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ЕВОЛЮЦИЯ НА КОРПОРАТИВНАТА
ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА

Гл. ас. д-р Димитър Рафаилов

Плащането на дивиденти е свързано с възникването на корпоративната
форма на организиране на бизнеса и претърпява дълга еволюция. Чертите на
дивидентната политика на съвременните корпорации се появяват последова-
телно във времето и съпътстват тяхното развитие. Познаването на промените
в дивидентните плащания и на условията, които са ги предизвикали, дава възмож-
ност за по-задълбочен теоретичен анализ и по-адекватни решения в практика-
та. Проблемите, свързани с дивидентната политика, стават все по-съществени
за финансовото управление, тъй като от обикновено изплащане на остатъчен
доход, дивидентите се превръщат във важен фактор, който влияе върху стойно-
стта на фирмата. Те се следят внимателно от инвеститорите, като на съвре-
менните финансови пазари промяната на дивидентната политика може да пре-
дизвика значително повишаване или понижаване на цената на акциите на компа-
нията. От тази гледна точка важно значение има познаването на ролята, която
дивидентите имат при изменението на стойността на фирмата. Влиянието на
дивидентите върху оценката на инвеститорите и стойността на акциите претърпя-
ва значително развитие, като то се обуславя от еволюцията на корпоративната
форма на бизнеса. Целта на тази статия е да се изведат най-важните характе-
ристики на политиката при разпределение на корпоративния доход в контекста
на промените в дейността на корпорациите. За постигането на посочената цел
се анализират алтернативните схеми за разпределяне на дивидентите, които
компаниите прилагат през различните исторически периоди.

Плащането на дивиденти води началото си от ранните форми на търговски
дружества, появили се през ХV и ХVІ век. Най-често тези дружества се зани-
мават с корабоплаване и външна търговия, като техният живот е ограничен.
След приключване на дадено пътуване, внесените стоки, заедно с дълготрайни-
те активи, се продават и/или разпределят между съдружниците и дружеството
бива закрито. Всеки инвеститор получава ликвидационен дивидент, който се
определя на базата на получения доход и неговия дял в капитала1. Тази прими-
тивна форма на дивидентна политика решава проблема с възможните измами,
но не е много ефективна. Първо, част от дивидентите са под формата на
реални активи, което не отговаря на интересите на някои инвеститори, които
търсят паричен доход. Те понасят транзакционни разходи и ликвиден риск при
1 Lease, R., K. John, A. Kalay, U. Loewenstein, O. Sarig. Dividend Policy: Its Impact on Firm Value.

Oxford University Press, 1999, p. 1-3.
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превръщането на дивидентите от реални активи в парична форма. Второ, при
ликвидацията се губи натрупаният човешки капитал, което намалява доходите
при бъдещи пътувания2.

Недостатъците, произтичащи от временния характер на дружествата, както
и необходимостта от големи капитали при външната търговия, довеждат до
появата на акционерните компании (joint stock company) през втората половина
на ХVІ век3. Те също се създават за ограничен период на съществуване, но в
рамките му извършват многократни сделки, като след всяка заплащат диви-
денти, както в натурална, така и в парична форма4. Зараждането на корпоратив-
ната форма на бизнеса се отразява и върху дивидентната политика. Мениджъ-
рите на акционерните компании осъзнават, че дивидентите влияят върху удов-
летвореността на акционерите и са инструмент, с който може да се привлече
допълнителен капитал5. Заедно с това се приемат и първите законови регула-
ции, които изискват дивидентите да не превишават сумата на печалбата и тех-
ният размер да не създава предпоставки за неплатежоспособност. Въпросът за
дивидентите е бил уреждан по-подробно в акта за създаването на компаниите и
техния устав6.

Ролята на дивидентната политика се засилва особено през ХVІІ век, след
създаването на акционерните дружества с неограничен живот, които могат да
се считат за първите корпорации. През 1602 г. в Амстердам е основана Холан-
дската източноиндийска компания (Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC7),
която притежава повечето от характеристиките на съвременните корпоративни
фирми – постоянно съществуване8, ограничена отговорност на акционерите,
разпръсната собственост, представителни органи и система за корпоративно
ръководство. Първоначално инвеститорите имат право да поискат обратно от

2 Вж. подр.: Kindleberger, C. A Financial History of Western Europe. London, George Allen and Unwin,
1984, p. 191 и Baskin, J. The Development of Corporate Financial Markets in Britain and the United
States, 1600-1914: Overcoming Asymmetric Information. Business History Review, 62(2), 1988, pp.
199-237.

