основа на даваните от респондентите оценки, обаче, е възможно да се
установи и важността, която те отреждат на отделните променливи – за всяка
поотделно и като цяло. Сравняването на претеглените коефициенти на всяка
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променлива29 показва, че оценките на респондентите се движат в границите от
3,22 до 4 при максимална възможна стойност 5 за въздействие на маркетинговите инвестиции върху резултата на фирмата и между 3,59 и 4,17 за удовлетвореност от извършените инвестиции – т.е. може да се твърди, че като цяло предложителите на биопродукти са по-скоро удовлетворени от маркетинговата ефективност на инвестициите си в производството и реализацията на биопродукти.
При оценката на удовлетвореността от маркетинговите инвестиции, с найвисок коефициент са оценени направените инвестиции в добра репутация на
фирмата (4,17), последвани от инвестициите в поддържане на взаимоотношенията с клиенти (4,04), а инвестициите в нови продукти и в канали за реализация са
с равни коефициенти (3,82).
В същото време, според респондентите, в извадката инвестициите в поддържане на взаимоотношенията с клиенти имат най-силно влияние върху резултатите на фирмата (4), последвани от инвестициите в добра репутация на фирмата (3,91) и в каналите за реализация (3,91).
Въз основа на тези резултати може да се твърди, че като цяло включените
в извадката респонденти възприемат като много по-важни нефинансовите показатели, свързани с измерването и управлението на МЕИ. Възможните причини за това могат да бъдат търсени в няколко посоки. Една от тях е свързана с
трудността при определяне на конкретния резултат, получен вследствие на дадена маркетингова инвестиция. За да бъде установено това, е необходимо резултатът от инвестицията да бъде разграничен от обичайния резултат, което не
винаги е възможно да бъде направено в практиката. Допълнителна трудност
създават и случаите, при които се осъществяват няколко инвестиции от един
предложител в един и същ момент. А поради наличието и на трансферни ефекти30, и на ефекта на синергията, разграничаването на конкретния резултат, който да бъде съотнесен към действието от конкретна инвестиция от общия резултат на фирмата, допълнително се усложнява.
Тези трудности водят до извода, че при стопански субекти с ограничени
ресурси и особено с недобре структурирани и функциониращи маркетингови
информационни системи (МИС) е практически аргументирано използването на
утвърдените метрики (ако съществува ресурсен и интелектуален потенциал това
да бъде осъществено) единствено на равнище общ резултат на фирмата, а не
на равнище конкретна инвестиция. Обвързването на метриките с възприеманата важност на възможните направления за инвестиране, а от там и с удовлетвореността от направените инвестиции е обусловено от спецификата на пазарното

29

Определени като средни претеглени величини чрез съотношението

xf
f

, където x е рейтингът,

присъждан от респондентите за всяка променлива, заемащ стойности от 1 до 5, а f е честотата на
посочване на рейтинговата оценка от респондентите в извадката.
30
Тонкова, Е. Поглед върху трансферните ефекти в маркетинга. Маркетингът в 21-ви век: Парадигми, стратегии, тактики. // Сборник с доклади от научна конференция с международно участие. Наука и икономика, ИУ – Варна, 2007, с. 259-264.
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поведение на фирмите на всеки конкретен пазар или пазарна ниша и е предпоставка за разработване на методика за оценка и управление на МЕИ при фирми,
които не разполагат с необходимите ресурси и структурирани МИС, за да внедрят на равнище фирма съществуващите корпоративни практики.
Заключение
В направеното изследване се констатира ниската популярност на финансовите метрики, свързани с определянето на МЕИ сред фирмите, разполагащи с
ограничени ресурси. В рамките на следващи проучвания е възможно да се изследват причините защо това е така и да се установи дали при този тип стопански субекти разработените методи и показатели за оценка и управление на маркетинговата ефективност са неприложими заради ресурса – финансов, времеви
и/или интелектуален – който изисква прилагането им.
Независимо от резултата, до който би довело това изследване, е възможно да се предложи като алтернатива на използваните на равнище корпорация
метрики, приложим за малките фирми процес за определяне на МЕИ на база на
изследване на субективните оценки на инвестиращите за важността на възможните направления за насочване на маркетинговите им инвестиции. Предложеният процес е необходимо да бъде тестван и чрез изследване на потребителската гледна точка за ефекта от маркетинговата дейност на предложителите, за
да се открият отклоненията от него с оглед преодоляване на субективизма при
оценката на маркетинговата ефективност на инвестициите.
MARKETING EFFICIENCY OF INVESTMENT WITH SMALL BUSINESSES
Assist. Prof. Dr Svilen Ivanov
Abstracts
Marketing efficiency acquires ever-increasing importance, both for the scientific
community, and in the practice. At the corporate level there have - in theoretical plan - been
developed and are applied a multitude of metrics for its assessment. The question whether
these metrics are applicable and whether they are used in the activity of companies possessing
scarce resources, has not yet been studied thoroughly.
The main aim of this article is to ascertain within a particular market whether or not small
businesses apply in their practice the developed metrics for assessment of the marketing
efficiency of their investments.
Keywords: marketing efficiency, marketing efficiency of investments, marketing
intangible assets, small businesses.
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ФОРМИ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ
Ас. Павлина Иванова
Въведение
Днес, в условията на икономическа криза, проблемите на пазара на труда
са едни от основните приоритети пред политиката по заетостта. При бързопроменящите се икономически реалности, трудовата заетост е ключов фактор за
повишаване качеството на живот и развитието на човешкия капитал.
Като традиционен сектор, селското стопанство има стратегическо значение за страната, не само защото осигурява продоволствената сигурност, но и
защото осигурява работа и доходи на голяма част от селското население. Заетостта в селското стопанство е повлияна от редица сложни и неясни фактори,
като общият брой на икономически активното население, наличието на аграрни
предприятия, земята, суровините, логистичните ресурси, предприемаческата
дейност и степента на развитие на производството, социалната инфраструктура
и други. При сегашните икономически обстоятелства, те оказват своето закономерно влияние и върху характерните за сектора форми на трудова заетост.
Целта на тази статия е да се разгледат различните форми на трудова заетост, да се изведат характерните им особености в селското стопанство и на
тази база да се препоръчат определени управленски решения на работодателите в сектора .
Форми на трудова заетост
Съвременният модел на заетост е изправен пред предизвикателството да
бъде особено гъвкав по отношение на формите на трудова заетост, за да бъде
по-приспособим към новите условия.
В научната литература е прието да се счита, че заетостта като икономическа категория се проявява в различни форми. Различните форми на заетостта способстват формирането на гъвкав пазар на труда, поддържат доходите на
населението, позволяват да се предотврати масова безработица.
Формите на трудова заетост са предмет на изследване на различни автори, които ги разглеждат като типология въз основа на различни критерии, обобщени и представени в таблица 1.
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Таблица 1
Форми на трудова заетост
Автори:

Критерии:

1

Форми на заетост:

И. Белева, Ф. Ейрауд ,
W. Christian2,
Z. Narvaiza3, G. Shmid4
и др.

Според формата на Наемен труд
собственост на
Предприемачество и самозаетост
средствата за
производство

И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова5 и др.

Според мястото на В предприятие
изпълнение на
В дома
работата
Променливо

1

И. Белева,
Според периода на
З. Найденова,
заетостта:
Л. Томев, Н.
Даскалова6,
Е. Вачкова7, Ч. Хенди8,
O. Giarini, P. Liedtke9 и
др.

Постоянна заетост – работникът е
задължен да работи определени
часове на ден, седмица, месец
Временна – заетост за определен
срок
Сезонна – работа през определен
сезон
Епизодична – извършване на
различни услуги или изпълняване на
определена работа без сключване на
трудов договор;

И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова10 и др.

Формална (регистрирана)
Неформална

Според
легитимността на
заетостта

Белева, И., В. Цанов. Towards a Better Balanced World of World? – In: Eyraud F., The Evolving
World of Work in the Enlarged EU, Progress and Vulnerability. Geneva, ILO, 2007, 59.
2
Christian, Welz. Self-employed workers: industrial relations and working conditions.
3
Narvaiza, Z. Нови тенденции в самостоятелната заетост: конкретния случай на икономически
зависимата самостоятелна заетост. Брюксел, 2010.
4
Gьnther Schmid Non-Standard Employment and the New Standard Employment Contract:Reflections
from a Transitional Labour Market Point of View Paper presented to the IIRA European Congress
2010 in Copenhagen, June 28-30,Track 4 on Employment Relations.
5
Белева, И., В. Цанов, Д. Велкова. Условията на труд и качеството на заетостта в България:
тенденции и взаимодействия. С., 2009.
6
Найденова, З., Л. Томев, Н. Даскалова. Договор на гъвкаво работно време – европейски опит и
възможност за приложението му в България. С., 2005.
7
Вачкова, Е. Динамика на гъвкавата заетост в България в контекста на глобалната среда. Сборник
„Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България”, С., 2008.
8
Хэнди, Ч. Время безрассудства. Искусство управления в организации будущего. СПб.: Питер,
2001.
9
Orio Giarini & Patrick M. Liedtke: The Employment Dilemma: The Future of Work. THE CLUB OF
ROME. 1996
10
Белева, И., В. Цанов, Д. Велкова. Цит. съч.
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И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова11 и др.

Според статуса на
трудовото
правоотношение

Основна
Допълнителна

И. Белева, В. Цанов,
Д. Велкова12,
Е. Вачкова13,
A. L. Kalleberg14,
B. Reskin, K. Hudson15,
S. Housman,
A. E. Polivka16,
N. Di Tomaso17 и др.

Според вида на
трудовия договор

Заети на трудов договор, на
постоянна работа, на пълен
работен ден
Заети на постоянен трудов
договор на непълно работно време
Заети на срочен трудов договор, на
пълно или непълно работно време
Заетост на граждански или друг
вид договор
Заетост без писмен договор

И.Белева, В. Цанов,
Нетипични форми
Д. Велкова18, Т. Дечев, на заетост.
А. Ляпин,
Г. Нойнхефер19,
S. Rizо20, G. Shmid,
A. L. Kalleberg,
B. Reskin, K. Hudson21
и др.

11

Аутсорсинг (autsourcing – външен
източник-изпълнител, на който
предприятието е възложило
извършването на определена
дейност)
Лизинг на персонал (staff leasingагенция за временна заетост, която е
сключила трудови договори с
работниците ги насочва за кратък
или по-дълъг период на работа в
определено предприятие)
Дистанционна работа
Надомна работ;

Белева, И., В. Цанов, Д. Велкова. Цит. съч.
Пак там.
13
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Reskin, B., К. Hudson. Bad jobs in America: standard and nonstandard employment relations and job
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Di Tomaso, N. The loose coupling of jobs: the subcontracting of everyone, New York, 2001.
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Reskin, B., К. Hudson. Bad jobs in America: standard and nonstandard employment relations and job
quality in the US, 2000.
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За първата форма – наемен труд е характерно съществуването на трудови
правоотношения между собственика на средството за производство и работника. Наемен работник е този, който работи под ръководството и контрола на
друго лице, наречено работодател – ситуация, която се различава по няколко
признака: длъжен е да извършва работата лично, само в полза на едно лице за
определен срок, не носи отговорност по отношение на финансовите рискове на
предприятието, полага труда си в полза на друго лице и т.н.
Самонаетостта, от своя страна, е специфична форма на заетост, характерна за хората с по-високо образование. Някой автори, като И. Белева, Ф. Ейрауд,
определят тази форма на заетост като „стратегия за оцеляване в условията на
икономически спад”.22 Самонаемането има важно икономическо и социално
значение за поддържане на определени равнища на заетостта и като изход от
безработицата. Самонаемането най-често се свързва с работата на едноличните търговци, упражняващите свободни професии, земеделските производители, семейни работници в домашното стопанство23. Според Директива 86/613 на
Европейския икономически съвет, за самонаети се смятат „всички лица, извършващи платена и продуктивна дейност за тяхна собствена сметка, включително земеделски стопани и представители на свободни професии, чиято дейност е съобразена с условията на националното законодателство”.24
Формалната или регистрираната трудова заетост се характеризира със
сключването на трудов или друг вид договор. Българското трудово законодателство допуска трудовите правоотношения да се уреждат с: трудов договор,
договор за служебно правоотношение, граждански договор и други договори. В
България, както и в останалите демократични страни, работодателите и наемните работници са юридически равни при подписването на трудов договор. Договорът обвързва работника да положи приетия труд, а работодателя – да осигури необходимите условия и да го заплати.
Според своята продължителност, трудовите договори могат да бъдат за
неопределено време (постоянни) и за определено време (срочни). В зависимост
от продължителността на работния ден, се делят на договори на пълен25 или на
непълен работен ден.
22

