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СТАТИИ

УДК – 004.4
Econ Lit – C880, M150

НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО ЧРЕЗ UML
НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ

ПРИ УЕБУСЛУГИТЕ

Доц. д-р Филчо Филипов

Съвременната бизнессреда се характеризира с постоянни промени, а орга-
низациите трябва бързо да се адаптират към нея – те трябва да отговорят
адекватно на новите изисквания на потребителите, да не изостават от конку-
рентите си, да следят икономическите тенденции, да реализират иновации. Във
все по-голяма степен те разчитат на своите компютърни информационни сис-
теми (КИС) и новите информационни технологии за управлението и усъвършен-
стването на своята дейност, за придобиването на конкурентни предимства.

Същевременно се повишават и изискванията към КИС: те трябва да бъдат
адаптивни и гъвкави, да бъдат „отворени“ към Интернет, да се интегрират лесно с
наследените системи. На преден план излиза необходимостта от стандартни тех-
нологични интерфейси, чрез които организациите да могат да предоставят, респек-
тивно – да ползват, информационни ресурси на своите клиенти и партньори. Това
налага значими промени във вътрешната организация и структурата на КИС.

Всички тези изисквания към съвременните КИС поставят необходимостта за
прилагането на нов подход и нова методология при тяхното изграждане, които са
ориентирани към уебуслуги. Уебуслугите са бързоразвиваща се, комплексна по своя
характер концепция и технология, които възникват след 2000 година. Тепърва те
навлизат в своята зрялост и се преминава към тяхното по-широко използване. Днес
те определят основните тенденции в развитието на компютърните информационни
системи на организациите, като създават условия за усъвършенстване на тяхната
структура, за стандартизиране на взаимодействието с външни системи, за използ-
ване на Интернет услуги. По-широкото прилагане на уебуслугите от организациите
при изграждането и развитието на техните КИС се определя от редица специалис-
ти като „най-добра практика“, която води до изграждане на по-гъвкави решения и
по-добро интегриране със съществуващите приложения, при по-малки разходи1.
1 Virili, Fr., M. Sorrentino. The enabling role of Web services in information system development

practices: a grounded theory study, http://www.springerlink.com/content/90224q4074q42822 (сеп-
тември, 2012); Mahmoud, Q. Service-Oriented Architecture and Web Services: The Road to Enterprise
Application Integration, http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/soa-142870.html (септем-
ври, 2012); http://www.w3schools.com/webservices/ (септември, 2012) и др.
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При изграждането на уебуслугите се използват множество стандартизи-
рани технологии, като: XML, WSDL, SOAP, UDDI, WS-I и др. Те са твърде
разнообразни по своя характер, което създава проблеми за тяхното единно
възприемане и използване при изграждането и развитието на КИС. Поради тази
причина, според нас, се налага възможностите на уебуслугите да се предста-
вят в модела на КИС на едно по-високо ниво на абстракция, което е относител-
но независимо от технологиите, на които те се базират. Подходящо средство за
тази цел е методът UML2, утвърден като стандарт при специфицирането и реа-
лизирането на КИС. UML обобщава натрупания опит в тази област на водещи
софтуерни специалисти и ИТ компании. Неговото използване е методологично
осигурено и се поддържа от редица среди за разработка. Той е универсален
обектноориентиран метод за моделиране, тъй като чрез него могат да се из-
граждат, внедряват и поддържат широк кръг от системи - от най-сложните кор-
поративни информационни системи до специфичните и затворени вградени сис-
теми, включително системи, ориентирани към услуги.

На тази база целта на тази публикация е да се дефинира компактно, синте-
зирано представяне на базовата структурата и на някои основни механизми на
уебуслугите чрез метода UML, като се постави акцент върху представянето на
обмена на различните типове от данни при тях. За постигането на поставената
цел следва да се решат следните задачи:

първо, дефиниране на същността на уебуслугите, като на тази база се иден-
тифицират и систематизират UML елементите, отразяващи адекватно тяхното
предназначение и функции;

второ, изследване на динамиката на взаимодействието при уебуслугите,
което е първата важна стъпка за осъществяване на обмен на данни между тях;

трето, прилагане на механизмите на формалните параметри за обмен на
данни при уебуслугите, като те бъдат съпоставени със схемите за обмен на
съобщения;

четвърто, изследване на възможностите за представяне чрез UML на об-
мена на обекти при уебуслугите и демонстриране на тяхното прилагане.

1. Основни елементи на уебуслугите

Уебуслугите може да се разглеждат като технологична платформа за из-
граждането на КИС. В контекста на информационните технологии понятията
„уебуслуга“ и „услуга“ често се използват като синоними. Уебуслугите са са-
мостоятелни, модулни приложения, които може да бъдат публикувани и изпол-
звани в мрежова среда – обикновено World Wide Web3. За разлика от други
уебприложения, те не поддържат графичен потребителски интерфейс, а поде-
лят бизнеслогика, данни и процеси чрез програмируеми интерфейси4.

2 Unified Modeling Language.
3 http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/w-ovr/ (септември, 2012).
4 http://www.webopedia.com/TERM/W/Web_services.html (септември, 2012).
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Следователно, уебуслугата може да се определи като набор от взаимно
свързани функции, които се използват чрез интерфейси. Ето защо, в най-опрос-
тен вид тя може да се представи чрез UML в модела на КИС като клас, който
дава възможност за достъп до нейните функции чрез своите публични операции
(фиг. 1а). За по-точното и по-прецизното представяне на уеб-услугите, обаче,
може да се използват два UML елемента – интерфейс и клас. Интерфейсът се
състои само от сигнатурите/заглавията на операциите (т.е. функциите) на услу-
гата, които задължително се реализират от операциите на класа (фиг. 1б). По
този начин е възможно един или няколко интерфейса да се конкретизират в един
или няколко класа. Следва да се уточни, че в контекста на уебуслугите като
технология, операцията на интерфейса се нарича операционен контракт
(Operation Contract), а интерфейсът – контракт на услуга (Service Contract)5.

UML дава възможност интерфейсът на услугата и връзката с класа, който
я детайлизира, да се представят по-компактно (фиг. 1в). Това в редица случаи е
по-удобно, но е по-малко читаемо, възприема се по-трудно и предполага изпол-
зването на CASE среди.

Фиг. 1. Форми за представяне на уебуслуга посредством класове

В много случаи предпочитан начин за представяне на уебуслугите в КИС
е като компоненти (компонент на уебуслуга). Компонентът представя логи-
ческа, леснозаменяема част от системата, която използва или предоставя на-
бор от интерфейси. Тази организация позволява добре изградените компоненти,
които имат ясно, прецизно дефинирани интерфейси, да бъдат безпроблемно за-
мествани с по-нови, съвместими с тях компоненти. С други думи, компонентът
е тясно обвързан с интерфейса; той, от една страна, може да предоставя интер-
фейс, а от друга – да изисква интерфейс (фиг. 2). Това е особено удобно за
представяне на взаимно зависими услуги, каквито се използват при изгражда-
нето на системите, базирани на услуги.
5 Lцwy, J. Programming WCF Services. O’Reilly, 2010, 3rd Ed.; Resnick, S., R. Crane, C. Bowen.

Essential Windows Communication Foundation. Addison Wesley, 2008.

а) б)

в)

Уебуслуга Уебуслуга

Уебуслуга
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Класовете на уебуслугите и техните компоненти са свързани помежду си
(фиг. 3). По-точно, класовете реализират компонента, т.е. те се инкапсулират в
него и поддържат съответните интерфейси. На фиг. 3а е показано, че при класa
и компонента интерфейсът е един и същ. Възможно е класът на уебуслугата да
се представи като част на съответния компонент, като реализира интерфейса
чрез връзка за зависимост-делегиране (фиг. 3б).

Фиг. 2. Представяне на уебуслуга като компонент

Фиг. 3. Взаимна връзка между клас и компонент на уебуслуга

2. Комуникация при уебуслугите

Уеб-услугата се използва от нейните клиенти. Клиентите на услугата из-
ползват нейните функции; те може да са различни видове приложения – например,
графично приложение, уебприложение, RIA, друга услуга, система и т.н. В някои
публикации6 уебуслугата се обозначава като доставчик на услуга (service provider),
а клиентът – като заявител на услуга (service requestor). Клиентите и уебуслугите
комуникират помежду си посредством изпращане и получаване на съобщения. Те
взаимодействат директно или като използват междинен посредник. Очевидно е, че
при обмена на съобщения се използва интерфейсът на уебуслугата.