3 Най-масово те се появяват в Англия. Там се основават: Muscovy Company (1555 г.), която
търгува с Русия, Spanish Company (1577 г.), търгуваща с Испания и Португалия; Eastland
Company (North Sea Company), акционерно дружество от 1579 г., търгуваща със скандинавски-
те страни и Прибалтика; Levant (Turkey) Company (1580 г.), търгуваща с Ливан и Турция;
English East India Company (1600 г.), търгуваща с Индия и страните от югоизточна Азия. Вж.:
Kindleberger, C., Op. cit., 1984, p. 196.

4 Warren, E. Safeguarding the Creditors of Corporations. Harvard Law Review, 36 (5), 1923, pp. 509-
547.

5 Frankfurter, G., B. Wood. The Evolution of Corporate Dividend Policy. Journal of Financial Education,
23(1), 1997, pp. 16-33.

6 Scott, W. The Constitution and Finance of English, Scottish, and Irish Joint Stock Companies to 1720.
Cambridge, Cambridge University Press, 1912, p. 15-17.

7 Пълното наименование на компанията е Обединена холандска източноиндийска компания
(Vereenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oostindische Compagnie).

8 Първоначално компанията е създадена за срок от 21 години, но след това срокът е бил удължаван
многократно, като инвеститорите очаквали, че дейността няма да бъде прекратена в обозримо
бъдеще.
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компанията инвестирания капитал, като получат лихва. По-късно това право е
отложено и акционерите могат да възстановят инвестираните суми единстве-
но, като продадат акциите си на друго лице9. По този начин се създава активен
вторичен пазар10, като богатството на акционерите зависи от цените на техните
акции. Един от важните фактори, които оказват влияние върху пазарните цени
на акциите са дивидентите, което превръща дивидентната политика в част
от стратегическия финансов мениджмънт.

При създаването си Холандската източноиндийска компания не гарантира
доход за акционерите, като може да изплати дивиденти само ако печалбата е
най-малко 5% от инвестирания капитал11. По този начин управителите са имали
свобода да вземат решения за разпределение на дохода и да провеждат съот-
ветната политика. Тя се състои в определяне на това каква част от печалба-
та да се изплати като дивиденти и до голяма степен се влияе от взаимоотноше-
нията между мениджърите (които са били и големи акционери) и дребните ак-
ционери. Първоначално компанията не изплаща дивиденти, а реинвестира цяла-
та печалба. Обяснението е в големите потребности от допълнителен капитал,
които има младата и бързорастяща компания. Това обаче предизвиква недо-
волство у дребните акционери, които нямат право на глас и не могат да прину-
дят мениджмънта да разпределят печалбите. Започват организирани къси про-
дажби и под натиска на спадащите цени на акциите през 1610 г. директорите
решават да изплатят значителен дивидент, който е 75% от печалбата12. Тази
политика продължава, като за първите петнадесет години от дейността си ди-
видентите на Холандската източноиндийска компания са средно 25%13. За да
избегне последващи претенции на акционерите, през 1612, 1615 и 1618 г. компа-
нията изплаща на инвеститорите под формата на дивиденти целия инвестиран
капитал, плюс съответната лихва14. Това й дава възможност да промени прак-
тиката при плащането на дивиденти. До нейното създаване традицията е
след приключване на дадена търговска операция всички активи да се разпро-
дадат и сумата да се изплати като ликвидационен дивидент. По този начин
инвеститорите, освен че получават доход си връщат и първоначалния капитал.

9 Neal, L. Venture Shares of the Dutch East India Company. –In: W. Goetzmann, K. Rouwenhorst
(eds.), The Origins of Value: The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, Oxford
University Press, 2005, p. 167.

1 0 Нуждата от организирана вторична търговия с акциите на Холандската източноиндийска компа-
ния е една от основните причини за създаването на първата съвременна фондова борса, която е
основана през 1613 г. в Амстердам.

1 1 Ferguson, N. The Ascent of Money: A Financial History of the World. New York, The Penguin Press,
2008, p. 130.

1 2 Поради недостатъчната парична наличност част от дивидента е била под формата на стоки (под-
правки). Практиката част или целият дивидент да е във вид на стоки продължава до средата на
ХVІІ век.

1 3 Scott, W., 1912, Op. cit., p. 146.
1 4 Конкретни данни за вида и размера на плащаните дивиденти до 1650 г. са отбелязани върху

акция, издадена през 1606 г., която се съхранява в Архива на западна Фризия (Westfries Archief).
Вж.: World’s oldest share, http://www.worldsoldestshare.com/, (05.08.2011).
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Новата компания, обаче, плаща дивиденти само от реализираната печал-
ба, като не възстановява инвестираните от акционерите средства, а запазва
своя капитал за следващи дейности.