Белева, И., В. Цанов. Цит. съч.
ЕВРОСТАТ различава няколко вида самостоятелно заети лица:
1. работодатели, определени като хора, които извършват своя собствена дейност (предприятие,
свободна професия, земеделска дейност), за да реализират печалба,като за целта наемат поне
едно лице;
2. работещи за своя сметка („own account workers“), определени като хора, развиващи своя
собствена дейност (предприятие, свободна професия, земеделска дейност), за да реализират
печалба, без обаче да наемат работници.
3. семейни работници („family workers“), определени като лица, помагащи на член от семейството си да упражнява икономическа дейност (търговска или земеделска),макар и да не могат да
бъдат определени като заети лица.
24
Директива 86/613 на Европейския икономически съвет.
25
Пълен е работния ден с продължителност 8 часа.
23
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Вследствие на променящата се организация на производството и икономическа обстановка се наблюдава динамика в трудовите правоотношения.
Възможни са различни комбинации между формите на трудовите договори.
Днес съвременната икономика, действаща в условията на криза, е поставена пред предизвикателството да търси разнообразяване на трудовия статут,
работното време, режимите на работа, формите на организация на труда и заплащането. Отговорът на това предизвикателство са гъвкавите форми на заетост.
За гъвкави форми на заетост започва да се говори още през 60-те и 70-те
години на двадесети век с въвеждането на „гъвкав режим на труд” в САЩ и
западноевропейски страни.
В момента повечето изследователи считат гъвкавостта като доминираща тенденция в развитието на заетостта и създаването на гъвкав пазар на труда, като едно от условията на икономическата конкурентноспособност.
Гъвкавостта на заетостта се отнася до:
• свободата на работодателите да избират вида трудови договори – срочни
или безсрочни, съответно временна заетост (temporary work), частична
(part-time work) или постоянна;
• продължителността на работното време – гъвкав работен график (flexitime), съкратена работна седмица (compressed work week);
• функционалната гъвкавост се свързва с вътрешната мобилност на работниците в рамките на предприятието – разделение на работното място (job-sharing), променливо работно място (flexi-place);
• гъвкавост на заплащането – заплащане при сумарно отчитане на работното време (annkalised- hours).
Често притискани от икономическата криза и недостига на средства много хора са принудени да приемат работа на непълен работен ден, работа с временен характер или кампанийна ангажираност. Гъвкавите форми на заетост, обаче, се различават и с редица предимства от макроикономическа и микроикономическа гледна точка. На микроравнище, работодателите реагират бързо на
промените в пазарите за стоки и услуги, увеличава се производството на предприятия и фирми, без да е необходим извънреден труд. На макроравнище, тезиформи на заетост дават възможност на работодателите за ефективно управление на персонала, особено по време на икономически кризи и рецесии – заетостта на временно заети лица, или лица, работещи при съкратена работна седмица, позволява на компанията да оцелее без значително намаляване на броя на работниците.
Що се отнася до неформалната заетост, се очертават следните видове
необявен труд, т.е. нарушение или заобикаляне на правните норми в областта
на труда и заетостта: нерегистриране на работещия за своя сметка пред данъчните власти и лицензиращите органи; недеклариране на наети работници, поради недеклариране на самото предприятие, при което се избягва всякакъв стопански и осигурителен контрол; недеклариране на наети работници от регистрирани предприятия.
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Това положение се създава или от характера на дейността, или от характера на работната сила. То възниква в производствата, които прибягват до надомна работа или когато работникът е под възбрана за упражняване на трудова
дейност, като например, малолетни, получаващи обезщетение или незаконни
емигранти. Въпреки, че не попадат под тази възбрана, пенсионерите често се
оказват в такова положение.
Нетипичните форми на заетост, а именно: аутсорсинг, лизинг на персонал и
др., днес са универсални инструменти на бизнеса, тъй като основната им специфика е възможността за прехвърляне на някой функции на външни организацииизпълнители, напълно или отчасти, за кратък или продължителен период от време. Аутсорсинг и лизинг на персонал са модерни методи на работа, за които е
характерно използването на външни трудови ресурси. Използването на работници на тези принципи има определени негативни последици за работодателите,
като размиване на отговорността, управлението и надзора на част от бизнеса
или забавяне на производството, ако се наложи да се търси друг изпълнител. В
същото време положителното е, че се намаляват разходите и се подобрява
изпълнението на някой специфични задачи. Важна характеристика на този тип
заетост е трудността за осигуряване на безопасни условия на труд. Тези работници не са част от колектива на предприятието и не са в обхвата на системата
за безопасни условия и службата по трудова медицина.
Форми на трудова заетост в селското стопанство на България
Въпросът за формите на трудова заетост в селското стопанство има политически, организационни, финансови, кадрови и социални аспекти. Преди аграрната реформа, основните форми на заетост в селското стопанство са две – по
трудов договор в земеделските кооперативи и допълнителна заетост в дребни
стопанства. Под влиянието на различни фактори като демографските процеси,
структурните промени в земеделието по отношение на собствеността върху
факторите за производство и организационно-стопанските форми, настъпва процес на изменение в характера на заетостта. Промените в българското селско
стопанство и икономическата криза в последните години закономерно засегнаха и формите на заетост в този сектор.
Селскостопанската заетост има специфични функции, свързани с икономическите условия на работа: производителността на труда зависи от климатичните условия и качеството на земята; сезонни влияния; работата в селското
стопанство е свързана с използването на живи организми (животни, растения);
няма специализация на труда; относително ниско ниво на механизация на работните процеси; работи се, както в общественото производство, така и в частни
стопанства; неземеделския труд е ограничен от наличието на суровини; в производството участват висок процент жени, младежи и възрастни.
В селското стопанство голямото разнообразие от форми на собственост
на земята и методите на производство формират много видове трудови отношения и определят различните форми на трудова заетост. По- голямата част от
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работната сила е заета в малки по размер стопанства – 75% от работната сила
е заета в стопанства под 1 ха, а 90% от заетите лица са в стопанства под 5 ха26.
Това определя високия дял на самозаетите и семейните работници. В 371 000
земеделски стопанства през 2010 г. са заети 751 700 души, като относителният
дял на самозаети и семейни работници е 92,8% или 697 400 души. Вложилите
труд в земеделието като наети работници са 54 300 души.27
Формите на заетост в сектора са свързани с цялостната структура на селското стопанство и размера на стопанствата. Страни с малък брой наети селскостопански работници се характеризират с дребни стопанства, притежавани и управлявани от земеделския стопанин и неговото семейство. Други страни, като
Дания и Германия, където средният размер на стопанствата е по-голям, се отличават с по-голям брой наети работници28. Наетите работници в селскостопанския
сектор на Дания са 52,2% от работещите в сектора, а в Германия те са 45,0%.29
Според формата на собственост на средствата за производство в селското
стопанство, формите на трудова заетост се разделят на наети, самонаети и семейни работници. С най-голям дял са самонаетите – 49,36%, семейните работници са 43,42%, а наетите – 7,22% от всички работещи в земеделието30 (вж. фиг. 1).
НАЕТИ

7,22%
43,42 %

САМОНАЕТИ
49,36%
СЕМЕЙНИ
РАБОТНИЦИ

Източник: Агростатистика, Бюлетин 171.

Фиг. 1. Относителен дял на формите на трудова заетост
в българското селско стопанство, според формата на собственост
на средствата за производство
В годишните аграрни доклади 31 на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) се посочва, че 92% от влагащите труд в селското стопанство са
самите стопани и членовете на техните семейства (т.нар. семейна работна ръка).
Повече от 86% от семейната работна ръка (включително стопанина) работи на
26

ФНСЗ. Факти и цифри от сектор земеделие.
МЗХ. Отдел „Агростатистика”. Преброяване на земеделските стопанства 2010 г.,
28
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1179.htm, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2012.
29
European Commission (2011), Agriculture in the European Union: statistical and economic information
2010, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Publications Office of the European
Union, Luxembourg.
30
МЗХ. Отдел „Агростатистика”. Преброяване на земеделските стопанства 2010 г.
31
МЗХ. Аграрен доклад, 2010, 2011, 2012.
27
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непълен работен ден. Лицата, които не са семейна работна ръка са 57 432 бр.,
от тях 71% са заети на пълен работен ден.
Характерни за сектора са временната и сезонната форма на заетост. Постоянна форма на заетост на работниците се осигурява в земеделски стопанства, в които се отглежда повече от една култура или практикуват оранжерийно
производство на пригодени за това култури. Възможност за постоянна заетост
има и в експортно ориентираното земеделие или при многофункционално земеделие32 и дейност на земеделските предприемачи едновременно в селското
стопанство, обработващата промишленост и услугите.
Тази ситуация е характерна не само за България, но и за останалите европейски страни – докато общата селскостопанска работна сила намалява, броят
на сезонно заетите лица (главно от Източна Европа) се е увеличил. По данни на
ЕК33 в Западна Европа има около 4 милиона души, които работят временно,
извън родните си места.
Посочените данни ни дават основание да определим различните видове наемни работници в селското стопанство, представени в таблица 2 и да идентифицираме различните категории самостоятелно заети лица, представени в таблица 3.
Таблица 2
Наемни работници в селското стопанство
Видове наемни работници в
селското стопанство

Особености

Селскостопански работници,
заети на постоянна работа

Обикновено работят като наети в големи
фермерски стопанства.

Специализирани работници

Агрономи или други работници, изпълняващи
специфични задачи, свързани, например, с
обработването с пестициди, инженери,
икономисти и др.

Сезонни, случайни, временни
работници и работници,
заети за един ден

Занимават се не само със селскостопанска работа,
но и с други дейности в региона, в зависимост от
наличната работа.

Имигранти

Наемат се на срочни договори в периодите на
прибиране на реколтата.

32

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1699, работната дефиниция за многофункционалност,
използвана от ОИСР, е свързана с определените характеристики на селскостопанския производствен процес и неговите резултати – съществуват много стоки и продукти, които са произведени
съвместно от селското стопанство. Идеята е, че селското стопанство има много функции в допълнение към основното производство, например, опазване на околната среда, опазване на ландшафта, заетостта в селските райони и др.
33
European Commission (2010), Rural development in the European Union: statistical and economic
information – report 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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Таблица 3
Самостоятелно заети лица в селското стопанство
Категории
самостоятелно
заети лица
Предприемачи34

Земеделски
производители, които
представляват
традиционните форми
на дейности,
упражнявани като
самостоятелно заети
лица.
Земеделци,
занимаващи се с
натурално стопанство

Неплатени семейни
работници

34

Особености
Големи собственици на земя, извършващи стопанска
дейност с помощта на работници и служители. Те
използват нови технологии, имат достъп до кредити,
застраховат продукцията си.
Те са средни и малки земеделски стопани – управляват
ферми с помощта на различни финансови и технически
средства и произвеждат продукция за вътрешния пазар
или експорт. Тази категория самостоятелно заети лица
често работят с малък брой работници и служители и
членовете на своите семейства.
Стопанисват малки стопанства, не използват технически
„ноу-хау”, лишени са от ресурси, достъп до кредити и
пазари и работят без помощта на работници и служители,
но понякога подпомагани от членовете на своите
семейства. Характерно за тях е, че често работят и на
друго място за да допълнят доходите си.
Профилът на тези заети включва най-вече хора на
възраст между 25 и 54 години, с ниско образование и
живеещи предимно в селските райони. Те влагат труд в
полза на семейното производство, техният труд не се
отчита статистически, често са жени и деца. Семейната
работна сила, работеща в стопанството извън основната
си трудова заетост (след работно време, през почивните
и празничните дни, по време на годишния отпуск)
формират типичната за българските семейни земеделски
стопанства допълнителна заетост. Данните35 сочат, че за
38% от семейната работна сила дейността в стопанството
е форма на допълнителна заетост.

Т. Турлакова определя предприемачеството като „особен вид икономическа активност – целесъобразна дейност, ориентирана към извличане на печалба, основана на самостоятелна инициатива,
отговорност и/или иновационна предприемаческа идея.” Съвременни проблеми на аграрното
предприемачество в България, Варна, 2002, с. 12.
35
МЗХ. Аграрен доклад, 2012 г.
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В свое изследване Главна инспекция по труда (ГИТ) 36 посочва, че работещите по трудово и служебно правоотношение (регистрирана форма на заетост) през 2011 г. са 58 044 души, наети в 5814 земеделски стопанства с различен юридически статут (юридически, физически лица, които развиват дейност
в сектор Селско стопанство). Често отношенията със сезонните работници са
уреждат по Закона за задълженията и договорите, т.е. с граждански договори, в
които е договорено заплащане най-често на килограм набрана суровина.
Няма почти никакви статистически данни за формите на заетост според
трудовия договор в селското стопанство на различните европейски страни, освен за Франция – през 2009 г. безсрочните трудови договори представляват
28% от работните места, а срочните 72%. За непълно работно време са 4% от
договорите37.
Характерната за селското стопанство сезонност, наличието на скрита безработица и нейната устойчивост са основната предпоставка за развитие на гъвкавите форми на заетост (срочни договори, договори за непълно работно време,
сезонни договори, гъвкаво работно време, работа на смени, работа през почивните дни и др.).
Освен, че е опит за оцеляване в променящите се икономически условия,
можем да посочим и някой ползи от гъвкавата земеделска заетост (вж. табл. 4).
Таблица 4
Ползи за работодателите и работниците в селското стопанство
от прилагането на гъвкави форми на работа38
Ползи за работодателя:
1. По-голяма рентабилност и
ефективност на труда от икономии на
разходи, при гъвкав работен график. Не
се налага заплащане за извънреден труд.

2. Сключването на срочни трудови
договори в периодите на прибиране на
реколтата или на договори за
извършване на определена работа дават
възможност за справяне със сезонните
влияния.

36

Ползи за работниците:
1. Основната полза от гъвкавата работа
за работниците е, че тя им дава шанс да
съчетаят и други ангажименти и
дейности около земеделското
стопанство и по-добре да използват
свободното си време.
2. Гъвкавата работа е особено полезна
за работниците, които са млади или
имат деца или се грижат за възрастни.

Данните са събрани от ИА ГИТ към 30.04.2011 г. по подадена Основна декларация по чл. 15 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд и са засечени с броя осигурени лица и в
НОИ и се считат за реални.
37
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1179.htm
38
Адаптирано по проект FLEMCEE на Българската стопанска камара.
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3. Възможност за привличане на
служители с по-високо ниво на умения и
квалификация. Земеделският стопанин
може да назначи конкретен специалист
за определен период или за постоянно,
но почасово.
4. Повишава се удовлетворението от
работата и духа на персонала.

5. Намаляват се периодите, в които
стопанството работи в намален състав
поради отсъствия на работниците (по
болест, отпуска, др.)

6. Постига се по-голяма приемственост
на персонала, по-добър баланс работа –
живот, което, от своя страна, има
положително въздействие за задържане
на персонала, както и подобряване на
служебните отношения, мотивацията и
ангажираността.
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3. Гъвкавите форми на работа могат да
им осигурят възможност за
допълнителна заетост в селското
стопанство и допълнителни доходи..

4. Гъвкавото работно време може да
улесни мобилността на работниците и
да им помогне да избегнат стреса от
пътуването до работното място в
пиковите часове.
5. Гъвкавостта e свързана с гъвкава
организация на труда, която
благоприятства бързо и ефективно
овладяване на нови умения и
съчетаване на работа с лични
отговорности.
6. Гъвкавата заетост е възможност за
частично справяне с безработицата в
земеделски райони със значителен брой
безработни.

Всеки процес има и отрицателни страни. При гъвкавите форми на заетост
те са предимно за работниците и са свързани с по-ниско заплащане на труда и
скрито удължаване на работното време.
Съществен социален проблем за сектора е неформалната (нерегистрирана) форма на заетост. Над 50% от заетите сезонни работници нямат сключени
срочни трудови договори, а им се плаща в брой или „на ръка”, не се осигуряват
социално и здравно и са в неравностойно положение със сезонните работници,
наети съгласно трудовото законодателство за една и съща дейност.39 За работниците без договори отпадат социално подпомагане, компенсации, отпуски и
други социални плащания, уредени с трудовото законодателство. Те често са
засегнати от нарушение на наредбите за работно време, почивки и отпуски,
както и нарушения на наредбите за организация и структура на работната заплата, за здравословни и безопасни условия на труд.
Нетипичните форми на трудова заетост, като аутсорсинг и лизинг на персонал, днес са едно от най-удобните решения за управление на персонала, което
в продължение на много години е популярно в западноевропейското селско стопанство. Всеки фермер има свои собствени изисквания по отношение на характера на заетостта, които са съобразени с календарно спокойните и по-активни
39

По данни на Изпълнителна агенция ГИТ.
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периоди в стопанството му. Поради спецификата на аграрната дейност не е възможно да се поддържа максимална заетост през цялата година. Обикновено през
летните месеци и есента, във връзка с прибирането на реколтата, е необходимо
да се наема допълнителна работна сила. Често се използват гъвкавите форми на
заетост, а също така и нестандартните като лизинг и аутсорсинг на персонал. В
света все повече работодатели в селското стопанство решават да използват този
начин за наемане на ефективни работници (дори чуждестранни, като използват
специализирани агенции за да достигнат до нови пазари на труда). Агенцията за
временна заетост поема задължението, свързано с процеса на набиране на персонал, управление на човешките ресурси, трудовите възнаграждения и работническа застраховка. Това позволява на собственика на стопанството значителна
свобода при провеждането на кадровата политика по отношение на променливите икономически условия, времето и колебанията в пазара на труда.
България изостава значително в хармонизирането на основните директиви на
Европейския съюз и изискванията и конвенциите на Международната организация
по труда, свързани с нетипичните форми на заетост и агенциите за временната
заетост. Едва през 2012 г., с изменението в Кодекса на труда,40 се въвеждат изискванията на Директива 2008/104/ЕО, относно работата чрез агенции за временна
заетост. По данни41 на Агенцията по заетостта са регистрирани 46 предприятия,
които осигуряват временна работа (агенции за временна заетост). Те изпращат
работници за сезонна работа в селското стопанство на други страни – Франция,
Белгия, Испания, Италия и др. Независимо, че са популярни в световното селско
стопанство дори и в бившите социалистически страни,42 няма данни за български
фирми (предприятия ползватели) в областта на селското стопанство, които да си
осигуряват работници чрез агенции за временна заетост. Българските работодатели все още не са запознати с предимствата на нетипичните форми на заетост.
Направеният преглед на формите на трудова заетост и характерните им особености в българското селско стопанство ни дават основание да обобщим, че:
• Перспективите пред заетостта в селското стопанство са повлияни от
набор структурни проблеми, исторически фактори и социални проблеми, което играе важна роля при формирането £ като непълна, допълнителна и често неформална.
• Сезонният характер на производството е един от основните фактори,
предопределящи съществуващите форми на заетост в сектора.
40