6 Erl, T. Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design. Prentice Hall, 2005.

Компонент на
уебуслуга

а) б)

Уебуслуга

Компонент на уебуслугаКомпонент на
уебуслуга

Уебуслуга
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Най-приемливо, според нас, е взаимодействието между уебуслугата и ней-
ните клиенти да се представи чрез диаграма на последователността или кому-
никационна диаграма на UML (фиг. 4). Това са диаграми за описание на поведе-
ние; чрез тях се представят динамичните аспекти на изследваните обекти, ко-
ето именно ги прави подходящи за адекватно и компактно отразяване на еле-
ментите на уебуслугите и динамиката на тяхното използване. Като елементи
на тези диаграми може да се използват класове (фиг. 4а) или компоненти (фиг.
4б), дефиниращи клиентите и интерфейсите на уебуслугите. В този случай об-
меняните съобщения се проявяват като извикване на операции на интерфейса
на уебуслугата, респективно – на нейния клас. Възможно е в тези диаграми вме-
сто класове или компоненти да се използват техни екземпляри, което помага за
по-прецизното представяне на динамиката на използването на уебуслугите.

Фиг. 4. Комуникационни диаграми за представяне на
взаимодействието между клиент и уебуслуга

Както бе посочено, клиент на дадена уебуслуга може да бъде друга уеб-
услуга. Комуникацията между две уебуслуги е в основата на изграждането и
функционирането на системите, базирани на услуги (фиг. 5).

Важно е да се уточни, че системите, базирани на услуги, се състоят от
вътрешни (локални) и външни услуги. Те може да са предоставени от различни
разработчици, да са реализирани чрез различни технологии, езици за програми-
ране и платформи, възможно е да имат различни версии, да се изпълняват по
различно време и т.н. Все пак, при това голямо разнообразие интерфейсите на
уебуслугите трябва да бъдат съвместими, да поддържат комуникация в съот-
ветствие с предварително дефинирани схеми. Те трябва да дават възможност,
както за вътрешносистемно взаимодействие между локалните услуги, така и
за външно взаимодействие с отдалечени клиенти.

а)

б)

Уебуслуга

Компонент на
уебуслуга
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Фиг. 5. КИС, базирани на услуги

3. Обмен на данни при уебуслугите чрез формални параметри

Обменяните данни при уебуслугите, съгласно стандарта WSDL7, се нари-
чат типове (types) – т.е. типове от данни на уебуслугата, а според софтуерната
платформа WCF8 – контракти за данни (datacontracts). Те са съставна част на
предаваните съобщения, т.е. тясно свързани са с операциите на уебуслугите,
предоставяни чрез техните интерфейси.

На високо ниво на абстракция използването на уебуслугите може да се
разглежда като извикване на операции между два обособени класа, респектив-
но – компонента. Това означава, че за обмен на данни при уебуслугите може да
се приложат механизмите, използвани в обектноориентираното програмиране,
но като се отчетат някои ограничения, произтичащи от тяхната същност.

По-конкретно, при обмена на данни между методи в обектноориентираното
програмиране се използват следните основни механизми: на глобалните промен-
ливи; на формалните параметри; на методите-функции; на динамичната памет.

За да установим кои от посочените механизми за обмен на данни са под-
ходящи при уебуслугите, първо ще изследваме и ще дефинираме неформално
предаването на данни при тях, а след това ще представим съответните меха-
низми формално, като използваме UML.

Уебуслугата и клиентите й се реализират от програми. Следователно, зад
предоставяните и използваните услуги стоят обикновено традиционно разрабо-
тени обектноориентирани приложения, а комуникацията между тях се извършва
чрез XML-базирани уебтехнологии. Предаваните данни може да бъдат от раз-
личен тип: цели и реални числа, стрингове, масиви, обекти и т.н., които от стра-

7 http://www.w3.org/TR/wsdl  (септември, 2012).
8 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731082 (септември, 2012).

Уебуслуга 1 Уебуслуга 3

Уебуслуга 2

Интерфейс 1 Интерфейс 2
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ната на клиента и на услугата имат различно представяне в оперативната па-
мет. Поради това е необходимо те да бъдат преобразувани във вид, който е
технологично-неутрален от реализацията, може да се възприеме от всеки кли-
ент на услугата и отговаря на WSDL стандарта. Характерна особеност е, че
при уебуслугите не се предават адреси, а значения на променливи. Този меха-
низъм е известен като „предаване на значение“ (marshaling by value).

Като отчитаме особеностите и ограниченията на обмена на данни при
уебуслугите, може да обобщим, че при тях не може да се използват механиз-
мите за предаване на данни чрез динамичната памет и глобални променливи,
както е при традиционното програмиране. За целта е подходящо използването
на формални параметри и методи-функции, макар, че на физическо ниво данни-
те се преобразуват основно в XML-формат (който е текстов) и се предават
значения. По-конкретно, данните, които се предават при уебуслугите, може да
се представят чрез параметрите и типа на резултата на техните операции. По
този начин операциите на уебуслугите може да се използват не само за из-
пълнение на определени действия и поведение, но и за обмен на данни с техните
клиенти.

Формалните параметри, които се използват в операциите на уебуслугите,
са: входни, входно-изходни, изходни. Те са тясно свързани с шаблоните (схеми-
те) за обмен съобщения (MEP – Message Exchange Patterns) при уебуслугите.

Входните формални параметри се използват за предаване на значения от
клиента към услугата. Следователно, при този механизъм за предаване на дан-
ни се изпраща съобщение към услугата, без да се чака отговор. Това отговаря
на семантиката на схемата за обмен на съобщения при уебуслугите без отго-
вор (fire-and-forget MEP). При тази схема клиентът се нуждае само от потвържде-
ние за успешното получаване на съобщението, но не и от отговор от уебуслуга-
та9. Това показва, че за да се предаде по-точно смисълът на съобщението,
входните параметри трябва да се съчетаят с операция на услугата, реализира-
на като логическа функция.

Входните параметри може да се представят в дефиницията на операцията
на класа, операцията на интерфейса на уебуслугата или при нейното извикване.
За тази цел е подходящо да се използват диаграми на класовете, в които се
включват класове на уебуслуги, или диаграми на компонентите с компоненти и
интерфейси на уебуслуги. Нашето мнение е, че в този случай е по-добре да се
използват класове (фиг. 6а), а не компоненти, тъй като така се постига по-голя-
ма яснота. Входните параметри се отбелязват с ключовата дума in, която може
да се пропусне.

9 Филипов, Ф., Н. Филипова. UML аспекти на уеб-услугите. Информационните технологии –
стратегически приоритет в икономиката на знанието (сборник с доклади), Свищов, 2011.
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Фиг. 6. Използване на формални параметри и методи-функции
при уебуслугите

Входно-изходните параметри се прилагат тогава, когато е необходимо чрез
тях да се предаде значение към уебуслугата и да се върне резултат от изпълне-
нието на нейна операция. Поради това е задължително те да са променливи. По
смисъл, схемите за обмен на съобщения, при които могат да се използват тези
параметри, са синхронната заявка-отговор (synchronous request-response MEP)
и асинхронната заявка-отговор (asynchronous request-response MEP). Тези па-
раметри се визуализират по аналогичен начин на представянето на входните, но
се означават с ключовата дума inout (фиг. 6б).

Изходните параметри се използват за връщане на значение след извиква-
не на съответната операция на уебуслугата. Както и входно-изходните пара-
метри, те задължително са променливи. Означават се с ключовата дума out.
По смисъл изходните параметри са подобни на входно-изходните, но не трябва
да имат начални значения, т.е те не са инициализирани (фиг. 6в). Тяхната семан-
тика не съответства точно на нито една от схемите за обмен на съобщения, но,
според нас, те може да се използват при дефинирането на синхронни и асинх-
ронни заявки-отговор. И при двете схеми се използват съобщения за предаване
на данни към уебуслугата и за връщане на резултата от нейното изпълнение.
Това означава, че ако използваме изходни формални параметри в съобщенията,
няма да се предават данни към уебуслугата, но чрез тях може да се върнат
необходимите данни към нейния клиент.

Методите-функции са подходящи за използване, когато е необходимо да
се върне резултат в точката на изпращане на съобщение към уебуслугата (фиг.
6г). Може да се използват съвместно с различните видове параметри. Прило-
жими са при всички видове схеми за обмен на съобщения при уеб-услугите –
синхронна заявка-отговор, асинхронната заявка-отговор, без отговор.