Холандската източноиндийска компания определя дивидентите по своите
акции по подобие на облигациите – като процент от номинала. Компанията под-
държа дългосрочна политика на редовно разпределяне на дивиденти. Първона-
чално техният размер е съобразен с печалбата, която е реализирана. В периода
на растеж (1630-1670 г.) като дивиденти се изплащат средно около 50% от го-
дишния доход. В периода на зрелост (1680-1730 г.) дивидентите нарастват до
75% от печалбата15. Високият размер на дивидентите продължава и в годините
на спад (1730-1780 г.), като въпреки значителното свиване на печалбите, диви-
дентите не се изменят. В резултат, сумата на дивидентите превишава печалби-
те. За да поддържат тази дивидентна политика директорите намаляват капита-
ла и ползват допълнителни заеми16, като нарушават принципа дивидентите да
не са за сметка на активите, с които компанията оперира. Тази неразумна фи-
нансова политика е една от причините за кризата на компанията и нейния край
през 1799 г.

Историята на Холандската източноиндийска компания е показателна, за-
щото за първи път разкрива някои закономерности, валидни и за съвремен-
ните фирми. Първо, между печалбите, дивидентите и цените на акциите има
тясна връзка. Второ, важен фактор за дивидентите са взаимоотношенията между
акционери и мениджъри. Трето, дивидентната политика може да стимулира раз-
витието на компанията и да увеличи богатството на акционерите, ако е съобра-
зена с нейния жизнен цикъл, и да доведе до фалит, ако не е съобразена с парич-
ните потоци, които фирмата генерира.

Ранното развитие на корпорациите през ХVІІ и ХVІІІ век във Великобри-
тания показва и други възможни посоки на дивидентната политика. Британска-
та източноиндийска компания (East India Company), основана през 1600 г. (две
години преди холандската), първоначално продължава традицията и е създаде-
на за ограничен период от време, с неограничена отговорност на акционерите и
концентрирана собственост. Новият момент е, че за разлика от холандския си
конкурент, в британската компания управлението и собствеността са
напълно разделени – мениджърите се избират на базата на своите умения,
независимо дали притежават дял от капитала. След 1613 г. компанията започва
да разширява кръга на акционерите, като извършва последователни емисии акции,
за да финансира отделните пътувания17.

В началото Британската източноиндийска компания следва неефективна-
та политика на ликвидационни дивиденти, като след всяка доставка на стоки

1 5 De Vries, J., A. van der Woude. The First Modern Economy. Success, Failure, and Perseverance of the
Dutch Economy, 1500-1815. Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 447.

1 6 De Vries, J. , A. van der Woude, 1997, Op. cit. pp. 453-454.
1 7 Baskin, J., P. Miranti. A History of Corporate Finance. New York, Cambridge University Press, 1997,

pp. 55-68.
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активите се ликвидират и капиталът, заедно с печалбата, се разпределя между
съдружниците. След успеха на компанията, доверието в мениджмънта се пови-
шава и акционерите предпочитат да получават дивиденти само за сметка на
печалбата, без да изискват възстановяване на инвестираните средства. Тази
практика се утвърждава след 1662 г., когато дивидентът е бил изплатен само за
сметка на текущия доход на компанията18. Акционерите установяват, че из-
плащането на високи дивиденти е инструмент за дисциплиниране на ме-
ниджърите. Те са принудени да реализират по-високи печалби, защото в про-
тивен случай дивидентите ще са ниски и мениджърите рискуват да загубят
постовете си.

Успехът на търговските компании води до силен интерес към инвестиции-
те в акции. Растящите цени стимулират създаването на нови дружества, като
броят им през последното десетилетие на ХVІІ век е над 10019. В стремежа
към спекулативни печалби, плащането на дивидент намалява своята значимост.
Това позволява на Британската източноиндийска компания да прекрати изпла-
щането на дивиденти за период от осем години (от 1692 г. до 1699 г.), без това
да се отрази на търсенето на нейните акции20. Изводът, който може да се на-
прави е, че предпочитанията на инвеститорите към дивиденти или капи-
талови печалби може да се променят във времето, което може да позволи
на компаниите да намаляват дивидентните си плащания.

Спекулативното търсене на акции продължава в началото на ХVІІІ век,
което води до значителното им надценяване. „Балонът” на фондовия пазар се
спуква през 1720 г., когато се сриват акциите на компания „Южни морета” (South
Sea Company). Компанията е показателен пример за формиране на балон на
финансовите пазари, генериран от слухове, измами и манипулации. За да под-
крепят растящите цени на акциите, на инвеститорите са обещавани високи бъде-
щи печалби и дивиденти, без компанията да генерира такива в момента. В сре-
дата на 1720 г. цените на акциите започват да спадат. За да прекратят този
спад, директорите на компанията обявяват, че през текущата година ще изпла-
тят дивидент от 30 лири, а през следващите той ще бъде 50 лири. Това пред-
ставлява съответно 4% и 6% от пазарната стойност на акциите към този мо-
мент. Тази ниска дивидентна доходност не отговаря на направените обещания
и е един от факторите, довели до масова разпродажба на акциите и срив на
техните цени21. Описаният ефект демонстрира информационното съдържа-
ние на дивидентите, които са важен сигнал за инвеститорите, разкриващ
състоянието и перспективите на дадена компания.