Кодекс на труда, глава V, раздел VIII “в” Допълнителни условия за извършване на работа чрез
предприятие, което осигурява временна работа (Нов – ДВ, бр. 7 от 2012 г., в сила от 05.12.2011 г.).
41
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=38/02&WA=Temporary_work/TWFirms_List.htm,
Списък на предприятия, които осигуряват временна работа, съгласно Закон за насърчаване на
заетостта
42
Андрю Коркус, президент на EastWestLink, лидер в набирането на работници от Азия и Източна
Европа за Полша. „Нашата агенция набира работници на мястото, където нашите клиенти се
нуждаят от тях най-много, и чрез гъвкави форми на сътрудничество е възможно да се поддържа
ниско текучество на персонала и стабилно ниво на заетост, независимо от сезона.“ http://
www.ewl.com.pl
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• Гъвкавите форми на заетост са най-често използваните, а нетипичните
форми, характерни за световното селско стопанство, не се прилагат в
България.
• С най-висока степен на сигурност на доходите, социалната осигуреност
и кариерното развитие е формата на заетост на постоянен трудов договор, при пълно работно време.
• Нерегламентираната заетост или заетостта без писмен договор е форма на заетост, която е най-неблагонадеждна по отношение на качеството на заетостта.
Заключение
В заключение можем да кажем, че в бъдеще работодателите трябва да
отговорят на новите икономически и социални предизвикателства, свързани с
модернизирането на трудовите отношения и тенденциите в заетостта. Управленските решения на предприемачите и мениджърите в селското стопанство
трябва да бъдат насочени към:
• Отговорно отношение към формите на трудова заетост, защото не може да
има устойчив бизнес при безотговорно поведение към хората и техния труд.
• Въвеждане на нови модели на организация на труда, усъвършенстване
на практиките за управление на човешките ресурси и намаляване на
социалната цена за работниците.
• Постигане на относителна затвореност на технологичния цикъл (дейност едновременно в селското стопанство, обработващата промишленост и услугите), с цел осигуряване на постоянна заетост.
• Въвеждане на добри световни практики.
За подпомагане изпълнението на посочените дейности е необходимо браншовите и работодателските организации да засилят присъствието си в сектора.
FORMS OF EMPLOYMENT IN THE AGRICULTURE OF BULGARIA
Assist. Prof. Pavlina Ivanova
Abstracts
Under the rapidly changing economic realities employment is a key factor for raising the
quality of life and the development of human capital. As a traditional sector agriculture is of
strategic importance to the country, not merely because it ensures the security of food supplies,
but also because it provides employment and income to a large part of the rural population.
In the article there are discussed the forms of employment, generalized on the basis of
various criteria. In connection with the characteristic features of agricultural employment there
are worked out the kinds of hired workers and the classes of self-employed persons in agriculture.
There are mentioned the advantages and disadvantages of using flexible forms of employment in
agriculture. There are recommended certain management decisions to the employers in the sector.
Keywords: employment, agriculture, flexible forms.
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РАЗВИТИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДМА) НА КООПЕРАТИВНАТА
ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Докторант Диана Шопова
Въведение
Кооперативната търговия започва своето развитие с възникването на потребителните кооперации. Търговската дейност, извършвана от потребителните кооперации способства за задоволяване потребностите на значителна част
от населението с необходимите му стоки и услуги1.
Като относително обособена икономическа система в кооперативната
търговия, кооперативната търговска мрежа е неразделна част от търговската
мрежа на страната, на търговията на дребно, на вътрешната търговия и на цялостния процес на стоково обръщение 2. За да се адаптира кооперативната
търговска мрежа към предизвикателствата на световната икономика, да придобие гъвкавост, финансова стабилност и адекватност в новите икономически
условия, за да може да устои на натиска на интеграционните процеси и да намери своето място в условията на глобална конкуренция, е необходимо разработването и следването на правилна стратегия, ориентирана към прилагането на
мерки за преустройство на търговските обекти, териториална регионализация
на дистрибуцията на стоки, създаване на национален център за доставка на
стоки с оглед използване „ефекта от мащаба“ от обединяване на търговските
сделки, изграждане на собствена национална търговска верига и организационно преструктуриране на кооперативните организации, осъществяващи търговска дейност.
Целта на статията е да се проследят и анализират развитието и проблемите на дълготрайните материални активи на кооперативната търговия на дребно
в България за периода 2003 - 2012 г. (в т.ч. развитието в броят на притежаваните и експлоатираните търговски обекти, размерът на инвестираните средства и
развитието на търговските обекти от търговска верига „КООП“) и въз основа
на това да се разкрият някои перспективи за нейното развитие.

1

2

Белев, Д. Икономика на кооперацията. С.,Унив.изд:“Стопанство“, 2004, с. 20-21; Живков, Н.
История на кооперациите в България. Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2009, с. 181182.
Александров, К., М. Тренева. Кооперациите и развитието на икономиката. С., Унив.изд: „Стопанство“, 1994, с. 19.
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Състояние и развитие на притежаваните и експлоатираните
търговски обекти в кооперативната търговия на дребно
за периода 2003 - 2012 г.
През 2003 г. кооперативните организации притежават 8882 обекта за търговия на дребно, като 99% от тях са собственост на потребителните кооперации.
Кооперативните съюзи притежават едва 1% от магазините, а търговските дружества на кооперативните съюзи и потребителните кооперации притежават само
10 магазина. Анализът на използването на материалната база показва, че през
2003 г. 4107 бр. или (46%) от притежаваните магазини се експлоатират от кооперативните организации.3 Отдадени под наем са 3399 бр. (38%) от магазините, от
които едва 120 броя са наети от кооперации и кооперативни съюзи, т.е. продължава тенденцията на отдаване на търговските обекти под наем, процес, който се
наблюдаваше и през първите години на преход. През същата година (2003 г.) 1376
магазина, или 16% от притежаваната база изобщо не се използват (виж табл. 1).
През периода 2006 - 2012 г. се наблюдава намаление в броя и на притежаваните, и на експлоатираните търговски обекти. От стопанисваните през 2006 г.
3490 магазина, 137 (4%) са изцяло модернизирани и включени в новоизграждащата се търговска верига „КООП“.
Таблица 1
Притежавани и експлоатирани търговски обекти в кооперативната
търговия на дребно за периода 2003 - 2012 г.

3

Години

Притежавани
търговски
обекти ТД
(бр.)

Експлоатиран
и търговски
обекти ТД
(бр.)

Изменение на
притежаваните
търговски
обекти в % на
база 2003 г.

Изменение на
експлоатираните
търговски
обекти в % на
база 2003 г.

2003

8882

4107

-

-

2006

7240

3490

-18%

-15%

2007

7216

3447

-19%

-16%

2008

7127

3338

-20%

-19%

2009

6831

3207

-23%

-22%

2010

6732

3020

-24%

-26%

2011

6430

2856

-28%

-30%

2012

6196

2700

-30%

-34%

Статистическа информационна система на ЦКС.
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От 2006 г. се наблюдава тенденция на намаляване на притежаваните търговски обекти, но за сметка на това се увеличават значително търговските обекти
от веригата „КООП“ и се намалява броят на по-малките магазини.
В националната търговия на дребно се наблюдава обратна тенденция на
развитие, като се наблюдава нарастване на броя на търговските обекти от 103
298 броя през 2003 г. на 125 892 броя през 2012 г.,4 или се наблюдава ръст от
22%. През последните години в България навлязоха много нови формати и чуждестранни търговски оператори. Според изследване на AC Nielsen5, профилът
на съвременната търговия на дребно в България се състои от модерни формати (20%) на утвърждаващи се наши и чуждестранни вериги и останалите формати (квартални, специализирани магазини) – средни и малки, чийто дял непрекъснато намалява. Важна тенденция е следването на добрите световни практики, изразяваща се в мултиформатност и мултиканалност. Броят на магазините не се увеличава, поради факта, че постоянно се отварят модерни обекти на
веригите магазини и същевременно се закриват малки неефективни бакалии и
други стари магазини и магазини в малките села. Изследването на структурата
на търговията на дребно показва, че сегашните 40% на модерните формати ще
се повишат за сметка на намаляването на 50% малки магазини (виж табл. 2).
Тенденцията е, че ще продължат да се развиват и утвърждават големите търговски обекти хипермаркети и супермаркети на търговските вериги и ще се увеличи и броят на дискаунтърите, специализираните и удобните магазини6. Тази тенденция следва и кооперативната търговия, като разширява обектите от търговска верига „КООП“ за сметка на малките търговски обекти.
Таблица 2
Структура на организацията на търговията на дребно в България за
периода 2007 - 2010 (%) 7
Показатели

4

5
6
7

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Модерна ТД

25,0

31,3

36,0

40,1

Малки магазини

60,4

57,0

55,9

51,0

Други

14,6

11,7

10,1

8,9

Източник НСИ, Вътрешна търговия, Търговски обекти за продажби на дребно - общо за страната и по статистически райони.
Достъпно на:<http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=5&a1=632&a2=1118#cont> (14.12.2013)
Източник:A.C. Nielsen. Достъпно на: < http://nielsen.com/intl/bg.html > (10.02.2014)
ICAP Bulgaria, Industry Report Supermarkets and Hypermarkets in Bulgaria, August 2010.
Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research,
trade interviews, trade sources, Grocery retailers in Bulgaria, May 2013.
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Реконструкция и модернизация на търговските обекти
в кооперативната търговия на дребно и по-конкретно, на търговските
обекти от национална търговска верига „КООП“
През 2002 г. Управителният съвет на Централния кооперативен съюз (ЦКС)
взема решение за целево финансиране на реконструкцията и модернизацията на
някои от търговските обекти от кооперациите, като в тях се въвежда компютъризирана система за продажба на потребителски стоки. Същевременно, търговските обекти предоставят на член-кооператорите и на клиентите различни по
размер отстъпки. На базата на такива магазини започва да се изгражда собствена кооперативна търговска верига. През 2004 г. Комисията по търговия и
туризъм към управителния съвет на Централния кооперативен съюз приема
подробна програма за подобряване на търговските връзки в системата. Сформира се съвет на търговците, който приема основни правила за централизирани
доставки на отделни групи стоки, за политиката на цените и за националната
търговска верига „КООП“. Целта на тези правила е чрез промяна в ценообразуването повече кооперативни организации да участват в единния кооперативен пазар, което, от своя страна, да доведе до разширяване на търгуваните в
него групи стоки и утвърждаване на търговската марка „КООП“ и на продуктите, предлагани под собствена търговска марка. Във връзка с това се определят ценови лимити за разпределение на търговската отстъпка между различните участници: „Кооп търговия и туризъм“ АД, районните кооперативни съюзи и
техните търговски дружества и потребителни кооперации. Съветът на търговците утвърждава система за изграждане на дистрибуционни канали, която се
базира главно на участниците в Националната търговска верига КООП и на
номенклатурата от стоки с централизирана доставка8. Заедно с това се приемат основни правила за избор на доставчици, които трябва да са утвърдени
производители и/или вносители, имащи трайно присъствие на българския пазар.
Като очаквано продължение на развитието на кооперативната търговия през
2006 г. са изготвени правила за обособяване на търговска верига КООП и изискванията към обектите за включване в нея. При включването на магазините в
търговската верига те получават сертификат, който удостоверява, че отговарят на изискванията на разработения „Наръчник за функциониране на търговските обекти от веригата КООП“. С него се регламентират организацията на
търговския процес, оптималното използване на търговските площи, правилното
групиране и подреждане на стоките в търговската зала, методите на обслужване, както и задълженията и правомощията на персонала, информационните табели в търговската зала, компютърните информационни системи и др. Въпреки,
че магазините са собственост на отделни кооперативни организации, разположени и функциониращи на територията на цяла България, наръчникът налага
единен стандарт за организация и управление на търговията, което е основен
източник за повишаване културата на търговията и качеството на търговско
8

Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на дребно“. Българска
стопанска камара, 2011.
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обслужване9. Показателни в това отношение са резултатите на реконструираните магазини от веригата КООП и съпоставката на стокооборота им преди и
след реконструкцията, т.е. за периода 2005 - 2006 г. Данните за първите 34 търговски обекта, реконструирани по „Наръчника за функциониране на търговските
обекти от веригата КООП“, показват, че средномесечният стокооборот нараства от 2 до 8 пъти. Това е доказателство, за ефективността на осъществените
структурно-организационни промени и реализираните инвестиции.
Следва да се има предвид, че към края на 2006 г. обектите, функциониращи в търговската верига „КООП“ са едва 137 броя, като тези търговски обекти
като брой представляват под 0,5% от стопанисваните в системата на Централния кооперативен съюз, а след реконструкцията им реализират над 10% от общия стокооборот на дребно. Реконструкцията на по-голямата част от търговските обекти оказва съществено влияние върху общите приходи от търговия на
дребно и вследствие на това се наблюдава и ръст в приходите от търговия на
едро. На фигура 1 е показан реализираният среден месечен стокооборот от
търговските обекти преди и след реконструкцията им за включване в търговската верига „КООП“, т.е. периодът 2005 - 2006 г.

1 336 300

1 500 000
1 000 000
500 000

194 670

0
Преди реконструкцията

След реконструкцията

Фиг. 1. Реализиран среден месечен стокооборот от търговските
обекти преди и след реконструкцията им за включване
в търговската верига „КООП“ за периода 2005 - 2006 г.
Паралелно с развитието и утвърждаването на търговска верига “КООП“,
усилията са насочени и към подобряване рентабилността на останалите търговски обекти, голяма част от които са малки магазини. Изготвени са минимални
параметри за ефективното им функциониране и тези, които отговарят на тях
могат след съответната реконструкция и модернизация да работят под марката „КООП-Маркет“. За целта през 2010 г. е утвърден отделен Наръчник за
организиране на дейността на търговските обекти „КООП-Маркет“. Той конкретизира целите, начините за реконструкция и правилата за работа на малките
9

Георгиев, К. История на кооперативното движение в България , том 4. С., Изд.: „Коопмедия“
ООД, 2013, с. 58-73.
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кооперативни магазини (над 2300 обекта, разположени предимно в малките населени места). Тези обекти формират 50% от приходите в търговията на дребно и имат потенциал за развитие. До края на 2011 г. по този наръчник са реконструирани и започват да работят под логото „Кооп-маркет“ 47 нови търговски
обекта.10 На практика Концепцията за усъвършенстване на кооперативната
търговия се изразява в изграждане на верига от типизирани търговски обекти,
работещи под една марка „КООП“.
В периода 2007 - 2008 г. политиката е насочена основно към утвърждаването на търговската верига „КООП“, символизираща „удобен” магазин със
средна търговска площ 60 кв.м, предимно за хранителни стоки, а в по-малките
градове и за нехранителни стоки от първа необходимост. В този период на функциониране на веригата, основната цел е включването на значителен брой нови
търговски обекти, като по този начин се популяризират добрите търговски практики, които се предлагат. В резултат на осъществените инвестиции за реконструкция и модернизация на съществуващи търговски обекти, през 2007 г. реконструирани и включени в търговската верига „КООП“ са 185 обекта, с което
към края на годината магазините от веригата стават 259 бр. През 2008 г. нови
194 обекта стават част от кооперативната търговска верига. През следващата
2009 г. веригата се разширява с още 149 магазина и вече обхваща 602 магазина,
които са 18% от стопанисваните в системата 3207 търговски обекта. Времето
по категоричен начин доказва далновидността и правилността на провежданата през периода политика за разширяване на веригата, чиито обекти убедително се налагат като „удобния“ магазин за стоки от първа необходимост. В резултат на това във веригата се включват и търговски обекти с площ между 300 800 кв.м., в т.ч. и новоизградени, специализирани магазини за продажба на промишлени стоки, строителни материали и др., като средната търговска площ на
магазините се увеличава на 85 кв.м. Типът на търговския обект се определя в
зависимост от спецификата на населеното място. През периода 2008 - 2009 г.
обекти от веригата отварят врати и в по-големите градове на страната – София, Кюстендил, Търговище, Хасково, а във Варна и Бургас обновените обекти
КООП са с търговска площ над 500 кв.м.
Към 30.09.2011 г. обектите от веригата „КООП“ са 728 бр, като в края на
2011 г. те достигат 773 бр., а през 2012 г. техният брой вече достига 826 обекта,
в т.ч. 55 обекта „КООП-Маркет“. През 2011 г. 11 от общо 69 новооткрити обекти са с търговска площ над 100 кв.м., като 2 от тях са магазини, стопанисвани
от „Кооп търговия и туризъм“ АД, съответно с търговска площ 190 кв.м и 950
кв.м. От фигура 2 се вижда, че с равномерни темпове търговската верига
„КООП” се разширява и увеличава своите пазарни позиции. За 2013 г. броят на
търговските обекти е прогнозен на база планираните за реконструкция търговски обекти от Централния кооперативен съюз.11
10