Типовете от данни, които може да се предават при уебуслугите, са10: при-
митивни; обекти; взаимно свързани обекти; колекции от обекти и др.

Примитивните типове от данни се поддържат в повечето езици за програ-
миране, като C#, Java, Delphi и др. Към тях се отнасят скаларните типове char,
bool, int, double, float и др., string, изброим тип. Обикновено тези типове от данни
1 0 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee960161.aspx

Клас на уебуслуга
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се поддържат без проблеми и от страна на клиента на уебуслугата, което озна-
чава, че при тяхното предаване не е необходимо да се извършват допълнителни
описания.

Предаването и използването на примитивни типове от данни в уебуслуги-
те е онагледено на фиг. 7. На фигурата е представено предаването на информа-
ция за кръстосания курс на валутна двойка, специфицирана чрез нейното обо-
значение – например GBP/JPY, AUD/JPY, CHF/CAD. За целта чрез UML са
разработени две комуникационни диаграми – съответно, с класове и с обекти.
За да се специализира UML за по-точно представяне на уебуслугите, сме въве-
ли някои стереотипи11. Първата диаграма представя на абстрактно ниво дефи-
нирането и използването на уебуслугата (фиг. 7а), а във втората диаграма (фиг.
7б) е показано как тя се използва с конкретни данни - потребители и доставчи-
ци. На фиг. 7б е показано, че аргументът на операцията е заместен със съот-
ветната валутна двойка, а резултатът на операцията - с конкретно валутно
съотношение. В този модел за предаване на данни между клиента и услугата е
използван метод-функция с входни параметри.

Фиг. 7. Представяне на обмена на примитивни типове
от данни при уебуслугите

Изводът, който може да се направи, е, че стандартните средства на UML
са подходящи и достатъчни за представянето на предаването и използването
на примитивни типове от данни при уебуслугите. По този начин основният мо-
дел на взаимодействие при уебуслугите (вж. фиг. 4) може да бъде детайлизи-
ран и прецизиран. В този случай не се установяват особености, които налагат

а)

б)

Използвани стереотипи:
SReq (Service Requestor) – Заявител на услуга;
WSClass (Web Service Class) – Клас на уебуслуга;
WSInt (Web Service Interface/contract) – Интерфейс (контракт) на уебуслуга

1 1 Стереотипът е нов елемент на UML, който се въвежда при разработването на моделите на специ-
фичен вид системи. Въведеният стереотип се отбелязва по следния начин:  <<име на стереотип>>
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дефинирането и използването на допълнителни механизми на UML, освен въве-
дените стереотипи.

4. Механизми за предаване на обекти

Предаването на обекти и колекции от обекти при уебуслугите е по-сложно,
в сравнение с предаването на примитивни типове от данни. В този случай класът,
на база на който са създадени предаваните обекти и от който зависи уебуслуга-
та, трябва да бъде достъпен и за нейните клиенти.

Обектите се създават на база на класовете, които дефинират тяхната струк-
тура. Те са съставни, сложни структури от данни. За да се опишат тези струк-
тури от данни, при уебуслугите се използват дефинирани от разработчиците
типове от данни, които ние ще наричаме сложни типове от данни на уебус-
лугите. Те са съставени от елементи от данни. Дефиницията на типа на
обекта е част от WSDL дефиницията, като за това се използва XSD12- формат,
който е отново текстов.

Може да обобщим, че на сложните типове от данни на уебуслугите съот-
ветстват класовете на обектите, а на елементите от данни – техните полета
или свойства. Следователно, за представянето им може да се използват диаг-
рами на класовете и диаграми на компонентите.

При дефинирането й, уебуслугата следва да бъде обособена в простран-
ство от имена, чрез което тя става видима за своите клиенти. За да го отличим
от това, използвано в традиционното програмиране, ще го наименуваме про-
странство от имена на уебуслуга.

Дефинираните сложни структури от данни за представянето на обектите
при уебуслугите може да са в едно пространство с уеб-услугата, но е възможно
да са обособени в собствено пространство, което обаче, трябва, да е достъпно
за нея. Пространствата от имена се използват за групиране на уебуслуги и
свързаните с тях сложни типове от данни. Затова те могат да се представят
като пакети на UML, а зависимостите между тях – като отношения между
пакети.

Зависимостите между уебуслугите, сложните типове от данни и простран-
ствата от имена са представени на фиг. 8. Уебуслугите и типовете от данни
може да са разположени в едно пространство от имена (фиг. 8а) или в различни
пространства, но които са свързани помежду си (фиг. 8б). На фиг. 8б е показано,
че само интерфейсът на уебуслугата е видим извън нейното пространство от
имена, а класът й е частен; показано е също, че сложните типове от данни са
публични и се използват от уебуслугата и от нейните клиенти.

1 2 XML Schema Definition.
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Фиг. 8. Зависимости между уебуслуги, сложни типове
от данни и пространства от имена

Въпросът за представянето на сложните типове от данни на ниво компо-
нент, според нас, е дискусионени, има някои неясноти. Това, от една страна,
произтича от смисъла, който се влага от UML стандарта в елементите интер-
фейс и порт, а, от друга страна, липсват достатъчно примери за тяхното изпол-
зване. По-конкретно, достъпът до функциите на компонента обикновено се осъ-
ществява посредством интерфейсите, които той предоставя, но те не може да
се използват за експортиране на типове от данни. За тази цел, според нас, е
подходящо да се използват портовете на компонентите.

Според специализираната литература13, портът има две предназначения.
При първото той се свързва с интерфейса. По-конкретно, портът се определя
като точка за взаимодействие с добре дефиниран интерфейс. Всеки порт има
множество от предоставяни интерфейси и изисквани интерфейси, които дефи-

1 3 Unified Modeling Language: Superstructure ( Ver. 2.1.1). Object Management Group, 2007.

а)

б)

Пространство от имена на уебуслуга

Сложен тип от данни
на уебуслуга

Клас на уебуслуга

(Сложен тип от даннина уебуслуга)

Пространство от имена на уебуслуга 2

Сложен тип от даннина уебуслуга

Пространство от имена на уебуслуга 1
Клас на уебуслуга
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нират неговото взаимодействие с външната среда. При второто предназначе-
ние на порта той се свързва със свойство или атрибут на компонента. Ние ще
използваме последната интерпретация на порта, но приложена в контекста на
уебуслугите. По-точно, портът може да се свърже със сложен тип от данни,
предоставян от компонента на уебуслугата. От една страна, типът от данни е
публичен, а, от друга страна, може да се използва от интерфейса на уебуслуга-
та, което точно описва нейното предназначение (фиг. 9).

Типичен случай за използването на обекти при уебуслугите е онлайн книга за
контакти или адресна книга (фиг.10). Това е услуга, предоставяна от всеки бизнес-
софтуер, операционната система Windows, email клиенти (Windows Live Mail, MS
Outlook и др.), MS Office, Интернет платформи като Google, Windows Live и др.

Уебуслугата Книга за контакти предоставя основните функции по управ-
ление на отделните контакти като добавяне на нов контакт, промяна на контакт,
изтриване на контакт. Съответно данните, които се съхраняват за всеки кон-
такт, са име, презиме, email, телефон, адрес и др. Обектите от тип Контакт са
зададени като параметри на съответните операции на уебуслугата. За да се
интерпретира правилно диаграмата в контекста на уебуслугите, към нейните
елементите са добавени необходимите стереотипи.

* * *

Използването на уебуслуги е една от основните тенденции при развитието
на съвременните КИС. Приема се, че ориентирането на КИС към уебуслуги е
най-добра практика и иновативна технология при тяхното изграждане. Уебуслу-
гите са сложна, комплексна и хетерогенна технология. Това изисква да се пред-
ставят техните функции на високо ниво на абстракция, като за целта, според
нас, е подходящо да се използва стандартът UML – по този начин се създават
условия за по-лесното им възприемане от широк кръг от специалисти. Във връзка
с това в тази статия е направен опит да се изследват и систематизират основ-
ните възможности на уебуслугите, като е установено, че те имат две основни
форми на представяне – класове и компоненти, които са тясно свързани помеж-
ду си. Изследван е основният механизъм за комуникация между уебуслугите.
Този механизъм е развит и допълнен с механизмите за обмен на данни между
клиента и уебуслугата посредством параметри на нейните операции. Показана
е тясната връзка между механизмите за обмен на данни и схемите за обмен на
съобщения при уебуслугите. Накрая, посредством конкретни модели е онагле-
дено използването на сложни структури от данни (обекти) при уебуслугите.
Успоредно с това са дефинирани някои стереотипи, които помагат за прилагане-
то на метода UML при моделирането на КИС, базирани на услуги. Извън об-
хвата на нашето изследване останаха въпросите, свързани с обмен на йерар-
хично организирани обекти, агрегации и колекции от обекти, които ще проучим и
представим в следващи наши публикации.