Спекулативните балони и сривът в цените на акциите води до ограничено
развитие на корпоративната форма на бизнеса до края на ХVІІІ век в Европа.
1 8 Frankfurter, G., B. Wood, J. Wansley. Dividend Policy: Theory and Practice. San Diego, London,

Academic Press, 2003, p. 15-16.
1 9 Kindleberger, C., 1984, Op. cit., p. 196.
2 0 Scott, W., 1912, Op. cit., p. 321.
2 1 Temin, P., H. Voth. Riding the South Sea Bubble. American Economic Review, 94(5), 2004, pp. 1654-

1668.
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През този период нови акционерни дружества започват да се създават в САЩ.
Там техният брой значително нараства след Войната за независимост. През
последните десет години на века множеството новосъздадените корпорации
прилагат различни дивидентни политики. Банките редовно изплащат високи
дивиденти, обикновено полугодишно, като техният размер най-често е между
8% и 10% от номинала на акциите22. Застрахователните компании, които имат
доста печеливш бизнес, също изплащат дивиденти, но техния размер варира в
по-голяма степен, отколкото при банките23.

За разлика от финансовите компании, транспортните и водните фирми не
разпределят дивиденти. Причината за това при транспортните компании са не-
достатъчните печалби. Липсата на дивиденти не намалява интереса към тези
акции и привлича инвеститори, които търсят дългосрочна възвръщаемост.
Индустриалните фирми са рядко срещани и също не плащат дивиденти. Те трудно
могат да генерират стабилен и висок доход при високата цена на труда и конку-
ренцията на по-развитите английски компании през този период24.

Разнообразните дивидентни политики от края на ХVІІІ век открояват фор-
мирането на т.нар. дивидентна клиентела. Компаниите, които редовно изпла-
щат дивиденти, привличат инвеститори, търсещи текущ доход. Те предпочитат
акции, които са близка алтернатива на облигациите – носят редовен, макар и
променлив, доход. Малко по-високият риск, в сравнение с облигациите, се ком-
пенсира от по-високата дивидента доходност. Другият тип клиентела са по-
рисковите инвеститори, които възприемат акциите като източник на много ви-
сока доходност, реализирана при нарастването на цената им. Дивидентите са
нежелани за тях, защото намаляват средствата, които компанията може да ин-
вестира и така се ограничава растежът на нейните акции.

През ХІХ век развитието на акционерните дружества отново се ускорява,
като се създават значително повече компании, в сравнение с предходните сто
години. Най-големият брой нови фирми са в отраслите въгледобив, металургия,
текстил и железопътен транспорт. Причината е в индустриалната революция,
която създава много по-мащабни производства, изискващи значително финан-
сиране. Голямото търсене на капитал чрез многобройни нови емисии на акции
принуждава компаниите да провеждат политика на редовни и високи дивиден-
ти, която има за цел привличане на инвеститорския интерес. Тъй като източник
на дивидентите е текущата печалба, не всички компании успяват редовно да
изплащат стабилни дивиденти. Заражда се тенденцията, която се наблюдава и
през по-късни периоди, дивидентите да следват печалбите. Банките и заст-
рахователните компании, които се развиват по-бързо във Великобритания и кон-
тинентална Европа, успяват да поддържат стабилни печалби и по време на спад
в икономиката. Това им позволява редовно да изплащат дивиденти, които са

2 2 Davis, J. Essays in the earlier history of American corporations. Number IV. Eighteenth century
business corporations in the United States. Cambridge, Harvard University Press, 1917, p. 105.

2 3 Davis, J. Op. cit., p. 245.
2 4 Davis, J. Op. cit., pp. 279-283.
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между 7% и 12% от номинала на акциите. От друга страна, индустриалните
компании се влияят по-силно от икономическия цикъл и техните дивиденти се
колебаят по-силно. Типичен пример са компаниите за памучен текстил в САЩ.
В началото на века техният дивидент е между 6% и 8%. През 1837 г. текстил-
ните фабрики не плащат дивиденти поради загубите от финансовата паника и
рецесията през тази година. За следващите три години конюнктурата е благо-
приятна и средните дивиденти се повишават до 13,33%. За периода от 1825 г. до
1830 г. дивидентите са средно 7,6%, а между 1831 г. и 1860 г. са 14,5%25. Граж-
данската война повишава значително търсенето на продукцията и печалбата на
фирмите за памучен текстил от северните щати. Това дава възможност диви-
дентите им от 8% през 1860 г. да станат между 10% и 20% през 1861 г., като
една компания изплаща дори 66%. През 1865 г., когато текстилната индустрия
реализира най-големи печалби, дивидентите на отделните фирми варират меж-
ду 25% и 50%26.