Георгиев, К. История на кооперативното движение в България, том 4. С., Изд: „Коопмедия“
ООД, 2013, с. 77-84.
11
ЦКС, 2012 г. Отчет на управителния съвет на ЦКС за дейността на съюза през 2012 г., София.
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Фиг. 2. Брой търговски обекти от търговска верига „КООП“
Обективната оценка на резултатите в търговията на дребно показва, че
прилаганата политика за обновление на търговските обекти и обособяването
им в единна кооперативна търговска верига е успешният модел за развитие на
търговията на дребно в системата на Централния кооперативен съюз. Това, от
своя страна, се отразява благоприятно върху развитието на вътрешнотърговската дейност и позволява да се увеличат не само основните икономически, но и
социални резултати, съществено да се подобрят условията за търговско обслужване и задоволяване потребностите на населението от районите, обслужвани от потребителните кооперации.
Развитие на обектите от търговска верига „КООП“ по региони
в България за периода 2008 - 2012 г.
Неблагоприятната бизнес среда затрудни, но не попречи на инвестиционната активност за модернизация на кооперативните търговски обекти и включването им във веригата „КООП“. От данните в таблица 3 се вижда, че найголям обем продажби търговските обекти „КООП“ за периода 2008 - 2012 г.
реализират в Южен централен регион, като от 50 148 хил.лв. през 2008 г., през
2012 г. те са в размер на 53 201 хил.лв., като средногодишният темп на прираст
е 150%.
Таблица 3
Развитие на ТВ КООП по региони за периода 2008 - 2012 г.
Югозападен регион
Показатели / Години

мер.ед.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Продажби в
кооперативната
търговия на дребно

хил.лв.

9 016

15 267 17 710 27 581 27 744

Среден
годишен
темп на
прираст (%)
132,4

Статии

Заети в
кооперативната
търговия на дребно
Производителност на
труда на 1 зает
Търговски обекти в
кооперативната
търговия на дребно

79

брой

115

179

209

287

291

126,1

лв.

78

85

85

96

95

105,1

брой

36

56

65

87

95

127,5

Южен централен регион
Продажби в
кооперативната
търговия на дребно
Заети в
кооперативната
търговия на дребно
Производителност на
труда на 1 зает
Търговски обекти в
кооперативната
търговия на дребно

хил.лв.

50 148 52 116 53 195 58 045 53 201

брой

501

550

602

602

533

лв.

100

95

88

96

100

брой

214

247

281

299

276

101,5

101,6

106,6

Югоизточен регион
Продажби в
кооперативната
търговия на дребно
Заети в
кооперативната
търговия на дребно
Производителност на
труда на 1 зает
Търговски обекти в
кооперативната
търговията на дребно

хил.лв.

9 957

15 548 18 969 19 535 20 815

120,2

брой

123

184

207

224

220

115,6

лв.

81

85

92

87

95

104,1

брой

51

69

82

90

93

116,2

Североизточен регион
Продажби в
кооперативната
търговия на дребно
Заети в
кооперативната
търговията на дребно
Производителност на
труда на 1 зает
Търговски обекти в
кооперативната
търговия на дребно

хил.лв.

9 007

15 114 17 459 18 340 15 768

115,1

брой

106

186

195

196

162

111,2

лв.

85

81

90

94

97

103,4

брой

36

55

73

84

71

118,5

Северен централен регион
Продажби в
кооперативната
търговия на дребно
Заети в
кооперативната
търговия на дребно

хил.лв.

брой

10 337 17 729 13 068 15 829 14 355

119

137

128

134

120

108,6

100,2
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Производителност на
труда на 1 зает
Търговски обекти в
кооперативната
търговия на дребно

лв.

87

129

102

118

120

108,4

брой

32

43

43

47

46

109,5

Северозападен регион
Продажби в
кооперативната
търговия на дребно
Заети в
кооперативната
търговия на дребно
Производителност на
труда на 1 зает
Търговски обекти в
кооперативната
търговия на дребно

хил.лв.

9 718

14 335 15 711 17 539 17 719

116,2

брой

135

172

180

189

182

107,8

лв.

72

83

87

93

97

107,7

брой

55

74

91

97

94

114,3

В останалите райони кооперативната търговска верига също реализира
сравнително високи продажби, като се наблюдават леки спадове през някои от
годините на изследвания период.
Тенденция на растеж през изследвания период бележи и броят на заетите
лица в търговска верига „КООП“, като средногодишният темп на прираст на
заетите в ТВ КООП за всеки район е, както следва: Югозападен регион –
126,1%; Южен централен регион – 101,6%; Югоизточен регион – 115,6%; Североизточен регион – 111,2%; Северен централен регион – 100,2%; Северозападен
регион – 107,8%. Основен момент на отчетеното изменение е постоянният растеж в броя на обектите от търговската верига във всички райони на страната.
Това се дължи именно на агресивната инвестиционна политика, както за модернизация на кооперативните обекти, така и за откриване на нови такива, като
най-голям брой търговски обекти се наблюдава в Южен централен регион, следван от Югоизточен регион и Югозападен регион (вж. фиг. 3).
Най-много обекти КООП има в региона на Кооперативен съюз Пловдив,
Окръжен кооперативен съюз София, Кооперативен съюз Стара Загора, Кооперативен съюз Бургас, Кооперативен съюз Варна, Кооперативен съюз Плевен,
Кооперативен съюз Хасково, Кооперативен съюз Пазарджик, Кооперативен съюз
Търговище, Кооперативен съюз Русе, Кооперативен съюз Монтана, Кооперативен съюз Ловеч, Кооперативен съюз Кърджали, Кооперативен съюз Смолян и
Кооперативен съюз Добрич.
Динамика на инвестициите, вложени в кооперативните търговски
обекти за търговия на дребно за периода 2003 - 2012 г.
Основната причина за постигнатите положителни резултати в търговията
на дребно е именно сериозната финансова подкрепа на Фонда за взаимно подпомагане „Инвестиции“ към Централния кооперативен съюз, с която ще
продължава модернизирането на обектите от търговска верига „КООП“. Как-
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Фиг. 3. Брой търговски обекти от верига КООП по райони
за периода 2008 - 2012 г.
Таблица 4
Динамика на инвестициите, вложени в търговските обекти
за търговия на дребно за периода 2003 – 2012 г.

Години

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

инвестиции
TД хил.лв.
2 896
3 909
3 735
6 196
11 689
13 940
9 689
7 091
11 020
10 958

Абсолютен Абсолютен
Относителен Относителен
прираст
прираст
прираст при прираст при
при
при
базисна
верижна
базисна
верижна
основа (%)
основа (%)
основа (лв.) основа (лв.)
1 013
1 013
35%
35%
839
-174
29%
-4%
3 300
2 461
114%
66%
8 793
5 493
304%
89%
11 044
2 251
381%
19%
6 793
-4 251
235%
-30%
4 195
-2 598
145%
-27%
8 124
2 929
281%
55%
8 062
-62
278%
-1%

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

82

то стана ясно, от 2002 г. приоритетно направление в инвестиционната политика
на кооперативната система е подобряване вида и функционалните характеристики на кооперативните магазини.
Общият размер на инвестираните през периода 2003 - 2012 г. средства е 81
123 хил.лв., при 2896 хил.лв. през 2003 г., като през 2012 г. нарастват на 10 958
хил.лв., т.е. увеличение над четири пъти, като средногодишният темп на прираст е
129,62 или нарастване от 29,62%. За периода 2007 - 2008 г., общият размер на отпуснатите от фонд „Инвестиции“ средства за реконструкция на търговските обекти,
закупуване на търговско оборудване и въвеждане на съвременни форми за търговско обслужване е нараснал значително, като сумата възлиза на 25 629 хил.лв. Благодарение на провежданата политика за повишаване възвръщаемостта на средствата във фонда, годишният размер на финансова подкрепа, осигурена чрез този
източник, нараства ежегодно. За задълбочаване на проведения анализ е възможно
да се изчисли рискът от намаляване размера на вложените инвестиции общо в
националната търговия на дребно, както и този от намаляване размера на инвестираните средства в кооперативната търговия на дребно (виж табл. 5).
Таблица 5
Определяне стойностите на риска на вложените инвестиции
в сектор „Търговия на дребно“ и по-конкретно в Кооперативната
търговия на дребно за периода 2005 - 2011 г.
Години
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Години
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Инвестиции „Търговия
на дребно“ хил.лв.
457 758
691 526
1 017 358
1 151 583
898 856
767 142
655 444
Инвестиции „Кооперативна
търговия на дребно“ хил.лв.
3735
6196
11689
13940
9689
7091
11020

Темп на изменение
на инвестициите12
0,510
0,471
0,132
-0,219
-0,147
-0,146
0,601
Темп на изменение
на инвестициите
0,659
0,887
0,193
-0,305
-0,268
0,554
=1,720

12

w  w i- 1
ri  i
w i- 1
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С негова помощ ще оценим нестабилността в инвестиционната активност
по основни направления на осъществяваните капитални вложения. Получените
стойности за риска на вложените инвестиции в националната търговия на дребно σ = 0,268 и респективно инвестициите вложени в кооперативната търговия на
дребно σ = 0,338 отразяват по-голямата вероятност от намаляване стойността
на инвестициите в кооперативната търговия на дребно, отколкото намаляване
размера на инвестираните средства в националната търговия на дребно спрямо
риска. Въздържането от влагане на средства в ДМА в период на криза е начин
да се увеличат оборотните средства на търговското предприятие, с цел получаване на приходи в по-кратък период от време. Несигурната пазарна среда допринася за намаляване тегленето на кредити с цел разширяване на материалната база на търговските предприятия. Поемането на рискове може да си позволят само тези, които са финансово стабилни и разполагат с добре подготвени
експерти, които да оценят стойността на риска от „замразяване” на средства в
ДМА за по-дълъг период от време.
Възможности за подобряване развитието на търговските обекти
в кооперативната търговия на дребно с цел усъвършенстване
нейното бъдещо развитие
Въз основа на направения анализ на развитието и проблемите на ДМА на
кооперативната търговия на дребно в България, може да се направи извод, че
за изследвания период 2003 - 2012 г. кооперативната търговия извървява дълъг
път на развитие. Независимо от това, че общият брой на притежаваните търговски обекти намалява с всяка следваща година, търговска верига „КООП“
продължава да се развива с много бързи темпове. Началото на това бързо
развитие, както беше посочено, се поставя през 2002 година, когато експертите
на Централния кооперативен съюз разработват, а ръководните органи на Съюза
одобряват, нови правила за организиране на кооперативната търговия. Предприетите тогава действия са логичната и верна стъпка за цялостното преструктуриране и развитие на дейността, която дава сериозен тласък и променя изцяло облика на търговията в кооперативната система още през следващите години. Като се имат предвид получените резултати от извършения анализ в развитието на основните показатели, характеризиращи дейността на ДМА на кооперативната търговия на дребно през периода 2003 - 2012 г., могат да се предложат някои перспективи за бъдещото и развитие, а именно:
• Прилагането на франчайзинга в кооперативната търговия ще осигурява
по-голяма гъвкавост при управлението на кооперативната собственост.
Това ще позволи на кооперациите, осъществяващи търговия на дребно,
които изпитват недостиг на финансови средства, да предоставят свои
нерентабилни търговски обекти за продажба на стоки на частни фирми,
които влагат в търговската дейност свой капитал.
• По-доброто бъдещо развитие на търговските обекти от веригата
„КООП“ изисква разработване на нови форми за търговия на дребно

84

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

чрез пилотно стартиране на магазини за интернет пазаруване, като по
този начин ще се обхване по-широк кръг от потребители освен тези,
които до момента добре познават търговските обекти. Също така, ще
имат възможност да се запознаят с целия набор от стоки, който се предлага в търговските обекти, както стоките със собствена търговска марка,
така и останалия продуктов асортимент, без да губят време за това.
• Независимо от факта, че магазините КООП са познати и предпочитани в
редица населени места, политиката за тяхното оптимизиране и повишаване
на конкурентноспособността им ще продължава. Във връзка със стратегическата цел следва занапред веригата от кооперативни магазини да обслужва и потребителите в по-големите градове и общинските центрове в
страната. Организираната във вериги търговска дейност може да се осъществи чрез създаване на вериги от модерни, средни по големина супермаркети (удобни и привлекателни магазини от семеен тип, т.е. в близост до
дома на потребителите – квартални магазини). Кооперативната търговска
верига може да заеме значително участие в специфичната пазарна ниша на
магазините, които са по-малки по големина, стоят по-близо до дома на потребителите, предлагат разнообразен асортимент от най-необходимите
стоки на изгодни цени, по-удобни и по-леснодостъпни са и се посещават почесто, в сравнение с огромните хипермаркети и супермаркети. Така кооперациите ще могат да реализират по-висока печалба и да формират траен
доход от търговската си дейност. Това е предпоставка за финансово стабилизиране и ефективност от търговската дейност на кооперациите.
• Следва да продължава прилагането на гъвкава ценова политика, в т.ч.
чрез използването на електронните етикети; до момента те са внедрени
в 9 търговски обекта в страната, но ще продължи да се увеличава броя,
на търговските обекти, които ги използват;
• Увеличаване броя на обектите от веригата „КООП“, които участват в
проекта за доставка на стоки на производители, прилагащи принципите
на справедливата търговия (Fair Trade) и разработване на програми за
здравословно хранене, които са подходящи за всички възрастови групи.
На този етап в Българската кооперативна търговия стоки „Fair Trade“,
се внасят предимно от КООП Великобритания.
Заключение
Въз основа на направения анализ относно развитието и проблемите на ДМА
на кооперативната търговия на дребно, може да се направи извод, че въпреки тежките икономически и финансови условия, кооперациите продължават да следват
провежданата през последните няколко години политика за стимулиране на търговската дейност и реконструкция на търговските си обекти така, че да се превърнат
в основна конкурентна и печеливша дейност на потребителните кооперации.
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DEVELOPMENT AND ISSUES OF TANGIBLE FIXED ASSETS
(TFA) OF COOPERATIVE RETAIL TRADE
PhD student Diana Shopova
Abstracts
The commercial activities carried out by consumers’ cooperatives are conducive to
satisfying the needs of a considerable part of the population with the necessary goods and
services. As a relatively autonomous economic system in cooperative trade, the cooperative
commercial network is an integral part of the commercial network of the country, of retail trade,
of domestic trade and of the entire process of stock turnover. The present article is aimed at
tracing and analyzing the development and the issues of tangible fixed assets (TFA) of
cooperative retail trade in Bulgaria for the period 2003-2012 (including the development in the
number of owned and operated outlets, the amount of the invested funds and the development
of the outlets of the retail chain Coop) and, based on the conducted analysis, drawing some
prospects for its development.
Keywords: cooperative trade, retail trade, outlets, investments.
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Econ Lit – Е600

ФИНАНСОВИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ
ОСНОВИ НА ЕВРОЗОНАТА
Докторант Иван Илков
Въведение
Икономическият и валутен съюз (ИВС) в Европа e проект без аналог в
световната икономическа история. При създаването му са заложени функционални дефекти (поради необходимостта от постигане на сложни политически
компромиси), които през последните години разклатиха сериозно устоите на
Европейския съюз (ЕС) и по-конкретно на Еврозоната. По-точно може да се
каже, че тези реалности са оценени, но се предполага, че те няма да имат съществен негативен ефект върху страните от валутния съюз. Или ако се плаща
някаква цена за допуснатите грешки, тя ще е отложена напред във времето.
Реалността се оказва доста по-различна и събитията през последните години
показват, че цената за несъвършенствата на еврото ще трябва да бъде платена
едва след като са изминали малко повече от десет години от неговото съществуване.
Целта на статията е да се направи критичен анализ на процесите, довели
до формирането на Еврозоната, като ясно се очертаят заложените предпоставки за сътресенията във валутния съюз през последните години.
1. Идеи за преход към ИВС
Идеите за преход на европейските държави към ИВС започват да набират сила в края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ в. Те са водени от
мотивите за неутрализиране на неблагоприятното въздействие и последиците
от кризата на международната валутна система върху европейските икономики, както и за осигуряване на икономическа и валутна стабилност в Европейската Общност (ЕО). От самото начало на стартиралия дебат се появяват поддръжници на два принципно различаващи се подхода за постигане на валутна
интеграция в Европа – т.нар. „монетаристи” и „икономисти”. Принципното различие в двата подхода се дължи на различното разбиране по отношение на еволюцията на етапите и мерките, които е необходимо да се предприемат за изграждане на ИВС. Според поддръжниците на монетаристкия подход, изходното
начало при формирането на съюза трябва да бъде валутното сътрудничество и
по-специално стесняването на границите на колебание на разменните валутни
курсове на паричните единици на страните. Счита се бързият прогрес в монетарната сфера, че ще бъде най-мощното средство за оказване на принуда върху
правителствата да съгласуват провежданите икономически политики.
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Подходът на икономистите основава своите идеи върху принципно различна концепция за преход към ИВС. Страните трябва да насочат усилията си към
осигуряване на координация и интеграция на макроикономическите си политики, което на следващ етап да доведе до устойчиво икономическо сближаване и
бъдеща парична интеграция в съюза. Те посочват, че икономическото сближаване трябва да се интерпретира през призмата на намаляване на нивата на
инфлация, синхронизиране на икономическите цикли, елиминиране на свръхзадълженията и дефицитите на страните, намаляване на безработицата и др.1 Казано по друг начин, преходът към фиксирани курсове ще има устойчив ефект
единствено ако е направен едва след постигане на висока степен на сближаване на цялостното им икономическо състояние на държавите в Общността, т.е.
като се реализира максимално ефективна комбинация между номинална и реална конвергенция. Липсата на тези предпоставки и прибързаното въвеждане
на фиксирани курсове между страните ще доведе, според икономистите, до
негативни последици, както за държавите, така и за валутния съюз, тъй като
всяка страна ще прилага различни икономически политики – поддържане на
консервативна парична и фискална политика или провеждане на активна политика, с цел стимулиране на заетостта и икономическия растеж.
В някаква степен възгледите на икономистите са материализирани в договора за създаването на ЕС (ДЕС), където се залагат 5 критерия (два фискални
и три монетарни), на които трябва да отговарят страните - кандидатки за еврото. С това се цели да се осигури, както сходство в постигането на основни
макроикономически показатели, така и установяването на ефективна система
от фиксирани курсове, провеждането на сходни политики и постигането на стабилна основа за изграждане на валутен съюз и обща валута. Като съществена
слабост може да се посочи, че тези критерии водят до постигането на номинална конвергенция, като въпросът за реалното сближаване между страните (ниво
на икономически растеж, БВП на човек от населението, ценово равнище и др.)
не се разглежда при оценката на готовността на една страна да приеме еврото.
Дискусиите между поддръжниците на двата възгледа водят до изработването на общоприемлив компромисен подход. От една страна, монетаристите
получават строг план-график за изграждане на валутен съюз. От друга страна,
икономистите успяват да наложат входни критерии за еврото и приемането на
Пакта за стабилност и растеж (ПСР), което, според тях е гаранция за постигане на действително сближаване между страните.2 Въпреки, че монетаристите
надделяват по отношение на стартовата точка на интеграция, като при формирането на ИВС се реализира първоначално валутна интеграция, преди изграждането на завършен политически съюз, отминалите години показват, че валутната интеграция не постига много по отношение на политическото и икономи1

2

Mourlon-Druol, E. A learning process? European monetary cooperation before the EMS negotiations,
1974 - 1977”. Princeton Annual Workshop on European integration, 1 May, 2009, p. 4.
Torres, F. The long road to EMU: The economic and political reasoning behind Maastricht. Working
papers series, NIPE WP 23/2007, 2007, p. 8.
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ческото сближаване между страните. Избраната изходна точка за формиране
на ИВС може да се посочи като конструктивен дефект при въвеждането на
еврото, като това в голяма степен доведе до зараждането на финансовата криза в ЕС.
Основният момент, свързан с пристъпване към фиксиране на валутните
курсове, се решава в полза на икономистите. Това се случва едва на третия
финален етап от създаването на ИВС. През предходните два етапа страните
постигат в някаква степен конвергенция на основни макроикономически показатели, като са предприети и действия за изграждане на наднационална институция, която да бъде отговорна за общата парична политика (ПП).
2. Първи опит за създаване на ИВС (план „Вернер”)
В края на 60-те години на ХХ в. международната валутна система започва да показва сигнали на зараждащи се проблеми във функционирането си. Израз на настъпващата световна криза са значителните валутни неравновесия и
относително честите промени на фиксираните валутни курсове в нея, което обуславя нарастваща валутна нестабилност, а следователно и смущения в нормалното функциониране на международните пазари.3 Сътресенията на валутните
пазари прерастват в истинска валутна криза през 1971 г., когато доларът започва да изпитва сериозни трудности и вече не е в състояние да изпълнява ролята
на валутна котва в международната валутна система. Всичко това разтърсва
из основи Бретънуудска валутна система (БВС) и довежда до окончателното й
разпадане през първата половина на 1973 г. Осъзнава се необходимостта от
предприемането на по-конкретни действия за постигане на устойчива валутна
интеграция в рамките на ЕО, тъй като процесът на дезинтеграция на валутните
отношения заплашва бъдещето на целия европейски проект.
Първият по-мащабен проект за изграждане на валутен съюз в ЕО е представен през октомври 1970 г. (план „Вернер”). Той представлява компромис
между двата възгледа за валутна интеграция в Европа и е основата на ПП,
такава, каквато се провежда до създаването на Европейската валутна система
(ЕВС). Планът съдържа предначертан път за създаване до 1980 г. на ИВС в
границите на Общността. Предвижда се мащабният проект да се осъществи
на три последователни етапа, като бъде постигната пълна взаимна конвертируемост на паричните единици на страните, елиминиране на взаимните курсови
колебания, окончателно фиксиране на паритетните курсове, интегриране на финансовите пазари и премахване на пречките пред свободното движение на капитали.4
Първият етап от плана „Вернер” стартира със съкращаване на маржовете
на колебание на валутите на държавите в ЕО. От 24 април 1972 г. започва да
функционира нов валутен механизъм (ВМ) в Европа – „змия в тунела”. Валутната змия е инструмент за поддържане на валутна стабилност между страните
3
4

Маринов, В. и др. Европейска икономическа интеграция. УИ „Стопанство”, С., 2001, с. 156.
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в Общността, като по този начин се осигурява предвидимост на ценовите равнища на стоките. Тя е следствие от кризата в международните финанси и поспециално отказа на водещите страни в света от Бретънуудските съглашения.
По време на функционирането на „змията”, страните от ЕО за първи път се
сблъскват с проблема за провеждане на обща валутна политика. Това се оказва трудно реализируемо поради няколко обстоятелства - отделните страни следват икономически политики с различни крайни цели, не съществува достатъчно
силна политическа воля за справяне с валутните проблеми, съставът на страните в „змията” се променя твърде често и др. Поради напреженията на валутните пазари, страните в „змията” трудно поддържат валутите си в рамките на
определените тесни граници и поради това през март 1973 г. се решава да не се
спазват повече ограниченията по отношение на американския долар.
Общите изводи са, че „змията в тунела” не може да устои на натиска на
събитията в международен план и не допринася за постигането на валутна
стабилност между страните. ВМ има и съществени конструктивни дефекти асиметричен характер (само страните с обезценяваща се валута следва да
интервенират на валутните пазари за възстановяване на курсовете на валутите
си в рамките на позволените граници. По този начин една „силна” валута може
лесно да „завлече” другите „по-слаби” валути нагоре и те да станат силно надценени. На повечето слаби валути е трудно да следват повишението на германската марка (централната валута в механизма), което е причината Великобритания, Франция и други страни да го напуснат.
Поставените цели в плана Вернер се оказват твърде амбициозни и изпреварили времето си и поради това трудно реализируеми в конкретния исторически момент. До средата на 70-те години интеграционният процес вече е изгубил
натрупаната инерция и идеите за провеждане на координирани политики започват да отстъпват място на все по-засилващата се дезинтеграция между държавите, което довежда до окончателния провал на плана. Първият по своите мащаби и амбициозност опит за постигане на устойчива форма на валутна интеграция между европейските страни приключва с пълен крах. Причините за този
неуспех се коренят в няколко посоки. От една страна, изключително негативно
влияние оказват процесите на нестабилност на световно ниво (рухването на
БВС, първата петролна криза през 1973 г. и др.). Не по-маловажни са и съществуващите различия в степента на сближаване в макроикономическо отношение между страните. За провала на плана допринася и фактът, че отделните
държави имат различни приоритети – за Германия това е борбата с инфлацията
(политика за стабилност), докато във Франция се обръща повече внимание на
икономическия растеж (по-активни политики). Всичко това довежда до все поголямо отдалечаване от идеята за ИВС в настоящия исторически момент.
3. Втори опит за създаване на ИВС (ЕВС )
В края на 70-те години е взето решение за създаване на по-устойчива и
надеждна система за валутно обединение в Европа. Вторият опит за формира-
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не на валутен съюз е в значителна степен по-успешен. Сравнително бързата
смърт на „змията” не намалява решимостта сред европейските лидери за създаване на зона на валутна стабилност, по-тясно икономическо сближаване между
страните, както и валутен съюз на по-следващ етап. На 13 март 1979 г. започва
да функционира ЕВС, която с някои изменения съществува в оригиналната си
форма до началото на Еврозоната. ЕВС е система от нов тип за координация на
ПП на страните и е важна стъпка по пътя към формирането на валутен съюз.
Тя се изгражда върху концепцията за фиксирани, но приспособими валутни курсове, определени спрямо новосъздадената обща разчетна европейска валута –
екюто. Системата се създава с цел да се стимулира европейската фискална
интеграция, да се намалят негативните ефекти за търговията от колебанията на
валутните курсове и най-вече да се укрепи стабилността на функционирането
на европейските валути.5 ЕВС включва три компонента – създаване на единна
европейска парична единица (екю), прилагане на ВМ и установяване на механизъм за взаимно кредитиране.
При ЕВС са елиминирани много от несъвършенствата на змията, като
системата е много по-ефективно функциониращ ВМ. Тя успява да създаде основа за координация на валутните отношения между страните. Въпреки слабостите си, ЕВС постига в голяма степен основните си цели. Страните във ВМ
получават зона на нарастваща валутна стабилност паралелно с постепенното
облекчаване на контрола на движение на капитали.6 Въпреки скептицизма по
отношение на ефективността и стабилността й, тя доказва с годините своята
жизнеспособност и заслужено място по пътя към ИВС.
4. Трети опит за създаване на ИВС (план „Делор”)
ЕО преминава през периоди на различни валутни кризи. След няколко
претърпени неуспеха се прави съществена крачка напред към валутна интеграция. Третият опит за създаване на ИВС се увенчава с успех. За това допринася
натрупаният значителен опит от функционирането на „змията” и ЕВС. В голяма
степен избраният момент за решителни действия в посока по-устойчива валутна интеграция се дължи на стабилността във валутните отношения между страните през първите десет години от съществуването на ЕВС. Комитет, оглавяван от председателя на Европейската комисия (ЕК) Жак Делор, представя през
април 1989 г. програма за реализиране на три последователни етапа на ИВС.
Мащабният междудържавен проект трябва да бъде изграден за период от 10
години, като приключи до 2000 г. Планът съдържа принципните условия за изграждането на ИВС – установяването на пълна взаимна конвертируемост на
паричните единици на страните в съюза, интегриране на финансовите пазари и
пълна свобода на движението на капитали, установяването на фиксирани взаимни валутни курсове между паричните единици на страните и др. Ако направим паралел между претърпелия провал план „Вернер” и плана „Делор” се от5
6

Levine, M., F. Kim, J. Siegel. Background on the Euro. The CPA Journal, April, 1999, р. 44.
Papaspyrou, T. EMU strategies: Lessons from Greece in view of EU enlargement. January, 2004, р. 5.