В заключение може да обобщим, че UML дава възможност за компактно,
ясно и недвусмислено представяне на основните елементи, механизми, обме-
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Фиг. 9. Дефиниране и използване на типовете
от данни на уебуслугата на ниво компонент

Фиг. 10. Използване на обекти в уебуслугата Книга за контакти

Компонент на уебуслуга

Интерфейс Сложен тип от
уебуслуга

Използвани стереотипи:
WSNS (Web Service Namespace) – Пространство от имена на уебуслуга;
WSCDT (Web Service Complex Data Type) – Сложен тип от данни на уебуслуга;
WSOp (Web Service Operation) – Операция на уебуслуга;
WSDI (Web Service Data Item) – Елемент от данни
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няните данни, което е необходимо при изграждането и документирането на сис-
теми, базирани на услуги. Тази публикация, според нас, може да бъде полезна
както при изграждането на КИС, базирани на услуги, така и при усвояването и
развитието на концепциите и технологиите на уебуслугите.

SOME  ISSUES  OF  THE  UML  PRESENTATION
OF  DATA  EXCHANGE  MECHANISMS  WITH  WEB  SERVICES

Assoc.  Prof.  Dr  Filcho F ilipov

Abstract

It is accepted that the orientation of computer information systems towards web services
is a „best practice“ and an innovative technology in their development. Along with that, web
services are a complicated, complex and heterogeneous technology. This requires that their
functions are presented at a high level of abstraction, and for that purpose, according to us, it
is appropriate to use the UML standard – thus there are created conditions for them to be more
easily adopted by a wide circle of specialists.

With regard to this, in this publication, having systematized the main capabilities and
elements of web services, there are offered solutions for their presentation by means of UML.
It has been determined that they can be presented in two main forms – as classes and
components, which are closely connected with each other. There is studied the main mechanism
of communication between web services, and it is further developed and supplemented with
the mechanisms for data exchange between the customer and the web service through the
parameters of its operations. By means of specific models there is illustrated the use of complex
data structures with web services.

НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ПОСРЕДСТВОМ  UML
МЕХАНИЗМОВ  ОБМЕНА  ДАННЫМИ  В  ВЕБ-УСЛУГАХ

Доц. д-р Филчо Филипов

Резюме

Принято, что ориентация компьютерных информационных систем на веб-услуги
является „лучшей практикой“ и инновативной технологией при их создании. В то же вре-
мя веб-услуги являются сложной, комплексной и гетерогенной технологией. Это требует
представления их функций на высоком уровне абстракции, причем для этой цели, по
нашему мнению, оказывается подходящим использование стандарта UML – таким обра-
зом создаются условия для их более легкого восприятия широким кругом специалистов.

В связи с этим в настоящей публикации, после систематизации основных возможнос-
тей и элементов веб-услуг, предложены решения их представления посредством UML. Уста-
новлено, что они могут быть представлены в двух основных формах – как классы и компонен-
ты, тесно между собой связанные. Исследован основной механизм коммуникации между
веб-услугами, причем он развит и дополнен механизмами обмена данными между клиентом
и веб-услугой посредством параметров ее операций. При помощи конкретных моделей на-
глядно представлено использование сложных структур данных в веб-услугах.
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Econ Lit – K12

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ

Доц. д-р Маргарита Бъчварова

Съществено значение в съвременните търговски отношения има стабил-
ността на търговските сделки, което гарантира изпълнението на поетите права
и задължения. Поради това, от правна гледна точка, валидното сключване на
сделката осигурява спазването в пълна степен на изискванията на действащо-
то законодателство. Във връзка с това, проблемът за недействителността на
търговските сделки еа актуален от теоретична и практическа гледна точка.
Това обуславя научния интерес на автора от разглеждането на основните зако-
нови разпоредби, които регламентират посоченото правно явление.

Обект на изследване в тази статия е недействителността на търговските
сделки, като се следва систематиката на търговското законодателство. Основ-
ната цел на автора е: да анализира правната уредба и да систематизира научни
изводи, които могат да се приложат при тълкуването на законодателството.

Недействителността като правно явление е предмет на теоретично из-
следване в гражданското право, което урежда четири нейни форми – нищож-
ност, унищожаемост, относителна и висяща недействителност1. Основанията
за недействителност са предмет на казуистична правна уредба в чл. 26 и 27 от
ЗЗД2. Основно изискване за недействителността е наличието на „недостатък”
(порок), представляващ нарушение на закона, в резултат на което сделката не е
в състояние да породи желаното от страните действие. Правноирелевантно е
наличието на вина или причиняване на вреди на правен субект3.

С приемането на специалното търговско законодателство се уредиха и
специфични основания за недействителност, които кореспондират на особенос-
тите на обществените отношения в търговската сфера. Те се отнасят по начало
до разнородни по вид търговски сделки, а не само за договорите. Основанията
в ТЗ4 следва да отчитат и особеностите на конкретната сделка, с оглед и на
нейния вид. Следва да се подчертае, че при липса на специална правна уредба,
гражданският закон представлява субсидиарен източник на търговското право
по силата на изрична норма в чл. 288 от ТЗ. Следователно и при търговските
сделки се следват видовете недействителност, уредени от ЗЗД, като на практи-
ка най-често те се квалифицират като нищожни и унищожаеми5.

1 Вж. Таджер, В. Гражданско право. Обща част. С., Наука и изкуство, 1973, с. 241.
2 Закон за задълженията и договорите.
3 Таджер, В. Цит. съч., c. 237
4 Търговски закон.
5 Голева, П. Търговско право. Книга втора. Фенея, С., 2002, с. 51.
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Специфичните основания за недействителност в ТЗ се отнасят до сключ-
ването на търговските сделки, изявленията на страните и формата на обекти-
вирането им. Съгласно чл. 293, ал. 2 от ТЗ, когато волеизявлението по сключва-
нето, изпълнението или прекратяването на търговската сделка не е направено в
изискуемата форма, то е нищожно. Правилото се доразвива в чл. 293, ал. 3 от
ТЗ, по силата на което, когато насрещната страна е получила волеизявлението в
устна форма, но не оспори неговата действителност, в един по-късен момент тя
не може да се позовава на нищожност на сделката. В теоретичен аспект се
приема, че нейното мълчание е знак на одобрение на сделката6.

Основно теоретично правило, конкретно при договорите като вид двустранни
сделки, е да са налице поне две насрещни волеизявления, които съвпадат по съще-
ствените клаузи на сделката. По силата на гражданския закон, липсата на волеи-
зявление по съществените клаузи на договора е равнозначно на липса на сделка.
Търговският закон съдържа съществено отклонение по отношение на договорите
за търговска продажба. Липсата на волеизявление относно цената по сделката,
независимо от обявяването й като съществено условие, не обуславя нейната ни-
щожност. Налице е частична недействителност на договора, като липсващата кла-
уза се замества от повелителни разпоредба на закона. Въведена е необорима пре-
зумпция, съгласно която се приема, че договорът е сключен при „нормална цена”.
Видно от дефиницията на закона, тя е цената, която обикновено се плаща при по-
добни и обичайни обстоятелства за същото количество и вид стока. Въведеното
отклонение от общия режим на недействителност на сделките7 е с цел да се гаран-
тира бързина и сигурност на продажбите в търговските отношения.

В отделни хипотези ТЗ предвижда смесен фактически състав за сключване
на сделката, който се състои от два елемента: гражданскоправен и административ-
ноправен. Към гражданскоправния елемент отнасяме изискването за наличие на
воля на страните, респективно съгласие относно договорите, а административният
елемент се изразява в изискването на разрешение или одобрение от държавен орган.
Съгласно чл. 295, ал. 1 от ТЗ, сделката поражда действие от предоставянето им.
На това основание, в правната теория разрешението (одобрението) се квалифици-
рат като обуславящи по същността си волеизявления, от които зависи правното
действие на сделката. Волеизявленията на държавния орган нямат самостоятелен
характер и се напластяват към волеизявленията на страните8. До извършването им
сме изправени пред незавършен фактически състав, което е основание за начална
нищожност на сделката, в резултат на което тя не е в състояние изобщо да породи
желаното от страните действие. Съдебната ни практика приема, че при необходи-
мост от наличие на разрешение при сключването на сделката, търговецът разпола-
га с две алтернативни възможности. От една страна, има правото да приеме усло-

6 Неделчева, Б., Зл. Сукарева, Л.  Караниколов, Ф. Рачев. Кратък курс по търговско право.
УНСС. С., 2002, с. 152.