В края на ХVІІІ и началото на ХІХ век, първо във Великобритания, а след
това и в САЩ, се появяват емисии на привилегировани акции. Те най-често
се издават от компании за строителство на канали и железопътни линии, за да
се осигури допълнително финансиране, необходимо за довършване на строител-
ството. Дивидентът е фиксиран и се изплаща преди обикновените акции. В по-
вечето случаи тези акции се трансформират в обикновени, след като рентабил-
ността на компанията достига нива, при които може да изплаща дивиденти по
обикновените акции, равни на тези по привилегированите27.

За края на ХІХ век в САЩ е характерно създаването на т.нар. тръстове
(trusts). Те представляват обединение на компании от един сектор, с цел коор-
диниране на производството и извличане на монополни печалби. Честа практи-
ка е тези тръстове да издават привилегировани акции, обезпечени с активи, по
които се плаща фиксиран дивидент, и обикновени акции, които получават ос-
татъчния доход. Значителните печалби на тръстовете, както и на останалите
индустриални компании, позволяват да се появят наченки на практиката на „из-
глаждане” на дивидентите (dividend smoothing), като техният размер не следва
изцяло печалбите.

Значителното търсене на капитал през ХІХ век принуждава компаниите да
плащат високи дивиденти. Честа практика е, при липса или недостатъчни пе-
чалби (особено в първите години на съществуване на бизнеса), дивиденти да
се разпределят за сметка на капитала. Неразумната дивидентна политика
става причина за влошаване на финансовото състояние на редица компании и за
техния фалит. Освен това, при наличието на ограничена отговорност на акцио-
нерите, дивидентите намаляват активите и могат да ощетят кредиторите. Тези
неблагоприятни тенденции се засилват от непрозрачността на компаниите. При
2 5 Clark, V. History of Manufactures in the United States, 1607-1860. Washington, Carnegie Institution

of Washington, 1916, pp. 372-376.
2 6 Clark, V. History of Manufactures in the United States, 1860-1914. Washington, Carnegie Institution

of Washington, 1928, pp. 35-37.
2 7 Baskin, J., P. Miranti, 1997, pp. 151-153.
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липса на достатъчно информация за дейността на фирмите, инвеститорите
често ги оценяват единствено на базата на техните дивиденти28. Дивидентите
се възприемат като показател за надеждност и това стимулира мениджмънта
към провеждане на „разточителна” дивидентна политика.

За да се ограничат негативните практики, свързани с функционирането на
корпорациите през ХІХ век, започват да се приемат регулации на тяхната дей-
ност. Първоначално правилата за изплащане на дивиденти са уреждани само в
уставите на компаниите, къде се предвиждат клаузи, които да защитават акци-
онерите и кредиторите. Тези клаузи постепенно стават всеобщи, чрез включва-
нето им в съответните закони. Основните правила са три. Първо, компаниите се
задължават да плащат дивиденти само от печалбата. Второ, плащането на ди-
виденти не може да е за сметка на намаляване на капитала и може да се из-
вършва само след като са покрити минали загуби. Трето, забранява се изпла-
щането на дивидент, ако фирмата е неплатежоспособна или ако дивидентното
плащане би причинило неплатежоспособност. Отговорността за нарушаването
на тези правила е на директорите на компанията. Регулации относно дивиденти-
те се приемат най-напред в някои щати на САЩ29. В средата ХІХ век във Вели-
кобритания последователно се приемат няколко нормативни акта, които през
1862 г. се обединяват в един общ закон. Той поставя основата на цялостната
регламентация на акционерните дружества, включително ограничената отго-
ворност, различните органи на управление и техните правомощия. Тези принци-
пи се възприемат след това и в законодателствата на останалите европейски
страни. И тук се въвежда правилото дивидентите да са за сметка на печалба-
та. Изрично се дава правото част от печалбата да се заделя за резерви и да се
реинвестира, включително и с цел за покриване на бъдещи непредвидени разхо-
ди и за изравняване на дивидентите. Новото законодателство има за цел да
осигури и повече информация за инвеститорите, като задължава компаниите
да одитират своите отчети поне веднъж годишно и да ги предоставят на акци-
онерите30.

В началото на ХХ век започват да се оформят характеристиките на съвре-
менните корпорации. Наблюдава се значително нарастване на броя на борсово
търгуваните компании и на техните акционери. Това води до разпръсване на
собствеността и по-голяма самостоятелност на мениджмънта. През
първите двадесет години на века има отслабване на връзката между печал-
бите, дивидентите и цените на акциите. От една страна, компаниите реализират
бързорастящи печалби и дивиденти, но от друга, трендът в цените на акциите е
много колеблив31. В периода до Първата световна война дивидентите следват
2 8 Frankfurter, G., B. Wood, 1997, Op. cit., p. 27.
2 9 Kehl, D., Corporate dividends. New York, The Ronald Press Company, 1941, reprint edition by Arno

press, 1976, pp. 11-13.
3 0 Вж. подр.: Pulbrook, А. The Companies Act, 1862: with analytical references and copious index.

London, Effingham Wison, 1865.
3 1 Snowden, K. Historical Returns and Security Market Development, 1872-1925. Explorations in

Economic History, 27(4), 1990, pp. 381-420.
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печалбите, но след това високият ръст на корпоративните доходи не е после-
дван от значително увеличение на дивидентите32. Въпреки общия тренд на по-
вишаване при дивидентите, отделните компании често променят своята по-
литика и процентът на изплащане силно се колебае33.

През периода между двете световни войни първоначално се наблюдава зна-
чителен икономически ръст, последван от крах на финансовите пазари през 1929
г. и глобална депресия. Високият растеж в началото на този период се дължи на
внедряването на много нови технологии, модерни принципи на управление и ико-
номии от мащаба, породени от ефективната вертикална интеграция. Печалбите
на компаниите бързо се увеличават, последвани от дивидентите, като процентът
на изплащане е стабилен34. Това води до нарастване и на цените на акциите.
Постепенно интересът се насочва към компании, които прилагат нови технологии
или предлагат комунални услуги. Характерно и за двата типа е, че имат значите-
лен растеж на продажбите, но изплащат много ниски или нулеви дивиденти35.
Така се оформя типичната политика, която водят бързорастящите компа-
нии и днес – реинвестиране на печалбите и неплащане на дивиденти.

Бързият растеж на цените на акциите става неоправдан, като те се от-
късват от фундаменталните фактори. Краят на „балона” идва през октомври
1929 г., когато сривът в цените на акциите в САЩ поставя началото на продължи-
телна икономическа криза. По време на Голямата депресия печалбите на ком-
паниите логично спадат, но това не е последвано от орязване на дивидентите. В
периода 1930-1934 г., за да запазят нивото на дивидентите, фирмите значи-
телно повишават дела от печалбата, която се изплаща като дивиденти, като
заедно с това разпределят и неразпределени печалби и резерви от минали годи-
ни36. Широко прилаганата тогава политика да се избягва намаляване на диви-
дентите и да се изглажда техният размер се възприема и от днешните
големи и стабилни компании.

Голямата депресия предизвиква и засилване на ролята на държавата и
регулациите на бизнеса. През 30-те години на ХХ век се приемат закони, които
регламентират търговията с ценни книжа и изискват от компаниите да разкри-
ват важната за инвеститорите информация. По този начин корпорациите се
превръщат в публични дружества и придобиват съвременния си вид  –
голям брой акционери и разпръсната собственост, професионален мениджмънт,
разкриване на информация за дейността и водеща роля на капиталовите пазари
при вземането на финансови решения. През 30-те години на века се наблюдава

3 2 White, E. When the Ticker Ran Late: the Stock Market Boom and Crash of 1929. – In: Crashes and
Panics: The Lesson From History. E. White, ed., Homewood, IL, Dow Jones-Irwin, 1990а, pp. 143-
186.

3 3 Wilson, J., C. Jones. An Analysis of the S&P 500 Index and Cowles’s Extensions: Price Indexes and
Stock Returns, 1870-1999. The Journal of Business, 75(3), 2002, pp. 505-533.

3 4 Wilson, J., C. Jones, 2002, Op. cit., pp. 505-533.
3 5 White, E. The Stock Market Boom and Crash of 1929 Revisited. The Journal of Economic Perspectives,

4(2), 1990b, pp. 67-83.
3 6 Wilson, J., C. Jones, 2002, Op. cit., pp. 505-533.
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и ефектът на данъчното облагане върху дивидентната политика. През
1936 г. и 1937 г. в САЩ се налага данък върху неразпределените печалби, което
стимулира компаниите да увеличат дивидентните плащания37.