Статии

91

кроява една ясна прилика – и двата документа чертаят път за създаване на
валутен съюз на три последователни етапа, като този процес трябва да приключи със създаването на обща валута. Принципите в плана „Делор” в много
голяма степен са сходни с предложенията, посочени в плана „Вернер”, който
често се разглежда като плана „Делор”, но с 20 години в аванс. Само проблемите в международен план, както и все още не напълно изграденото общностно
съзнание на хората, спъват формирането на съюза преди две десетилетия.
За да бъдат реализирани втори и трети етап от формирането на ИВС, договорът за създаването на ЕО трябвало да бъде ревизиран така, че необходимите институционални структури да бъдат създадени. На 7 февруари 1992 г. се
подписва най-основополагащия документ по отношение на монетарната интеграция в Европа – ДЕС (договорът от Маастрихт). С подписването му се официализират някои митове, които с развитието на дълговата криза в Европа през
2010 и 2011 г. рухват с голям отзвук:
• Всяка страна е самостоятелно отговорна за дълговете при финансиране
на бюджетните си дефицити, т.е. една страна от Еврозоната не може да
бъде спасявана от друга страна. При настъпването на кризата нещата
се оказват доста по-различни и разпоредбите на ДЕС са заобиколени в
интерес на оцеляването на еврото. Страните в съюза, ЕК и Международния валутен фонд „наливат” значителен финансов ресурс за спасяването на страните в криза, с което заместват пазарното им финансиране. Създава се форма на трансферен съюз – нещо, което е характерно
за един фискален съюз, който в момента все още не е реалност в ИВС,
основно поради факта, че за някои страни това е неприемлив ангажимент от политическа гледна точка.
• Една страна не може да фалира и да напусне валутния съюз. Както посочва Martin Feldstein7, това е брак, сключен в рая, от който няма спасение. В случая с Гърция, обаче, се оказва, че подобен сценарий е напълно
реалистичен и поради това трябва да бъде обмислен вариант за излизане
от Еврозоната за случаите, когато една страна е заплаха за съюза.
• Страните не могат да поддържат прекомерни дефицити и ниво на задлъжнялост, надвишаващи позволените стойности в ДЕС – това се оказва най-често нарушавания мит, тъй като за много страни е изключително трудно да провеждат устойчиви фискални политики, насочени към
осигуряването на резерви във времена на растеж, с които да се покриват бюджетни дисбаланси във времена на криза.
• Бюджетните дефицити на страните не могат да се финансират с монетарни средства. Това все пак се случи, когато Европейската централна банка
(ЕЦБ) започва да изкупува директно правителствени облигации като отчаяна мярка за борба с дълговата криза в съюза и за стабилизиране на
тръгналата към пропастта на разрухата банкова система в Европа.
7
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ДЕС определя, че първият етап от изграждането на ИВС стартира на 1
юли 1990 г. като формирането на Еврозоната ще премине през три последователни етапа. Вторият етап е най-важният, тъй като тогава се случват изключително важни събития, които в най-голяма степен търпят критика за настоящото
състояние на ИВС.
Страните от ЕО проявяват склонност към реализирането на бюджетни
дефицити и растящи нива на публичния дълг през периода, предхождащ подписването на ДЕС. Тенденцията продължава и в началото на 90-те години на ХХ в.,
като европейските страни демонстрират съществени дисбаланси в икономиките си. Въвеждането на фискалните правила с ДЕС подтиква страните да постигнат съществен прогрес в консолидирането на публичните си финанси. Перспективите пред страните-кандидатки за еврото, обаче, не изглеждат обнадеждаващи към средата на 90-те години. През 1996 г. критерият за дефицит се
покрива едва от 1/3 от страните, сред които не са моторите на европейската
интеграция Германия и Франция. Въпреки, че средното ниво на бюджетния дефицит през периода 1991-1995 г. е доста високо (4,9%), ситуацията се подобрява до края на 1999 г., като във всички страни, с изключение на Гърция, е намален под 3% в опит да се покрият входните критерии за Еврозоната (нивото на
дефицит в Еврозоната за периода 1992-1998 г. намалява с около 3%). Въпреки
добрите постижения, основните притеснения са, че част от страните влизат в
съюза с нива на публичен дълг близо до или над референтната стойност от 60
% от БВП, което се разглежда като потенциален риск за стабилността на съюза. Сред най-недисциплинираните страни са Белгия, Гърция и Италия. Дълговото им бреме достига съществени размери, като през 1997 г. то е съответно
122,7% от БВП, 96,6% и 118,1%. Това е резултат от воденето на неустойчиви
фискални политики и покриването на хронични бюджетни дефицити (средното
ниво на дефицита в тези страни през последното десетилетие е около 10 %).
Друг съществен аспект е, че страните в ЕС се различават в традиционното си
отношение към инфлацията. Въпреки, че Германия е неин яростен противник и
борбата с нея е политически популярна сред избирателите, същото не се отнася за другите страни в Европа.8
През втората половина на 90-те години на ХХ в. страните все пак успяват
да се справят с подготовката за ИВС, като 11 страни се класират за еврото. В
този клуб влизат и южни страни, за които има най-големи опасения, че няма да
са част от първата вълна на присъединяване. Покриването на критериите дава
измамно чувство за сигурност на политиците, че валутният съюз е една устойчива организация, способна да устои на външен и вътрешен натиск. За тази
заблуда беше платена висока цена, тъй като Еврозоната се оказа много лесно
разрушима икономически, тъй като до голяма степен това е един политически
проект, зад който няма безспорна икономическа логика. Последвалите проблеми показват, че страните от ядрото са по-подготвени за членство в ИВС от
8
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другите държави, които в някаква степен „изкуствено” стават членове на Еврозоната по политически причини, за да има по-широко представителство в ИВС.
На този етап е допуснат съществен компромис, като входните критерии за Еврозоната в определени случаи са заобиколени (разглеждани са „креативно”) и
въпреки, че някои държави не ги покриват напълно, те приемат еврото.
През този етап се приема ПСР, като целта му е да се гарантира стабилност на публичните финанси в Еврозоната. Пактът трябва да отговори на две
изисквания по отношение на ИВС – първо, да защитава политиките за стабилизиране на еврото, като определя цялостната рамка на фискалната политика,
като необходимата основа при провеждането на ПП на ЕЦБ. И второ, в качеството си на инструмент за санкциониране на „свободни ездачи”, които могат
да дестабилизират икономиката на съюза или финансовите пазари с преследването на политики от тесен национален интерес.9 ПСР страда от доста слабости,
които се проявяват скоро след приемането му – той има асиметричен характер,
не оценява особеностите на отделните страни, упражнява слаба координация и
наблюдение на прилаганите политики и др. Въпреки, че Пактът в началото довежда до стабилност, впоследствие не успява да осигури поддържането на устойчиви бюджетни позиции от страните, с което компрометира идеята за икономическа стабилност и по никакъв начин не е в помощ на ЕЦБ при провеждането
на ПП. Поради това, че правилата на Пакта не се спазват, много скоро се стига
до нарушаване на заложените в него ограничения по отношение на публичните
финанси и то от страните, основни стълбове на ИВС. Дори и след реформирането му през 2005 г., Пактът за втори път претърпява провал, като публичните
финанси на много страни в ЕС се оказват неспособни да устоят на натиска на
външни шокове.
Датата 1 юни 1998 г. е важен момент за бъдещето на Еврозоната и единната валута. Тогава започва да функционира ЕЦБ. Във функционалната рамка
на банката са заложени някои недостатъци, които с времето изплуват на
повърхността. Съгласно ДЕС, ЕЦБ не може да финансира пряко бюджетни дефицити на страни от ИВС, въпреки, че тя го прави непряко чрез покупката на
дългови книжа на вторичния пазар или като приема обезпечения от банките
срещу отпускането на паричен ресурс. Въпреки, че отделните страни не са овластени да печатат пари, в действителност те могат да взимат безконтролно
заеми, като страните с неустойчиви публични финанси използват ЕЦБ за финансиране на колосалните си дефицити. От това произтича констатацията, че
една централна банка индиректно финансира дефицитите на повече от една
държави. Тази реалност, обаче, се знае още при стартирането на ИВС. 10 Но
това е оставено да функционира по този порочен начини и доведе до настоящото състояние на Еврозоната.
9

Collignon, S. The end of the Stability and Growth Pact? International Economics and Economic Policy,
Springer-Verlag, 2004, р. 16.
10
Bagus, Р. The tragedy of the Euro. The independent review, Vol. 15, Number 4, Springer, 2011, р. 569.
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ИВС се сблъсква с няколко съществени проблема – паричният суверенитет на страните е прехвърлен към ЕЦБ, която провежда ПП в съюза. В общия
случай се приема, че политиката ще бъде ефективна на ниво валутен съюз, тъй
като страните са достигнали високо ниво на сближаване на икономиките си.
Реално това не е така – общата ПП по никакъв начин не може да бъде подходяща за всички страни, тъй като икономиките на страните не са постигнали в
достатъчна степен сближаване помежду си и външните шокове имат асиметричен ефект по отношение на различните държави. Често споменаваната „една
политика, подхождаща на всички страни” се оказва неработещ модел, дори
в някои случаи и вреден за отделни страни, още повече, че политиката на ЕЦБ в
голяма степен е съобразявана с икономическата конюнктура в големите страни.
Друг дефект на Еврозоната е, че ЕЦБ няма вменени надзорни функции
върху банките в ИВС. Тук критиките са много сериозни, защото ЕЦБ е лишена
от съществена функция. Предложенията са банката да направи стъпка напред
и да стане отговорна за финансовата стабилност в ИВС не само посредством
ценовата стабилност, а като поеме надзора над финансовите институции, като
по този начин регулативните норми се управляват на общоевропейско ниво. Или
поне да осъществява надзор върху банките, които извършват трансгранични
дейности в много страни от Еврозоната и са от съществено значение за банковата система в Европа. Срещу подобни възгледи се обявяват икономисти, които посочват че ПП трябва да се фокусира върху ценовата стабилност и да не
бъде „натоварвана” с други цели. Приемането на финансовата стабилност като
допълнителна цел на ПП създава предпоставки за възникването на нереалистични очаквания за ефективността на ПП.11
През третият етап от формирането на ИВС 11 страни се обединяват около
еврото. Събитията през последните години показват, че това обединение е твърде
крехко и за кратък период от време организационната структура на Еврозоната
показа съществени слабости, които водят до разделение между страните. Както
се посочва от много наблюдатели, създаването на паричен съюз спестява на участващите държави валутни кризи – това е предвидено още преди създаването на
Еврозоната. Икономическите реалности показват, че валутните кризи са заменени
с кредитни и дългови, които се оказват много по-опасни и разрушителни.12
Съществуването на общата валута не може да бъде оценено еднозначно.
От перспективата на настоящия момент могат да се направят няколко извода.
До голяма степен еврото има своя добър замисъл от гледна точка на идеята за
обединена Европа и създаването на общ пазар. За съжаление, тази идея не е
реализирана по подходящ начин и общата валута става жертва, както на изначалните дефекти при „зачеването” й, така и на лошия начин на „отглеждане”
впоследствие. Пренебрегнати са основните принципи на теорията за формира11

Weber, А. Challenges for monetary policy in EMU. Homer Jones Memorial Lecture, Deutsche
Bundesbank, April, 2011, р. 7.
12
Статева, Й. Възникване и развитие на кризата на държавните дългове в Европейския паричен
съюз. Икономическа мисъл, № 6, 2011, с. 7.
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не на оптимална валутна зона като предпоставка за успеха на ИВС, въпреки, че
същността й до голяма степен се състои в анализиране на негативите от въвеждането на обща валута. Както посочва един от критиците на еврото, Еврозоната не е подходяща територия за валутен съюз. Различията между страните ще
продължат в бъдеще, защото отделните страни се различават съществено в
структурата на икономиките си и в разнообразието от икономически политики,
които водят до различия в икономическите им цикли.13 Трябва да се спомене и
фактът, че не са изградени напълно адекватни правила за функционирането на
валутния съюз. Системата на икономическо управление в ИВС е твърде асиметрична в няколко аспекта. На първо място, липсва функционираща обща фискална институция като контрапункт на ЕЦБ. На второ място, общата ПП се
прилага в условия на широк кръг децентрализирани политики на национално ниво
(икономическа, фискална и структурни политики).
Основният въпрос е дали Еврозоната може да продължи да съществува, ако
не се предприемат ефективни мерки за справяне с дълговата криза и реформиране на функционалната рамка на ИВС. Зададен по друг начин, този въпрос може
да звучи по следния начин – трябва ли да продължи да съществува еврото. С
оглед на факта, че еврото е реалност и в неговото създаване са вложени усилията
на няколко поколения европейци, общата валута трябва да оцелее. Еврото трябва
да продължи да се използва, тъй като има своето заслужено място в международната валутна система. Не само защото то е най-яркият символ на обединена
Европа, а и защото евентуалният му провал ще доведе до икономически катаклизъм, както в Европа, така и в света. Но, за да продължи да съществува общата
европейска валута, Еврозоната се нуждае от дълбоки институционални реформи
(изграждането на политически, икономически, фискален и банков съюз), за да се
преодолеят направените политически компромиси и недооценените първоначални рискове при създаването на Еврозоната. Трябва да се създаде ефективен механизъм за справяне с кризи, да се работи в посока създаване на интегриран
процес на прилагане на бюджетите на страните, както и да се създаде централизиран банков надзор на ниво ЕС. Препоръчително е правилата за фискална дисциплина да не се правят по-рестриктивни; те просто трябва да се спазват от
всички. ЕС има нужда от по-надеждна система за текущо наблюдение на икономическото състояние на страните, за да се установяват в зародиш наченки на
негативни икономически тенденции с цел своевременното им противодействие.
ЕС трябва да върви с бързи темпове към федерална структура на организация,
въпреки страховете, че ако това се случи Европа ще заприлича на европейски
съединени щати, където отделните страни ще загубят своята идентичност.
5. Възможни сценарии за бъдещето на Еврозоната
Най-често задаваният въпрос след настъпването на кризата е какво е
бъдещето пред еврото. За съжаление, Европа показва по-скоро признаци, че не
13

Feldstein, М. The European Central Bank and the Euro: The first year. NBER working paper series,
Working paper 7517, February, 2000, р. 5.

96

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

знае как да се справи с кризата, взетите мерки бяха по-скоро панически и неефективни. Някои от вероятните сценарии за съдбата на ИВС са следните:
Първи сценарий - Еврозоната продължава да съществува. Страните, въвели еврото, приемат недвусмислено, че етапът на интеграция е толкова напреднал, че те не могат да си позволят разпада й. Това ще предполага дълбоки
реформи в ИВС, за да може да се укрепи положението на еврото и то да се
превърне отново в символ на стабилност на валутните пазари. Прилагат се мерки
за справяне с дълговата криза, като това ще бъде дълъг и болезнен процес в
политически, икономически и социален аспект.
Втори сценарий - Еврозоната продължава да съществува, но остава нереформирана, което ще доведе до нейния разпад рано или късно. Не се прилагат адекватни мерки за справяне с кризата, като еврото продължава да показва
признаци на слабост и стойността му постоянно намалява.
Трети сценарий - Еврозоната се разпада, като се формира по-ограничена валутна зона – северен съюз и южна периферия. Страните, които останат в
Еврозоната (силните икономики) ще придобият едно по-силно евро и евентуално ще преминат към фискален съюз. Слабите страни, извън валутния съюз, ще
трябва отново да въведат собствените си валути.
Четвърти сценарий – Страните приемат, че валутният съюз е грешка и
той не може да продължи да съществува, тъй като компромисите не са приемливи за страните и в най-голяма степен провеждането на общи политики по
отношение на толкова много и различни страни е невъзможно. Германия, Франция, Холандия и др. напускат Еврозоната, като следва разпад на ИВС и огромен
безпорядък във финансовата система, верижни фалити на банки в съюза и периферията, ограничаване и спиране на капиталовите потоци и инвестициите, срив
на БВП и огромна безработица. Като резултат от това, валутите на слабите
държави се обезценяват драстично, като на страните ще им бъде все по-трудно да обслужват дълговете си, още повече в резултат на последвалата рецесия.
Заключение
Първоначалният замисъл на Еврозоната претърпява крах при първата сериозна криза. На повърхността се появяват проблемите на зачеването на ИВС.
Поради бавните и неефективни мерки за спасяване на Еврозоната, еврото вместо да обедини страните в ЕС, може да доведе до разделението им, като към
двете скорости на Европа се добави и трета, а може и четвърта. С оглед на
относителното затишие след приключването на сделката за гръцкия дълг през
2012 г., като че ли смъртта на еврото за момента се отлага и перспективите за
бъдещето му са по-скоро оптимистични. Най-вероятно Еврозоната ще продължи
да съществува, защото, както посочват много анализатори и икономисти, пред
ИВС не съществува друга алтернатива. Потенциалните политически, икономически и социални негативи от напускане на валутния съюз прави членството в
ИВС необратимо.
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FINANCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL FOUNDATIONS
OF THE EUROZONE
PhD student Ivan Ilkov
Abstracts
In the article there are outlined the ideas of the transition to economic and monetary
union in Europe. There are analyzed the processes of currency integration in the European
Community, which have led to the formation of the Eurozone. The main emphasis is placed on
the proposition that there exist considerable structural defects of the Euro, which are the real
causes of the debt crisis in the Eurozone. There are analyzed various scenarios for the future of
the monetary union. There is advocated the thesis that the organizational structure of the
Eurozone needs profound reforms in order to improve the functioning of the union and the
creation of a reliable system for preventing such disturbances in the future.
Keywords: monetarists, economists, Euro, Eurozone.
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КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ КАТО
ОБОСОБЕНА КАТЕГОРИЯ В ТЕОРИЯТА ЗА ТУРИЗМА
Димитър Велчев Стойнов
Установените в следвоенния период на миналия век социално-икономически и политически условия в Европа и развития свят благоприятстват масовизацията в общото търсене на възстановителни туристически услуги и са важна предпоставка за индустриализацията на туристическия сектор. В отговор на
нарастващия интерес към организираната рекреация, туристическият бизнес
предприема и реализира инвестиционни проекти, осигуряващи не само потреблението на основни, но и на разнообразни допълнителни услуги – познавателни,
културни, развлекателни, спортни и др, както и удовлетворяване на възникналите на място потребности на посетителите. През 50-те години на миналия век
тази политика прераства от корпоративна в държавна. Развитието на туризма в
редица страни и у нас се поставя на научна основа в институтите за планиране
на национални и регионални програми за благоустройство на туристическите
ресурси и създаване на туристическа индустрия1, съответно именувани: DATAR
– Франция, URBION – Словакия, JOROK – Австрия, TERPLAN – Чехословакия, VAROSEPITES – Унгария, ЕТУП на НРБ към центъра КНИПИТУГА2,
FONATUR – Мексико и т.н, което води точно до появата на курортните комплекси от съвременен вид. “Построяването на курортните комплекси “Златни
пясъци” и “Дружба” поставя началото на големия международен туризъм в
България”.3 По-късно го допълват и “Албена”, “Русалка”, “Слънчев Бряг”, “Елените”, “Дюни”, “Китен”, “Боровец” и “Пампорово”. В световен план, структурните и организационните особености в тях се предопределят от различията в
начина на концептиране, планиране и осъществяване на инвестиционните проекти и разнородните източници на инвестиционен капитал – частен или държавен,
групов или единичен4. Неизменна остава основната цел – комплексен туристически продукт. Метаморфозата в туристическите отношения следва тенденцията към комплексния характер на туристическото обслужване, превърнало се в
основно конкурентно средство между дестинациите.
Еволюцията на курортните комплекси включва все по-висока концентрация на инвестиционен капитал, работни места и производствен капацитет, с което те придобиват все по-голямо икономическо, социално и екологично значе1
2
3
4