7 Налице е формално липса на съгласие, което според чл. 26 от ЗЗД е основание за нищожност.
8 Владимиров, Ив. Търговски сделки. Университетско издателство. Икономически университет

Варна.1997.с. 18.
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вията в разрешението или да откаже сключването й, когато изискванията в него са
неприемливи9. Една от най-честите хипотези за предоставяне на разрешение е във
връзка с правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, възложени й с
отделен закон, когато е налице продажба на предприятия или дялови участие, които
могат да доведат до монополно положение на пазара.

Търговският закон не съдържа норма относно времето за предоставяне на
волеизвяленията на държавния орган, от които зависи и действието на сделка-
та. Формалната логика обуславя извода, че разрешението предхожда сключва-
нето й, а одобрението се предоставя след като има съгласие на договарящите
се страни. Съгласно съдебната ни практика, относно разрешението следва да
се приеме, че е напълно достатъчно да съществува към датата на сключване
на сделката. Същественото в случая е то да се отнася за конкретната разпоре-
дителна сделка, индивидуализирана по предмет и страни10. Подобно е и поло-
жението при потвърждаване на сделката от трето лице, съгласно чл. 296 ал.1 от
ТЗ. Основното различие от сключване на сделки при изискване за разрешение
или одобрение е относно качеството, което притежава третото лице. То е су-
бект на частното ни право, а не държавен или административен орган. От това
следва и втората разлика, а именно, волеизявлението за потвърждение на тре-
тото лице е гражданскоправно по характер и не съдържа белезите на админис-
тративен акт. Сделката, сключена при изискване за потвърждение, е под отла-
гателно условие. До даването му, правата и задълженията са във висящо състо-
яние. Сделката е в неопределено състояние до сбъдване на условието, а именно –
потвърждението на трето лице. Независимо от това, сделката притежава самосто-
ятелен характер и отговаря на изискванията за конкретна по вид сделка. Волеизяв-
лението на третото лице е допълнително по вид и то се наслагва към волеизявлени-
ята на страните. От този момент те образуват едно цяло, в резултат на което на-
стъпва и правното й действие. Сделката обвързва страните и поражда съответна
отговорност. Страната, която се е задължила за резултата, по закон е длъжна и да
уведоми другата страна за него. Срокът за уведомяването е три месеца, освен ако
не е предвидено друго. След изтичането му, страната, която не е получила по-
твърждение за резултата, придобива правото да се откаже от сделката.

Търговските сделки се сключват в писмена или друга форма, само ако е
предвидено в закона. Правилото кореспондира и с основното положение на граж-
данския закон. По правило търговските сделки са неформали, за да се осигури
бързина на търговския обмен. В отделни части, формата е условие за действи-
теллност на сделката, като например – договор за търговско представител-
ство, търговска продажба с уговорка за изкупуване, продажба на изплащане,
запис на заповед и др.11 По търговски сделки се допуска и правото на страните

9 В този смисъл Решение № 135 от 14.11.2000 г. на  Комисия за защита на конкуренцията
1 0 Вж. Решение № 642 от 10.07.2006 г. по т. д. № 143/2006 Г., II т. д. на ВКС.
1 1 Вж. Рачев, Ф., Л. Караниколов, П. Попов, Ив. Владимиров, Св. Лучников, Б. Неделчева, Зл.

Сукарева, Б. Ланджев, Л. Велинов. Търговско право. Университетск издателство „Стопанство”,
С. 1999, с. 387.
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самостоятелно да регламентират формата на сделката между тях, доколкото
не нарушават императивни правни норми. В теорията се приема, че допустимо-
стта на страните да определят формата на сделката не включва възможност
да предвидят „по-облекчена форма, в сравнение със законоустановената”. При
наличие на подобна хипотеза сделката следва да се третира като нищожна12.

Липсва изрична норма относно изискуемата форма за измененията и допъ-
лненията по търговски сделки. Съдебната практика приема, че „когато за
търговската сделка е предвидена определена форма, тя се отнася и за измене-
нията и допълненията й”13. Правилото следва да бъде споделено и от гледна
точка на теорията, поради наличието на изричен текст в чл. 293 ал.6 от ТЗ.
Следва да се подчертае, че посочените нормативни изисквания се отнасят до
форма на сделката с оглед на нейната действителност. Формата, необходима
за доказване на сделката е извън разглежданата проблематика, предвид на спе-
циалната правна уредба в ГПК14.

Търговското законодателство разглежда писмената форма с по-широко
съдържание. Тя обхваща не само необходимостта от писмен документ (дого-
вор, нотариален акт), който обективира изявленията на страните, но и когато
изявлението е записано технически по начин, при който може да бъде възпроиз-
ведено. При изявленията, направени по телефакс или телекс, писмената форма
се смята за спазена, ако от книгите и документите, които отразяват работата
на тези апарати, е изключено неточно възпроизвеждане на изявлението. Основ-
ното гражданско правило е, че при липса на изискуемата форма на сделката, тя
се квалифицира като нищожна и на това основание не поражда и съответното
действие. Правилото е императивно, съгласно изричната норма в чл. 26, ал. 2
от ЗЗД. В отклонение от посоченото решение, ТЗ предвижда недопустимост на
страната да се позовава на нищожността, ако от поведението й може да се
направи заключение, че не е оспорвала действителността на изявлението (чл.
293, ал. 3 от ТЗ). Изключението се отнася за сделки с предмет вещни права
върху недвижими имоти. За тях, с оглед на защитата на вещните права, се при-
лага гражданскоправният режим. Следователно, последиците при неспазване
на формата на сделките, се обуславят от нейния предмет. На това основание,
ТЗ регулира отношенията по повод търговски сделки с предмет движими вещи
– стоки, а ЗЗД се отнася до търговските сделките с предмет недвижими имоти.
Относно търговския характер, следва да се отчита презумпцията, предвидена
в чл. 286, ал. 3 от ТЗ, която се отразява и върху приложимото право за конкрет-
ната сделка15. Относно допустимостта да се санира търговската сделка с из-
пълнението й, отговорът не е еднозначен. Приема се, че изпълнението по нищо-
жен договор не санира липсващата изскуема форма, съгласно чл. 26 от ЗЗД,

1 2 Герджиков, О. Търговски сделки. Книга по Част трета от Търговския закон. ИК „Труд и
право”, С. 1997, с. 23.

1 3 Вж. Решение по  ВАД № 37/99, постановено на  26 октомври 1999 г.
1 4 Граждански-процесуален кодекс
1 5 Вж. Решение № 1039 от 31.10.2008 г. по гр. д. № 2625/2007 г., Г. К., ІІІ г. о. на ВКС.



2 7
Статии

освен в хипотезата на чл. 293, ал. 3 от ТЗ16. По смисъла на гражданското ни
право, сделката, сключена без представителна власт или при превишаването £,
не поражда правно действие, освен ако не е потвърдена (ратифицирана) от пред-
ставлявания. В гражданските отношения правната последица е висяща недей-
ствителност, като по изключение сделката може да се санира при допълнително
волеизявление от мнимо представлявания. По по-различен начин се уреждат от-
ношенията в търговското право. Съгласно чл. 301 от ТЗ, в подобни хипотези,
сделката е валидна, освен ако мълчаливо представлявания търговец не я отхвърли
веднага след узнаването за това. Приема се, че липсата на противопоставяне от
страна на търговеца, е равнозначно на мълчаливо потвърждаване на договора17.
С оглед на правната сигурност и защита на извършените сделки, законът изисква
активно противопоставяне от страна на мнимо представлявания търговец, из-
вършено „веднага”, а именно „в разумен срок”. Противопоставяне на извърше-
ните правни действия без представителна власт едва при предявяване на иска не
е равнозначно на изискването, то да е извършено „веднага след узнаването” съглас-
но чл. 301 от ТЗ18. В този смисъл е и съдебната ни практика, по силата на която
в чл. 301 от ТЗ е установена презумпция за мълчаливо съгласие на търговеца със
сключената без представителна власт сделка. За разлика от гражданското ни
право, където при липса на представителна власт или превишаването й е налице
висяща недействителност на сделката (чл. 42 от ЗЗД) до изричното £ потвържда-
ване от мнимо представлявания, при търговските сделки бездействието и мълча-
нието представляват презюмирано съгласие за наличие на воля за потвържде-
ние. По търговските сделки също съществува висяща недействителност, но тя е
до момента на узнаването и липсата на противопоставяне от страна на търгове-
ца, от чието име е сключена без представителна власт. Законодателят е обвързал
незабавното й противопоставяне с момента на узнаването за извършването й.