През периода след края на Втората световна война, високият икономичес-
ки растеж носи бързо нарастване на корпоративните печалби, което е последва-
но от голям ръст на дивидентите. Корпоративната дивидентна политика е отно-
сително стабилна, като делът на разпределената печалба варира в тесни грани-
ци и възстановява стойностите си до нивата, характерни преди Първата све-
товна война. Този процес продължава до края на 60-те години. През 70-те годи-
ни, когато високите темпове на инфлация водят до ръст в номиналните печалби
на корпорациите, те не увеличават дивидентите си, тъй като не са сигурни, че
ще могат да ги задържат и в бъдеще. Резултатът от политиката на стабилни
дивиденти е значителен спад на коефициента на изплащане.

Краят на ХХ век се характеризира с появата на феномена на т.нар. „изчез-
ващи дивиденти”38. Той се състои в намаляване на относителния дял на фир-
мите, които изплащат парични дивиденти и спад в средния коефициент на из-
плащане. Феноменът се наблюдава най-напред и в най-голяма степен в САЩ и
започва в края на 70-те години. По-късно се проявява и в останалите развити
страни, което е потвърдено от редица изследвания39. Намалението на процента
на плащащите фирми се дължи на няколко трайни тенденции. Първо, по-го-
лямата част от новорегистрираните компании предпочитат да не пла-
щат дивиденти. Те са сравнително малки, бележат бърз растеж и рентабил-
ността им не е висока. Такива фирми трудно могат да поддържат стабилни
постоянни дивиденти, защото това ще възпрепятства техния растеж. Второ,
увеличава се практиката компаниите да разпределят своя доход и като изкупу-
ват обратно свои акции. Всъщност, ако към дивидентите се добави и сумата
за обратно изкупуване на акции, общият коефициент на изплащане остава доста
стабилен40. Трето, променя се отношението към дивидентите. В миналото
те са били основен източник на доход за инвеститорите, поради което компани-
ите редовно изплащат значителна част от печалбата си като дивиденти. Сега
инвеститорите могат да реализират по-висока доходност от нарастването на
цените на акциите, ако печалбите се реинвестират и за тях дивидентите са по-
скоро знак за бъдещите перспективи на компанията, както и средство за
индиректен контрол върху мениджърите.

3 7 McIntyre, F. The Effect of the Undistributed Profits Tax Upon the Distribution of Corporate Earnings
– Statistical Appraisal. Econometrica, 7(4), 1939, pp. 336-348.

3 8 Тази тенденция е описана за първи път от Фама и Френч и потвърдена от редица по-късни
изследвания (Вж.: Fama, E., K. French. Disappearing Dividends: Changing Firm Characteristics or
Lower Propensity to Pay? Journal of Financial Economics, 60(1), 2001, pp. 3-43).

3 9 Andres, C., A. Betzer, L. da Silva, M. Goergen. Trends in Dividends: Payers and Payouts. –In:
Dividends and Dividend Policy. H. Baker (Ed.), Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, 2009, pp.
47-51.

4 0 Grullon, G., R. Michaely. Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis. Journal of
Finance, 57(4), 2002, pp. 1649-1684.
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Въпреки, че броят на фирмите, които изплащат дивиденти, намалява, об-
щата сума на дивидентните плащания расте. В резултат на този процес се
увеличава концентрацията, като плащанията се съсредоточават в по-ограничен
кръг фирми, които са с голям размер и имат висока рентабилност41.

От началото на ХХІ век в САЩ и бързоразвиващите се икономики от
Югоизточна Азия се наблюдава известен обрат. Процентът на фирмите, ко-
ито изплащат дивиденти, започва да расте42, заедно с продължаващата тенден-
ция на ръст в общата сума на дивидентните плащания43. Причините за „завръ-
щането” на дивидентите са: по-благоприятните режими на облагане на диви-
дентите; навлизането в период на зрелост на голям брой фирми, които са стана-
ли публични в миналото и сега започват да изплащат дивиденти; необходимостта
от засилен контрол върху мениджърите след поредицата от корпоративни фали-
ти. Разбира се, щедрата дивидента политика се дължи и на икономическия по-
дем през годините преди глобалната финансова криза.

Неизбежно рецесията, последвала срива на финансовите пазари през 2008
г., се отрази пряко върху дивидентната политика. В опит да изгладят дивиденти-
те, компаниите запазват техния размер през 2008 г., въпреки че печалбите спа-
дат значително. През 2009 г., обаче, те са принудени да намалят дивиденти-
те значително, тъй като перспективите са много неблагоприятни и кредитира-
нето е блокирано. Дивидентите запазват ниските си нива и през 2010 г., въпреки,
че корпоративните печалби се връщат на нивата преди кризата. Поведението
на компаниите от последните години показа, че те могат да прибягнат до
свиване на дивидентите, за да избегнат влошаване на финансовото си
състояние и да оцелеят в период на криза.