Нешков, М. Туристическа политика. Изд. Славена, Варна, 2012, с. 274.
Апостолов, Н. Туристически ресурси. Варна, ИУ – Университетско издателство, 2003, с. 314.
Калинков, Б. Туризмът във Варна и региона. Изд. ФИЛ, ООД, Варна, 2006, с. 15.
Barbaza, Yv. Trois types d’intervention du tourisme dans l’organisation de l’espace littoral. Le tourisme
littoral (Annales de gйographie N: 434), 1970, p. 468.
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ние за региона. Паралелно с това, върху тях оказват влияние и редица фактори
от всички сфери на средата, предизвикващи у тях структурно-функционални
трансформации, специфични явления и процеси, отразяващи се пряко или косвено на туристическия продукт, пазарната им позиция, представата за тях и за
цялата туристическа дестинация. Показателен е примерът с последствията в
икономически, социален и екологичен аспект от презастрояването на Черноморските ни комплекси след приватизацията им (вж. фиг. 1).
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Източник: “Екологични аспекти в развитието на курортните комплекси по
българското Черноморие”.5

Фиг. 1. Натоварване на природния ресурс в курортните комплекси
по българското Черноморие
Протичащите негативни процеси и явления в развитието на курортните
комплекси водят не само до по-слаби резултати на търговските дружества в
тях, но и до икономически, социални и екологични вреди за цялото общество,
обусловени от многостранното и многофакторното взаимодействие на стопанския туризъм с всички сфери на обществените отношения. За овладяването на
тези процеси посредством адекватна микро- и макроуправленска политика е
необходимо задълбоченото познаване на структурните и функционалните особености на курортните комплекси, което, от своя страна, подчертава актуалността на разглежданата тема.
Редица наши и чужди автори описват курортните комплекси в общ икономически и териториален аспект, като не навлизат в изследването на техните
системни характеристики. Задълбочен исторически преглед на възникването и
обстоятелствата около изграждането на курортните комплекси по Северното
5

Стойнов, Д. Екологични аспекти в развитието на курортните комплекси по българското Черноморие. Еко туризмът нашето зелено бъдеще. Сборник доклади от Черноморски туристически
форум – Варна, 2013.
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ни Черноморие прави Б. Калинков,6 като очертава мястото и ролята им в стопанския туризъм на страната, както и значението им за развитието на град
Варна като туристическа дестинация. Св. Ракаджийска разглежда курортните
комплекси като значим и определящ елемент или “флагманите” на общото туристическо предлагане на дестинация България и препозиционирането £ на туристическия пазар.7 П. Еврев включва курортните комплекси като обект на
изследванията си в териториално-устройственото планиране в туризма.8 Навлиза и в дълбочина на проблема, като въвежда типология на курортните селища, в зависимост от вида на туристическия ресурс, месторазположението им и
наличието на постоянно население, и развива въпроса за зониране на територията им. Методиката за моделиране на процесите в туристическите комплекси,
която въвежда Д. Тадаръков9 има вътрешна насоченост и позитивен принос в
проектирането им.
Други автори, като D. Pearce10 и Р. Р. Wong11 анализират курортните комплекси в икономически и социален план: показателите им на растеж, големината и значението им за регионалната индустрия и местните общности. Rйmy
Knafou и Stock Mathis разглеждат курортните селища в териториален географски аспект12, а Patrick Lavery13 проследява формирането им в зависимост от
социално-психологическите и икономическите фактори на туристическото търсене. J.-P. Lozato-Giotart14 периодизира формирането на туристическите селища в
зависимост от туристическия интерес и потоци. Yvette Barbaza15 изследва крайбрежния туризъм по Средиземноморието и Черно море и разглежда формирането и развитието на курортните комплекси предимно в географски аспект. За
тяхното охарактеризиране тя въвежда три критерия: размери и разпределение
на съществуващото местно население, спонтанно или планирано развитие на
туристическите съоръжения, интензивно или екстензивно разпространение на
туристическите обекти.
Дедуктивният анализ показва, че “курортни комплекси” е възприето в употреба название, без да са очертани дефиниционните рамки на понятието и без да
се изследвани системните характеристики на явлението. В науката за туризма
не се отделя необходимото внимание на формиращата се специфика на туристическото обслужване в курортните комплекси и протичащите в тях съществе6

Калинков, Б. Цит. изт., 2006.
Ракаджийска, Св. Препозициониране на туристическа дестинация България. Изд. „Наука и икономика“, ИУ – Варна, 2005.
8
Еврев, П. Териториално устройствено планиране на отдиха и туризма. УИ „Св. Кл. Охридски“,
С., 1999, с. 171.
9
Тадаръков, Д. Моделиране на туристическите комплекси. Унив. изд. „Стопанство“, С., 2008.
10
Pearce, D. Tourist development. Longman – Singapore, 1994.
11
Wong, P. P. Tourism development and resort on the east coast of the Peninsular Malaysia. Tropical
Geography, Singapore, 1986.
12
Knafou, R., St. Mathis, Tourisme, lieux, acteurs et enjeux. Belin - Paris, 2003.
13
Lavery, P. Recreational geography. D&C London, 1971.
14
Lozato-Giotart, J.-P. Mиditerranиe et tourisme. Masson, Paris, 1990.
15
Barbaza, Yv. Цит. съч., p. 438.
7
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ни за туризма процеси. Съдържателната за туристическата дейност информация за тях не се изследва диференцирано. Така управленската практика се лишава от специализирана методология, а в теорията за туризма остават непълноти, свързани с особеностите и процесите на формиране на туристическия продукт в тях. Констатациите до тук логично водят до необходимостта от полагане на теоретична основа за по-нататъшното задълбочено изучаване на явлението курортни комплекси по индуктивен път, чрез теоретичния синтез, възприето
като основна цел от тази теоретична конструкция. Във връзка с това се решават следните изследователски задачи:
1. Дефиниране, диференциация и характеристика на понятието
“курортен комплекс”.
2. Устройствен анализ и типологични особености на курортните
комплекси.
3. Определяне на предпоставките за обособяване на курортните
комплекси като самостоятелна научна категория.
1. Дефиниране, диференциация и характеристика на понятието
“курортен комплекс”. В описателната литература, синонимната употреба
на термините “курорт”, “курортен комплекс” и “туристически комплекс” често
ги равнопоставя, при неясни смислови очертания. Те припокриват значенията
си в общо сечение, изразяващо възможности за туристическо обслужване на
туристическо място, при наличие на лечебни и рекреационни ресурси. За целите на специализираните изследвания, обаче, е необходимо етимологичното и
семантичното им прецизиране.
Историческият поглед открива първо появата на “курорт”(от лат. curo лекувам, грижа се.)16 като изразител на посочения смисъл още в античността.
Широко се утвърждава употребата му в немскоезичните страни, във връзка с
именуването на местата за отдих, лечение и възстановяване посредством благоприятното въздействие на климат, минерални води, морски води и пр17. Името “курорт” се възприема и остава в употреба сред славянските езици, като
еквивалент на английското име “resort” – посещаемо място за възстановяване18. Видовете природни ресурси и свързаните с тях терапии значително разширяват смисъла на това понятие в наши дни и то често се допълва, като: планински, морски, ски, спа курорт и др., но се запазва принципът на приложението му,
свързан с природолечението.
Широко разпространеното вече наименование “туристически комплекс”
се появява в съвременните туристически отношения във връзка със структурирането на туристическата материална база с комплексно предназначение, въз
основа на нарастващите изисквания и възможности на туристическото търсене
в това направление. Такова развитие претърпява туристическото обслужване в
областта на деловия, спортния, развлекателния, религиозния, а също и рекреа16

Латинско-български речник. Изд. Наука и изкуство, С., 1990.
Апостолов, Н. Цит. съч., с. 359.
18
Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary. Oxford Un. Press, 1992.
17
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тивния туризъм, включвайки в туристическия пазар конгресни и спортни центрове, тематични паркове, както и курортни комплекси. Като общо нарицателно
на всички тях служи името туристически комплекс. С по-широкия си смислов
обхват това понятие намира най-често приложение в описателната и документалната българска и чуждоезична литература. Именно то се използва и в последния проект за изменение и допълнение на Закона за туризма от 2011 г. предвижда определение, което гласи: „Туристически комплекс” е самостоятелна
териториално обособена група от места за настаняване, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 места за настаняване и има поне едно заведение за хранене и развлечения” 19. Освен, че използването на израза “...места за настаняване...” дава възможност за
смесване на понятието “туристически комплекс” с “хотелски комплекс”, което
за професионалния език на туризма е недопустимо, дефиницията не разграничава видовете комплекси по използвания туристически ресурс.
Наименованието “курортни комплекси” индивидуализира групата на
туристическите комплекси, оползотворяващи природните ресурси. Този термин
постига по-висока точност на изразяване. Заедно с това употребата му изисква
по-тясна целенасоченост на приложение, поради което постига слабо разпространение. Редки са случаите, както в “Решение на НС № 45 от 25.01.2005 г. за
определяне на селищни образувания с национално значение...– курортните
комплекси: “Албена”, “Златни пясъци”... 20, е използван главно в географски
смисъл, без да бъде дефинирано значението му. В чуждоезичната литература
това словосъчетание почти не се среща. Правилната употреба на термина “курортен комплекс” за целите на теоретичните изследвания в туризма изисква
неговото точно дефиниране, което, по мнение на автора, следва да придобие
вида: “териториално обособена и инфраструктурно обединена съвкупност от туристически обекти, средства и съоръжения, формиращи комплексен туристически продукт от основни и допълнителни услуги за
настаняване, хранене, лечение, транспорт, спорт и развлечение, осигуряваща потреблението на прилежащите природни туристически ресурси с възстановителен характер.”
След уточняване на съдържанието на термина е важно да се определи и
неговата дефиниционна област, или периметрите на обща и частна значимост по отношение на близките му имена. В синтактичната си обвързаност с
“туристически комплекс”, “курортен комплекс” запазва част от съдържанието
в значението си на комплексност в организацията на обслужването, като го
ограничава в рамките на видовете туризъм, потребяващи природни туристически ресурси с лечебно и възстановително въздействие. От това следва, че
курортният комплекс може да бъде определен и като рекреативен туристически комплекс. Може да се каже, че обектите под името “курортен комплекс” са
19
20

Проект на Закона за туризъм от 2011.
Държавен вестник, бр. 11, 01.02.2005, с. 3.
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подмножество на множеството “туристически комплекс”, като произтичат от
същата група, но съдържат обща ограничителна характеристика и това е прилежащият природен рекреативен ресурс. С други думи, всички курортни комплекси са и туристически такива, но не всички туристически комплекси са курортни(вж. фиг. 2). Типичен пример за това са парковете “Дисниленд”, предлагащи комплексно туристическо обслужване (включително и настаняване), но
основано изключително на антропогенни туристически ресурси. Примери за
целенасочено изграждане на пълноценни курортни комплекси у нас са вече изброените морски, планински и балнеолечебни такива.
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ

КУРОРТНИ КОМПЛЕКСИ

КУРОРТНО
МЯСТО

+

КОМПЛЕКСНА
ТУРИСТИЧЕСКА
БАЗА

КОНГРЕСНИ
ЦЕНТРОВЕ

РАЗВЛЕКАТЕЛНИ
ПАРКОВЕ

СПОРТНИ
...и др.
КОМПЛЕКСИ

Фиг. 2. Схема на семантичната и синтактична обвързаност
на термините “курорт”, курортни комплекс”,
“туристически комплекс”
Уточнение на границите на значение би трябвало да се направи и по отношение на термините “курорт” и “курортен комплекс”. Докато курорт покрива обхвата на туристическо място за рекреативен туризъм, като в това се
включват и не чисто туристически елементи, то курортен комплекс обединява
предимно туристически обекти и свързаната с тях инфраструктура. В морфологията на “курорт” липсва елемента комплексност на услугите.
Още едно разграничение е необходимо да се направи и между “курортен
комплекс” и “хотелски комплекс”. Докато хотелският комплекс може да
има не само възстановително предназначение и може да е само част от настанителната база на туристическото място, то курортният комплекс е с насочено
предназначение и обхваща цялата група туристически обекти. В множествена
съпоставимост, хотелският комплекс може да бъде съставна част от курортния по описания вече начин.
По форма, понятието “курортни комплекси” е определителна категория в
аспектите: географски, териториален, функционален, организационен, продуктов, с фокус върху видовата цялостност на туристическия продукт. По съдържание то разкрива функционалната пълнота на организационната единица, вложена като специфика и цел на съществуването му. По характер терминът “курортен комплекс” постига по-висока смислова конкретизация и хомогенизация на
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състава си по отношение на експлоатацията на природни туристически ресурси,
пълнотата и обхвата на туристическото обслужване, както и на преобладаващия
вид туристическа дейност. В общия смисъл курортните комплекси са форма на
организация на комплексното туристическо обслужване в курортните места.
2. Устройствен анализ и типологични особености на курортните
комплекси. Независимо от начина на образуването си – цялостно планиране
или постепенно надграждане, курортните комплекси генетично агрегират достатъчно множество и разнообразие от производствени мощности на туристически услуги, придаващи пълнота и цялост на общия туристически продукт. В
изпълнение на функционалното си предназначение (да осигурят пълноценното
потребление на природния туристически ресурс и превърнат престоя на туристите в приятно и полезно преживяване), те съсредоточават в границите си съответната материална база и организационен потенциал. Курортните комплекси,
изградени на високо интеграционно ниво, са системи от функционално обединени елементи, свързани с множество подсистеми и дейности, осигуряващи
хармоничната им и целенасочена работа в цялостен механизъм(вж. фиг. 3).
Системното устройство на комплексите е проекция на концепцията за комплексен туристически продукт. Отделните елементи на системата – функционалните единици (туристически, административни, технически и други обекти и
центрове) се групират по предназначение в:
– туристическа (курортна) материална база (еднозначното разграничаване на някои видове обекти би бил спорен въпрос): средства за настаняване и хранене, спортни и лечебни съоръжения, търговски обекти,
туристически обекти с развлекателен, културен, познавателен и друг
характер, центрове и пунктове за терапевтично, информационно, организационно, агентско обслужване, атрактивен транспорт, пристанища,
паркове, плажове, ски писти, и др.
– административна и осигуряваща материална база: средства и съоръжения на общото комплексно управление, вътрешното стопанство, поделенията на пожарната охрана, полицията и медицинското обслужване.
– инженерно-техническа материална база: съоръжения на вътрешния и външния транспорт, парковото и ресурсното стопанство, електрои водопреносната мрежи, канализацията и водопречистването, обслужването на плажа, яхтените пристанища, мостове, ски писти и съоръжения, басейни и бани, и т.н.
Функционалната пълнота и единство на системата “курортен комплекс”
се осъществява от подсистеми, обединяващи различните експлоатационни
единици чрез дейности, осигуряващи работата на комплекса. По съдържателния си състав подсистемите се определят като: административна (върховна в
йерархията), обслужваща и поддържаща. Всяка от тези подсистеми включва в
себе си средства и капацитет за осъществяване на профилираните дейности:
– административна подсистема: оперативно управление (методично
ръководство, контрол на качеството, експлоатационен контрол, обмен
на оперативна и статистическа информация); стратегическо управле-
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ние (концептиране, планиране, програмиране); маркетинг (пазарни проучвания, планиране, позициониране, промотиране, договаряне, анализи и
оценки); комуникации (общокомплексна туристическа информация,
вътрешна и външна делова комуникация и контакти); екологичен контрол (мониторинг и контрол на околната среда и производствените процеси в границите и около комплекса); вътрешно стопанство (управление
на собствеността, финанси, счетоводство и статистика, материално и
информационно снабдяване);
– обслужваща подсистема – дейности: организационна, обслужваща производствена, информационна, културна, спортна, артистична, и др.
– поддържаща подсистема – медицинско обслужване; пожарно осигуряване; поддържане на обществения ред и сигурност; вътрешен и външен
комплексен транспорт (туристически и служебен); технически, технологичен и енергиен контрол; поддръжка, снабдяване и аварийно обслужване на цялата материална база и туристически ресурси.
Системното устройство е до голяма степен общо за различните видове
туристически комплекси. Спецификата на курортните комплекси внася разнообразие в гамата и специализацията на някои дейности и подсистеми, но не и в
устройствените принципи като цяло.
КУРОРТЕН КОМПЛЕКС