По-различно е третирането на „крайната нужда” като основание за унищожа-
емост на договорите, съгласно чл. 297 от ТЗ. В правната теория под това понятие
се има предвид настъпването на неблагоприятни обстоятелства, най-често липса
на парични средства, които принуждават едната страна да сключи договора. По
този начин условията, при които се сключва, съществено се различават от нормал-
ните и обичайни условия. В гражданските отношения основанието има за цел да
възстанови еквивалетността в отношенията между страните на принципа на спра-
ведливостта. Поради това, предявяване на иск на това основание се допуска в
рамките на 1 година от узнаването. В търговските отношения, когато и двете стра-
ни са търговци, приложното поле на посоченото основание се изключва. Единстве-
но, когато търговската сделка е едностранна по вид19, за страната – нетърговец се
допуска правото на унищожаване на сделката по гражданскоправен ред.

1 6 Вж. Решение от 05.06.2007 г. по ВАД № 83/ 2006 г. на Арбитражния съд при БТПП.  Публику-
вано в Сборник „Практика на АС при БТПП 2006-2007 г.“

1 7 Вж. Решение № 34 от 22.02.2010 г.по т.д. 588/2009 г.,  ІІ. т.о. на ВКС.
1 8 Вж . Решение № 30 от 08.04.2011 Г. по  т. д. № 416/2010 г., І. т. о. на ВКС.
1 9 Съдържанието,  което се влага в едностранна сделка по смисъла на специфичното деление на ТЗ

е, когато само едната страна притежава търговско качество.
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В заключение, от съпоставката между отделните основания за недей-
ствителност на търговските сделки и уредбата в гражданското ни право могат
да се изведат следните изводи:

Първо, от една страна, недействителните търговски сделки са от категори-
ята на унищожаемите по вид сделки. Допуска се тяхното саниране, при липса на
противопоставяне от страната, която притежава правото на унищожаването й.

Второ, уредените в ЗЗД основания за недействителност на сделките за-
пазват своето правно значение и по търговски сделки в частта, където липсва
специална правна уредба.

Трето, последиците от недействителността се обуславят от предмета
на договора и/ или характера на сделката на едностранна или двустранна.

Основно следва да се има предвид, че сделките с предмет недвижими имоти
са под закрила на правните норми и на това основание те са също формални,
съгласно търговското закотонадетелство.

Четвърто, правните последици при нищожна или унищожена по съответ-
ния ред търговска сделка са идентични и аналогични, както при гражданскоп-
равните сделки.

Като обобщение от изложението, авторът приема, че прилагането на об-
щото гражданско законодателство в материята за недействителността на търгов-
ските сделки е доминиращ източник за регулиране на проблематиката. Търгов-
ският закон урежда отделни специфични основания, които се прилагат с пре-
димство, когато се отнасят до определен вид сделки (търговска продажба) или
в хипотези, в които сключването, респективно формата на сделката се отклоня-
ва от общия гражданскоправен ред.

NULLITY  OF  COMMERCIAL  TRANSACTIONS

Assoc.  Prof.  Dr  Margarita  Bachvarova

Abstract

In the article there is discussed the issue of the nullity of commercial transactions by
contrasting it with the general principles in accordance with civil legislation. There are analyzed
the special hypotheses according to the Commercial Law and are pointed out their specific
consequences.

The main conclusion is in the qualification of the invalid commercial transactions of the
category of voidable type of transactions. On these grounds there is the legal opportunity for
their revitalisation. As regards the legal consequences there is the universal application of the
general rules of law also with respect to commercial transactions that have been declared
invalid.

Keywords: commercial transactions, nullity, voidability.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  ТОРГОВЫХ  СДЕЛОК

Доц.  д-р  Маргарита  Бычварова

Резюме

В настоящей статье рассматривается проблема недействительности торговых сде-
лок путем ее сопоставления с общим учением согласно гражданскому законодательству.
Проанализированы особые гипотезы по Торговому закону и указаны их специфические
последствия.

Основной вывод состоит в квалифицировании недействительных торговых сделок в
категории вида уничтожаемых сделок. На этом основании налицо правовая возможность
их санирования. В отношении правовых последствий налицо универсальное применение
общих правовых норм также и по отношению к объявленным недействительными торго-
вым сделкам.

Ключевые слова: торговые сделки, недействительность, уничтожаемость.
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МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ
НА БЪЛГАРИЯ – ГАРАНЦИЯ

ЗА ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ

Доц. д-р Антон Маринов

Същността на икономическата политика на държавата се изразява в на-
сочване на икономическите процеси чрез прилагане на съвкупност от мерки, с
които се достигат набелязаните цели и задачи и се решават важни обществени
проблеми1, занимавайки се със задачи, които пазарът не е способен да разре-
ши. Приоритетите й са отражение на процесите, протичащи в националната и
световната икономика.

При провеждането на икономическата политика и постигането на целите й
трябва да се отчита тяхната взаимна връзка и взаимодействие. Понякога има про-
тиворечие между някои от целите, затова трябва да се търси оптимален вариант
чрез различни решения или постоянно маневриране. Противоречията се решават,
като с предимство се осъществява целта, която в момента е най-силно застраше-
на. Тогава дори частичното й постигане се счита за успех, като оптимален вариант.

Макроикономическа стабилност и икономическа сигурност са едни от най-
важните цели на икономическата политика и елементи на икономическата сре-
да. Намират се в права корелационна зависимост помежду си и се припокриват
частично или изцяло в отделни случаи.

1. Теоретични постановки

Идеята за икономическата сигурност за пръв път е използвана през 1971 г.
от Министерството на външната търговия и промишлеността на Япония. С нея
се изразява зависимостта на вътрешноикономическия растеж от международ-
ните отношения2.

Според проф. Тилчо Иванов,3 икономическата сигурност е компонент на
комплексната сигурност на страната и е свързана с начина и качеството на
обществения живот. Според него, тя се състои от два елемента – външна и
вътрешна сигурност. Външната икономическа сигурност изразява двустранна-
та връзка между състоянието на международните отношения и стабилността
на икономическото развитие на страната. Вътрешната икономическа сигурност
на страната включва: място на страната в международната специализация на

1 Стоичкова, Огн. Държавно регулиране на икономическата сигурност. Изд. За буквите – о писме-
нехь, С., 2008, с. 47.

2 Иванов, Т. Икономика на отбраната. УИ „Стопанство”, С., 2002, с. 143-145.
3 Иванов, Т. Икономика на отбраната. УИ „Стопанство”, С., 2002, с. 143-145.
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труда, използване на сравнителните £ предимства, повишаване на конкурент-
носпособността, устойчив платежен баланс, свободно движение на стоки, услу-
ги, хора и капитали, поддържане на държавен резерв от стратегически сурови-
ни и материали, икономически растеж, повишаване на жизнения стандарт, пови-
шаване на производителността, висока заетост, стабилно парично обръщение,
балансиран държавен бюджет и др.

Проф. Огняна Стоичкова приема икономическата сигурност4 като такава
част от националната сигурност на страната, която осигурява достатъчно ви-
сок социален, политически и отбранителен потенциал, така, че да се гарантира
стабилност на икономическите ресурси и тяхното използване, независимост на
икономическите и социалните процеси от вътрешни и външни въздействия.

Според доц. Стефан Мичев и доц. Лидия Велкова5, задължение на държа-
вата е поддържането на държавен суверенитет и самостоятелно развитие, соб-
ствено място в международното разделение на труда, специализацията, коопе-
рирането и международната търговия, международните финансово-банкови си-
стеми, участие в главните финансови и стокови пазари т.н. Нейното предназна-
чение е да ги подкрепя и ако е необходимо, да ги защитава. Съвременният
вариант на понятието „икономическа сигурност” се допълва с такъв признак
като гарантиране на конкурентоспособност на националната икономика в све-
товното икономическо пространство. Все повече изследователи стигат до из-
вода, че именно конкурентноспособността е най-обективният и интегрален кри-
терий за жизнеспособност на пазарната икономика в условията на мир.