Глобалната финансова криза от края на първото десетилетие на ХХІ век
очерта още по-ясно необходимостта от дългосрочна перспектива на финансо-
вия мениджмънт, който трябва да е компонент на едно устойчиво развитие.
Бързият икономически растеж, породен от положителните ефекти на глобали-
зацията и въвеждането на нови технологии, породи илюзията, че краткосрочни-
ят възход ще бъде траен. Надценяването на активите и последвалият бум в
потреблението повиши продажбите и текущите печалби на компаниите. В пре-
следването на по-високо възнаграждение, мениджърите заложиха на политики,
които увеличават печалбите в краткосрочен план, жертвайки дългосрочните
цели. Следвайки ръста на печалбите, увеличаващите се дивидентни плащания
бяха насърчени от стремежа към нарастване на текущото потребление. Някои
компании провеждаха политика на реинвестиране на значителна част от печал-
бата, което намали външният натиск върху мениджърите и позволи рисковото

4 1 DeAngelo, H., L. DeAngelo, D. Skinner. Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and the
Consolidation of Earnings. Journal of Financial Economics, 72(3), 2004, pp. 425-456.

4 2 Вж.: Julio, B., D. Ikenberry. Reappearing Dividends. Journal of Applied Corporate Finance, 16(4),
2004, pp. 89-100.

4 3 Ferris, S., N. Sen, E. Unlu. An International Analysis of Dividend Payment Behavior. Journal of
Business Finance & Accounting, 36(3-4), 2009, pp. 496-522.
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им поведение. Най-очевидният пример за това бяха някои големи финансови
институции (главно инвестиционни банки), чиито бизнес модел включваше ви-
сокорискови операции, големи краткосрочни печалби и значително нарастване
на дивидентите, без, обаче, да увеличават коефициента на изплащане44. Спук-
ването на „балона” на пазарите показа, че тази политика е неустойчива, като
генерира значителни загуби за акционерите, кредиторите и обществото като
цяло.

Изводите от кризата изискват от компаниите да следват модел на устой-
чиво в дългосрочен план развитие. То включва прилагане на бизнес модели,
които създават стойност, без да намаляват, както производствения капитал,
така и човешките и природните ресурси. По отношение на дивидентната поли-
тика това изисква да се промени концепцията за дохода, който подлежи на
разпределение, като от чистия доход за акционерите могат да се приспадат
разходи и инвестиции, които фирмата трябва да направи, за да развие човешкия
си капитал, да създаде ползи за обществото и да използва ефективно природни-
те ресурси.

Анализът на еволюцията, през която преминава дивидентната политика,
като цяло показва, че се променя концепцията при нейното дефиниране. В
началните етапи на корпоративната форма на бизнеса политиката по отношение
на дивидентите няма самостоятелен характер, а се осъществява изцяло на
остатъчен принцип, следствие от инвестиционните решения. С утвърждаването
на публичните компании дивидентите заемат важно място във финансовия ме-
ниджмънт. Дивидентната политика започва да се дефинира като политика от-
носно това, каква част от чистия доход да се изплати на акционерите под фор-
мата на дивиденти, с цел максимизиране на тяхното богатство. Финансо-
вата криза и налагането на модела на устойчивото развитие изискват прецизи-
ране на това схващане. Дивидентната политика днес се отнася до разпределя-
нето на чистия доход, който остава след възстановяването на всички използва-
ни ресурси (включително и тези без финансов характер), с цел максимизиране
ползата на акционерите, без да се ощетяват интересите на останалите
заинтересовани лица.

4 4 Например Lehman Brothers за периода от 2001 г. до нейния фалит през 2008 г. е увеличила
тримесечния си дивидент на акция от 3,5 цента на 17 цента (над 4,8 пъти). Въпреки това, коефи-
циентът на изплащане е средно едва 7,40%.
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Abstract

The dividend policy of present-day corporations is the result of a long process, which
runs within the framework of the development of strategic financial management. In the article
there are traced the separate stages in the evolution of dividend payments, the purpose being
to outline the most important characteristics of the policy with the distribution of corporate
income in the context of the changes in the activities of corporations. There has been analysed
the emergence of the various alternatives in the formation of dividend policy and have been
drawn conclusions regarding its optimal development.
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Резюме

Политика дивидендов современных корпораций является результатом длительного
процесса, протекающего в рамках развития стратегического финансового менеджмента.
В статье рассматриваются отдельные этапы эволюции платежей по дивидендам, цель
чего состоит в определении наиболее важных характеристик политики распределения
корпоративного дохода в контексте изменений в деятельности корпораций. Проанализи-
ровано возникновение различных альтернатив в формировании политики дивидендов и
сделаны выводы, направленные на ее оптимальное развитие.