ФУНКЦИОНАЛНИ ЕДИНИЦИ

ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА

АДМИНИСТРАТИВНА БАЗА
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

ПОДСИСТЕМИ И ДЕЙНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНА

ОБСЛУЖВАЩА
ПОДДЪРЖАЩА

Фиг. 3. Устройствена схема на курортните комплекси
При комплекси с висока организационна интеграция между туристическите обекти, всяка подсистема обхваща всички елементи на комплекса в централизиран вид. При задълбочаване на устройствения анализ на микро ниво – функционална единица, се вижда, че всеки отделен туристически обект представлява отделна функционална система, вече описана в теорията за туризма. Новото в случая е интеграцията й на макро ниво – в общата комплексна функционална система.
Курортните комплекси, развити по цялостен концептуален план, имат
възможността да въведат и един важен устройствен принцип – териториално-функционалното зониране. Според този принцип, от територията на при-
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родния ресурс към периферията на комплекса се оформят зоните на обслужващите ресурса съоръжения, развлекателните общи части, настанителните, хранителните и увеселителните заведения, транспортните и инженерно-техническите средства, според тяхното предназначение и функционална съвместимост,
с приоритет на туристическия комфорт. Именно целесъобразното зоново разпределение постига висок интегритет и придава пълнота в съдържанието на
термина “курортен комплекс”.
Типологичният анализ на курортните комплекси прилага критерии за
тяхната характеристика, свързани с природните ресурси, структурирането и
функционалната им организация, в зависимост от аспекта и целите на разглеждане. Курортните селища от миналото и курортните комплекси от съвремието
запазват един и същ мотив за избор на географско място, където да се появят
и развиват – наличието на благоприятен за човешкото здраве фактор от естествен произход. Според вида на природния туристически ресурс, който експлоатират, курортните комплекси се определят като:
• климатични – могат да бъдат морски, планински, горски, степни, и др.
• балнеолечебни – прилагащи терапии с минерални води, морски води,
лечебна кал, луга, водорасли, и др.
• комбинирани – съчетаващи няколко фактора, като: балнео-климатични, и морски-калолечебен, и пр.21
Друг важен аспект във видовата характеристика на курортните комплекси е резидентният, т.е. съществува ли постоянно местно население.22 Това
условие разделя курортните комплекси на:
• самостоятелни;
• несамостоятелни (смесени).
Самостоятелните курортни комплекси включват в рамките си настанителни средства само за туристи. D. Pears нарича този вид “изолирани комплекси”, даващи превес на действието на природните фактори23. Служителите в
комплекса пребивават там само във времето на служебните си задължения.
Допустимо е трайно настаняване на малък брой от тях, без това да внася промяна в общата обстановка.
Възникналите в по-предни исторически етапи курорти, като минералните
бани, крайбрежните селища, са първоначално заселени с местни жители и впоследствие в тях се изграждат туристически съоръжения. Така получената симбиоза на два различни типа организации на живот – ваканционна гостуваща и
отседнала местна, носи негативно отражение във всяка от тях24.
При структурния анализ на комплексите се откриват различни устройствени
схеми, отнасящи се до конфигурацията, в която са изпълнени. Така разгледани, системните елементи и връзките между тях образуват два вида системи:
21

Стаматов, Ст. Биоталасология. Изд. Стено, Варна, 2013, с. 69-175.
Еврев, П. Цит. съч., 1999, с. 48.
23
Pears, D. Цит. съч., p. 68.
24
Barbaza, Yv. Цит. съч., 1970, с. 439.
22
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• интегриран (органичен) тип,
• дезинтегриран (модулен) тип.
В случаите, когато комплексът е резултат на обща инвестиционна инициатива, даваща възможност за цялостно концептиране, планиране, изграждане “ex nihilo”25,
общо стратегическо и оперативно управление, структурата му се съставя от функционални зони, подчинени на архитектурна и практична целесъобразност. Извънхотелските обекти представляват най-ярките атракции и развиват интензивно общокомплексното пространство. Прилежащите територии на хотелите не са ограничаващо обособени и туристите имат еднакъв достъп до всички съоръжения и обекти
в комплекса. Такава функционална конфигурация дава възможност на системата
да работи като цял организъм и я определя като органичен тип. При този вид се
постига най-висока степен на функционална интеграция между обектите и възможност за най-широко разнообразие в обслужването на всеки гост от всеки хотел.
Типичен пример в световната практика са Клуб “Медитеране”, “Сандалс Ризортс”,
Канкун – Мексико, “Мамая” – Румъния, нашите курортни комплекси до приватизацията им, “...при създаването на които съоръженията идват преди туристите”.26
В останалите случаи на формиране, отделни собственици изграждат индивидуални хотелски комплекси. Гостът на такъв комплекс разполага с гамата от
услуги в хотела си. Извън него намира предимно други такива хотели с подобни
услуги, в които той “не е гост”. Границите на хотелските комплекси възпрепятстват размяната на гости между тях. Междухотелските пространства се развиват слабо, до най-необходимото. С други думи, курортният комплекс е съставен от независими хотелски комплекси – модули, осигуряващи цялостен туристически продукт в своите граници, но функциониращи поотделно, в конкуренция за всички видове услуги. В такъв вид се развива проектът по национален
план на крайбрежието на Лангедок-Русийон – Франция, алпийските ски курорти, морските курорти в Тунис, Мароко, Испания, Италия, Гърция и Турция.
Конфигуративните различия между двата типа се трансформират във функционални при експлоатацията им. В крайния резултат – туристическите преживявания, те внасят два вида основни усещания: при модулния тип – туристът е гост на хотелския комплекс, а при интегрирания тип – туристът е гост на целия курортен комплекс. Интегрираният тип изпълва
максимално функционалния аспект на термина курортен комплекс.
Не на последно място по значение е функционалният критерий управление на туристическата дейност. Формите на общото комплексно управление могат да бъдат:
• централизирано управление;
• децентрализирано управление.
Централизираното управление, осъществявано от общо за комплекса административно тяло, е характерно за едноличната собственост върху туристическата суперструктура. То е неотменно условие за постигане на функционална
25
26

„ex-nihilo“ – термин, обозначаващ изграждането на структури на незает терен.
Barbaza, Yv. Цит. съч., 1970. с. 468.
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хармония при органичния тип курортни комплекси. За него D. Pears твърди, че
“гарантира ефективно и балансирано планиране и развитие, бърза реализация и
възвръщаемост на инвестициите и постигане на клиентела с висок статус. Координацията, общото планиране и физическата интеграция на комплексните
съоръжения води до висока функционалност”.27 Примери за това са Клуб “Медитеране”, “La Grand Plagne”, “Port Grimaud”, както и изброените вече курортни комплекси в България до приватизацията им, които постигат дори надкомплексна интеграция, обединени в национално туристическо предприятие.
Децентрализираното управление, характерно за модулния тип комплекси,
всъщност е независимо управление на отделните, юридически самостоятелни
туристически обекти. То не надвишава микронивото си и не достига до осъществяване на общо комплексно функциониране и развитие.
3. Определяне на предпоставките за обособяване на курортните
комплекси като самостоятелна научна категория. При разглеждането на
явлението курортен комплекс като системен елемент на туристическите отношения, дедуктивният анализ не открива проявления на нови закономерности в
динамиката на системата. Следователно, няма основание за извеждане на нови
научни закони на взаимодействие, свързани с обекта. Има, обаче, качествено
нови състояния в туристическата дейност, възникващи единствено в условията
на неговото функциониране, в направленията: инвестиционно и оперативно управление, социално-психологическо въздействие, икономическо значение, юридически зависимости. Това са и областите, източници на предпоставките за
диференцираното научно изследване на явлението курортни комплекси.
При сравнението на самостоятелния тип курортни комплекси с несамостоятелните, или с други, некомплексни форми на туристическо обслужване, се открива
качествено новата социално-психологическа среда на “чисто туристическата атмосфера”. При нея се проявяват позитивите на комплексното туристическо обслужване като емоционални преживявания на туристите, в резултат на консумираните нематериални блага. В основата на формирането на потребителска удовлетвореност стои и отсъствието на негативите на градската и други нетуристически
среди. В този контекст е необходимо насочването на научните изследвания в областта на социалната психология, маркетинга, териториално-административното управление, към изясняване на предимствата и възможностите на самостоятелните
курортни комплекси, в помощ на инвестиционното планиране и реализация.
Сравнителният анализ на резултатността на курортните комплекси показва предимствата на интегрираните пред модулните, на централизираното им
ръководство пред децентрализираното и доказва, че прилагането на първия вид
води до постигането на следните икономически ефекти:
• оперативна, екологична и пазарна целесъобразност при структурирането
на елементите на системата, функционалността £ и крайния £ продукт;
• постигане на максимално широк диапазон от допълнителни услуги и
пълнота на туристическия продукт;
27

Pears, D. Цит. съч., 1994, с. 68.
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• осигуряване на достъпността и атрактивността на всяко кътче от територията за всеки турист и създаването на усещането за “гост на целия
комплекс”;
• концентриране на висока производствена мощност и стимулиране на потреблението, при оптимално натоварване на природния ресурс;
• вследствие на тази концентрация – увеличаване на данъчните постъпления, местната работна заетост, социалния баланс;
• консолидиране на общокомплексна пазарна позиция в договорните отношения с туроператорите и превръщането £ от “водена” в общия случай,
във “водеща” – в частния;
• програми за модернизация на материалната база, ревалоризация на природния ресурс и поддържане на общ концептуален вид на комплекса.
Ето защо, теорията за туризма трябва да се допълва от изследвания на
подробните видови характеристики, функционални и устройствени особености
на интегрираните и модулните курортни комплекси, ефективността на централизираното и децентрализираното им управление. Тези теоретични позиции дават необходимата основа за избор на решения при конфигурирането и експлоатацията на курортните комплекси, с цел предотвратяване на негативните ефекти, описани в началото (фиг. 1).
Юридическият аспект на особеностите, които курортният комплекс внася в
туристическите отношения се изразява главно в системата на собствеността на
туристическите обекти и свързаната с нея отговорност към състоянието на околната среда. Политиката на съхраняване на природните туристически ресурси, актуална в международен план, изисква точно и ясно определяне и понасяне на отговорностите по експлоатацията им. При еднолична собственост на обектите в курортния комплекс, отговорността е лесно определима и налага съответния ангажимент към общоприетите директиви в политиката. В условията на централизиран
курортен комплекс са лесно приложими програми за съблюдаване на оптималното
натоварване и възстановяване на природните ресурси, както и внедряване на “носещия капацитет” като водещ нормативен инструмент в управлението на големината
и посоката на туристическите потоци. Юридическата постановка трябва да се включи като източник на съображения при изготвянето на концепции и стратегии за
развитието на курортните комплекси, както и при съставянето на управленските
схеми и политическите програми в микро- и макрорегулативен план.
Поставеното начало в системния анализ на курортните комплекси е необходимо да се доразвие в подробна и изчерпателна теория, която да се осъвременява във времето, предвид динамиката на развитие на явлението. Освен задълбочаването на изследванията във вътрешносистемна посока на курортните
комплекси, необходимо е разширяването на познанията за външното им взаимодействие с обществените процеси, хоризонталната им интеграция с останалите икономически дейности, както и вертикалната им субординация в системата на туристическата и общонационалната политика.
В теоретичен аспект може да се направи извод, че установените особености на курортните комплекси в тяхното видово разнообразие и в сравнение с
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останалите структурни и организационни форми на производство на туристически услуги, носят съществен познавателен потенциал. Ето защо, ангажимент
на науката за туризма е да попълва и задълбочава познанието за тях чрез диференцирани изследвания, а категорията “курортен комплекс” може да заеме самостоятелно място като обект на изучаване в теорията за туризма. Разширяването на познанието за този феномен е ценна научна основа за
управленската дейност в политическата, икономическата, екологичната и др.
сфери на обществените отношения.
Обобщената до тук видова и устройствена характеристика на курортните
комплекси формира квалификационен инструментариум, приложим в инвестиционното проектиране – при избора на една или друга структурно-функционална
конфигурация, в експлоатационната дейност – прилагайки една или друга управленски схеми, в системните, ситуационните и факторните анализи на ефективността им в процесите на оптимизация. Задълбочаването на диференциалното познание за курортните комплекси и прилагането му в практиката увеличава потенциала на туристическата индустрия в посока на повишаване качеството на продукта, потребителското удовлетворение, водещи към прогресивно
икономическо развитие. Не по-малко важно е значението му и за съставянето и
провеждането на туристическата политика от централното и местното управление и изпълнението на техните регулативни функции, засягащи ревалоризацията на природните туристически ресурси и околната среда, социалния баланс и
като цяло – защита на обществените интереси и устойчиво обществено развитие.
RESORT COMPLEXES AS A DIFFERENTIATED CATEGORY
IN THE THEORY OF TOURISM
PhD student Dimitar Stoynov
Abstracts
The emergence of resort complexes in response to the growing demand for organized
recreation on a global scale, introduces into tourist relations altogether new systemic states of
high importance to tourist development in a number of aspects. On the other hand, according
to the author, the science of tourism does not study in a differential manner the processes and
phenomena occurring in them. That is why the present article is an attempt at outlining the
main characteristics of the phenomenon “resort complex” by defining the concept and
conducting a brief systematic and typological analysis of its manifestations, with a view to a
further in-depth study and inclusion into the theory of tourism.
Keywords: resort complex, definition, typology, systems analysis, structure,
functionality, differentiated category.
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