Икономическата сигурност традиционно се разглежда като главна каче-
ствена характеристика на икономическата система. Тя определя способността
на икономическата система да поддържа нормални условия за живот и работа
на населението, устойчиво да осигурява ресурси за развитие на стопанството, а
така също последователно да реализира националноикономически интереси.
Вътрешната икономическа сигурност на страната е в пряка зависимост от ак-
тивната макроикономическа и структурна политика на държавата. За да се по-
стигне стабилност на икономическата среда и да се създадат условия за иконо-
мически растеж, активно и успешно трябва да се работи с инструментите на
паричната, фискалната и другите политики.

Здравко Маринов6 разглежда икономическата сигурност като защита на
членовете на обществото от икономически рискове – кризи, фалити, безработи-
ца, трудови злополуки и т.н. Правителствата на развитите държави разработ-
ват икономически програми, предвиждащи помощи за социално слаби, горна
граница на цените на стоките и услугите за широко потребление, дотиране на
производството на определени блага и т.н.

4 Стоичкова, Огн. Държавно регулиране на икономическата сигурност. Изд. За буквите – о писме-
нехь, С., 2008, с. 71.

5 Мичев, Ст., Л. Велкова. Национална и международна сигурност. Сборник, „Социално-икономи-
чески аспекти на сигурността”. Изд. Военно издателство, С., 2005, с. 212-229.

6 Маринов, Здр. Основи на пазарната икономика. Учебник, изд. Хермес”, Пловдив, 1995, с. 115.
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Единно мнение до момента по въпроса за дефиницията за икономическата
сигурност няма, макар че много наши и чуждестранни учени са работили по
темата. Една от най-разпространените дефиниции е на руския учен академик
Леонид Абалкин7, която обобщава повечето от изброените по-горе и може да
се приеме за работна в настоящото изследване. Тя гласи, че икономическа
сигурност е най-важната качествена характеристика на икономичес-
ката система, която определя способността £ да се поддържат нор-
мални условия на живот на населението, устойчиво предоставяне на
ресурси за икономическо развитие и последователно прилагане на нацио-
налните интереси. Икономическата сигурност има сложна вътрешна струк-
тура, в която има три важни елемента:

1. Икономическа независимост – способност за контрол на национални-
те ресурси, постигане на такова ниво на ефективност на производството и каче-
ството на брутния вътрешен продукт (БВП), което да гарантира конкурентнос-
пособността на националната икономика и да дава възможност за равноправно
участие в световната търговия, вкл. сътрудничество и обмен на научни и тех-
нически постижения.

2. Стабилност на националната икономика – защита на собствеността
във всичките й форми, създавайки надеждни условия и гаранции за стопанска
дейност и контрол на факторите, които могат да дестабилизират икономиката.

3. Способност за самостоятелно развитие и икономически растеж
на националната икономика – благоприятен климат за инвестиции и иновации,
постоянна модернизация на производството, подобряване на професионалното,
образователното и културното равнище на населението и т.н..

Целта на икономическата сигурност е максимално високо благосъсто-
яние на всички членове на обществото. За да се постигне са необходими мак-
роикономическа стабилност, икономическа активност, пълна заетост и повиша-
ване на производителността на труда, икономически растеж, опазване на окол-
ната среда и външноикономическо равновесие.

Правилната оценка на нивото на икономическа сигурност зависи от голе-
мината и дълбочината на информацията за ситуацията, нейното въздействие
върху секторите на икономиката и като цяло. Тя включва анализ на съвкупност
от показатели на икономическа система. Сред най-важните показатели8 за
измерване на нивото й могат да бъдат идентифицирани:

 икономически растеж – динамиката и структурата на националното
производство и националния доход, отраслова структура на икономика-
та и динамиката на отделните сектори, инвестиции и т.н.;

 характеристика на природни ресурси, промишления и научно-тех-
ническия потенциал на страната;

 характеристика на националната икономика и зависимостта й от
външни фактори – инфлация, бюджетен дефицит, влияние на външни

7 Абалкин, Л. Лекция в НДК, 22.06.1993, С.
8 Терехов. Технологии разведки для бизнеса, www.sec4all.net
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икономически фактори, стабилност на националната валута, вътрешния
и външния дълг и т.н.;

 качеството на живот – БВП на глава от населението, ниво на нера-
венството в доходите, предоставяне на стоки и услуги на населението
от държавата, брой на икономически активното население, опазване на
околната среда и т.н.

Сами по себе си отделните икономически показатели, както и техните стой-
ности, нямат значение за икономическата сигурност. Значение има тяхното от-
ражение върху икономиката. Неспазването им в допустими граници води до
формиране на негативни и разрушителни тенденции в икономическата сигур-
ност на България и се появяват заплахи.

Например, във връзка с вътрешните заплахи, такива показатели са:
нивото на безработицата, разликата в доходите между най-богатите и
най-бедните, темпът на инфлация и т.н..

По отношение на външните заплахи като индикатори могат да се опреде-
лят: максимално допустим размер на държавния дълг, положителен или
отрицателен външнотърговски баланс, зависимостта на националната
икономика от вноса на чужди технологии, компоненти или суровини и т.н.

Критерият за икономическа сигурност е възможността на националната
икономика за справяне със заплахите в условията на критични ситуации.

Другият важен елемент на икономическата политика е макроикономичес-
ката стабилност (МИС).

И тук единно мнение между авторите-изследователи няма.
Според неокласическата школа, макроикономическата стабилност (МИС)

се свежда до финансова стабилност. Финансовата стабилност означава ниска
инфлация, балансиран бюджет, уравновесена текуща сметка, стабилен валутен
курс, ниски лихви, задоволителен валутен резерв.

Макроикономическа стабилност9 означава поддържане на приблизително
вътрешно и външно равновесие между търсене и предлагане. Вътрешно равно-
весие означава: ниска инфлация, нисък бюджетен дефицит, растеж на средната
работна заплата съобразно производителността на труда, а оттам и растеж на
потреблението по-бавно от растежа на брутния вътрешен продукт. Външно рав-
новесие означава: умерен дефицит по текущата сметка на платежния баланс,
който може да се финансира с преки чуждестранни инвестиции и нисколихвени
дългосрочни заеми; намаляващ като процент от БВП външен дълг; динамика
на реалния валутен курс в съответствие с динамиката на равновесния реален
валутен курс; предпазване на местните финансови пазари от големи обеми спе-
кулативни капитали, търсещи бърза печалба.

В резултат на очертаната по-горе политика, най-важните показатели на
макроикономическа стабилност в България през двете десетилетия (2000-2020
г.) ще са: годишен растеж на БВП, средногодишен размер на безработицата,
средногодишна инфлация – потребителски цени, средногодишен бюджетен де-
9 Георгиев, Н. Макроикономически митове в българския обществен живот. В. Капитал, 10.02.2001.
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фицит – % от БВП, средногодишен дефицит по текущата сметка – % от БВП,
държавен дълг в края на годината – % от БВП и др.

Изводът е, че макроикономическата стабилност има за цел устой-
чивост на икономиката – стабилност на цените, високо ниво на заетостта,
положителен икономически растеж и външнотърговски баланс:

 стабилност на цените означава недопускане на увеличаване на цени-
те с над 2-3% годишно10.

 високо ниво на заетостта – поддържане на естествено равнище на
безработица (3-6%);

 икономически растеж – препоръчително увеличение на БВП с 3-4%
годишно при нормални условия, а след криза 6-10%; това е най-важната
задача, а постигането й ще е успех за икономическата политика на вся-
ка страна;

 външнотърговски баланс – поддържане на положително салдо във
външната търговия.

Очевидно макроикономическата стабилност е нещо много повече от глад-
кото функциониране на валутния борд, както и всяко друго състояние на подре-
деност в една система. Тя изисква постоянни усилия от страна на много клоно-
ве на икономическата политика – фискална политика, политика на доходите,
управление на външния дълг, създаване на подходяща среда за капиталовите
пазари. Непремерени и некоординирани действия на отделни клонове на иконо-
мическата политика могат лесно да я увредят, което би довело до риск от мак-
роикономическа криза и рецесия.

Понятието „икономическа сигурност” се разглежда в два аспекта, които
са в права корелационна зависимост:

 понятие, което може да съществува самостоятелно, може да се наблю-
дава и изследва като процес и явление;

 по-обширно понятие, част от което понятието „макроикономическа ста-
билност”.

Необходимо е изготвяне и въвеждане на времеви план за постигане цели-
те на икономическата сигурност, които в по-голямата си част съвпадат с тези
на макроикономическата стабилност.

1 0 Повишаването на качеството на стоките и на цената не се отчита като увеличение.
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Икономически растеж

Националната ни икономика не беше пощадена от световната икономи-
ческа криза. Тя навлезе в България през експортно ориентираните производ-
ства. За периода 2005-2010 г. се забелязват преобладаващи положителни стой-
ности на макроикономическите показатели до 2008 г. От таблица 1 се вижда, че
за изследвания период икономическият растеж от преди кризата спада с почти
12% и от положителен става отрицателен. От прогнозирания спад на Национал-
ния статистически институт (НСИ) на БВП за 2009 г. (-4,9%) се стигна до ниво
от (-5,5%). Стабилният положителен тренд за развитие на икономиката се обърна
и тя изпадна в криза. В периода на кризата настъпи и политическа смяна от
ляво към дясноцентристко политическо управление. Негативните тенденции при
макроикономическите показатели се запазиха.

Забелязва се бавен ръст на БВП към края на 2010 г., вследствие на възста-
новяване на икономиките на някои държави-членки от ЕС, които са преоблада-
ващите търговски партньори на България. Ръстът на икономиката отново дой-
де от експортно ориентираните предприятия от индустриалният сектор, който
произвежда около една трета от цялата добавена стойност в България. През
втората половина на 2010 г. се наблюдава ръст, достигайки 33,4% в края на
същата година, който надминава по стойност предкризисната 2007 г. – 32,3%.
Най-силно е свиването му през 2009 г. – с 2%, докато при другите два сектора
на услуги и земеделие е сравнително по-малко.

Показателят „брутен вътрешен продукт на отработен час” дава общ из-
раз на производителността на националната икономика и на нейната конкурент-
носпособност. За периода 2005-2010 г. производителността на труда на отрабо-
тен час нараства средногодишно с 3,0%, като най-висок темп на растеж се
наблюдава през 2010 година – около 8%.

Инвестиции

Този показател определя дела на инвестициите в общото производство.
Придобиването на капиталови блага определя до голяма степен бъдещото ико-
номическо развитие на държавата, тъй като се увеличават капиталовите запа-
си както на физическия, така и на човешкия капитал. За периода 2005-2008г.
делът на инвестициите в БВП показва непрекъснато увеличение: от 29,2% през
2005 г. до 46,4% през 2007 година, след което се наблюдава намаление на инве-
стициите в БВП, като през 2009 г. техният дял е 31,1%, а през 2010 г. е 24,2%.
Средният дял на инвестициите в БВП за периода 2005-2010 г. е 34,6%. Повече-
то инвестиции по време на т. нар. „висок период” са привлечени от секторите
„Строителство”, „Финанси и търговия”, като съществен превес имат недвижи-
мите имоти и строителството. Въпреки значителното свиване на тези сектори,
най-големи източници на инвестиции през 2010 г. остават страни от Еврозоната
като Холандия, Белгия, Кипър, Гърция и Германия19.
1 9 Йоргова, Н. Еврозоната и България – взаимовръзки и бъдещи възможности за развитие. Изд.

Фондация Фридрих Еберт, Бюро България, С., 2011, с. 10.
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Инвестициите в научноизследователската и развойната дейност (НИРД)
са от първостепенно значение за прехода към икономика, базирана на знанието,
както и за увеличаване на производителността на труда и за стимулиране на
икономическия растеж. Интензивността на НИРД, измерена като процент на
разходите за НИРД от БВП, е един от ключовите показатели за измерване на
напредъка на Европейския съюз (ЕС) в достигане на целите на новата страте-
гия „Европа 2020” – стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ рас-
теж. Националната цел, съгласно тази стратегия е разходите за НИРД да дос-
тигнат 1,5% от БВП. През 2009 г. инвестициите в НИРД нарастват от 0,47%
през 2008 г. на 0,53%, но все още изоставаме съществено от средната стойност
по този показател за ЕС-27 – 2,01% през 2009 г. Научноизследователската и
развойна дейност се финансира от национални и чуждестранни източници, но
най-големият източник на финансиране на НИРД през 2009 г. е сектор „Държавно
управление” – 60,5% от всички източници.

Пазар на труда

Заетостта е също важен показател, който има отношение, както към ико-
номическото развитие, така и към качеството на живота и социалното включ-
ване, които са сред основните цели на икономическата сигурност. След продължи-
телно нарастване на заетостта в България през периода 2005-2008 г., от 2009 г.,
нейното равнище започва да намалява, като през 2010 г. коефициентът на зае-
тост достига 59,7%, или с 4,3 пункта е по-малък от този през 2008 година. През
първото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост е спаднал още и е 57,3%,
а за второто тримесечие на същата година се забелязва леко повишаване, дос-
тигайки 58,2%. По този показател през 2010 г. България отстъпва с 4,5 пункта
от средната стойност за Европейския съюз. В периода 2009-2010 г. се забеляз-
ва намаляване на различието между коефициентите на заетост при мъжете и
жените, поради спад в заетостта при мъжете. Намалението на заетостта след
2008 г. се отнася за всички възрастови групи, но в най-голяма степен са засегнати
лицата на възраст 25-34 години. През 2010 г. коефициентът на заетост за тази
възрастова група е 70,7% и е със 7,5 пункта по-малък от този през 2008 година.
Коефициентът на заетост се различава значително според степента на завърше-
ното образование. През 2010 г. заети са 83,8% от лицата с висше образование на
възраст 25-64 навършени години, докато за лицата на същата възраст, завършили
основно или по-ниско образование, този дял е два пъти по-нисък – 41,2%.

Анализирайки пазара на труда за изследвания период става ясно, че през
2008 г. тенденцията за намаляване на нормата на безработица се обръща и
започва да се повишава. През 2008 г. безработицата в България достига най-
ниското си равнище за последните 15 години – 5,7%, като през следващата
година тя започва да се повишава и през 2010 г. коефициентът на безработица
достига 10,3%, като за второто тримесечие на 2011 г. вече е 11,2%20 или около
370 хиляди души, с тенденция за повишаване. Анализирайки данните за месеч-
2 0 По данни на Националния статистически институт – НСИ. www.nsi.bg
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ната норма на безработица става ясно, че още през 2008 г. пазарът на труда
започва да отразява кризисните импулси. Увеличението на безработицата през
последните две години е по-голямо при мъжете, в сравнение с жените – коефи-
циентът на безработица при мъжете нараства от 5,5% през 2008 г. на 10,9%
през 2010 г., а на жените – съответно от 5,8 на 9,5%, което се потвърждава и от
данните за заетостта. Въпреки, че от 2009 г. коефициентът на безработица в
България започва да расте, през същата година той е с 2,1 пункта по-нисък от
средния за ЕС-27, докато през август 2011 г. тенденцията вече е обратна –
безработицата в ЕС е достигнала 9,5%, а България е сред страните с най-голя-
мо повишение – 11,7%21. През периода 2005-2010 г. коефициентът на младежка
безработица (15-24 години) отбелязва най-големи изменения, в сравнение с ос-
таналите възрастови групи. През 2008 г. той достига най-ниското си равнище –
12,7%, или с 10,5 пункта по-малко, в сравнение с 2010 г., където се повишава до
застрашителните 23,2%. Увеличението на безработицата засяга най-съществено
хората с по-ниско образование. През 2010 г. коефициентът на безработица за
лицата с основно или по-ниско образование на възраст 25-64 навършени години
е 21,7%, за завършилите средно образование е 8,3%, а за лицата с висше обра-
зование – 4,3%.

През годините, предхождащи световната финансова и икономическа кри-
за, когато българската икономика се характеризираше със силен икономически
растеж, номиналните разходи за труд на единица продукция (РТЕП)22 се движе-
ха във възходяща посока в резултат на реалната и номиналната конвергенция.

Намаляването на дела на недекларираната заетост в средносрочен план,
както и композиционните ефекти, свързани с все още продължаващите промени
в структурата на заетостта, вероятно ще оказват възходящ натиск върху сред-
ното ниво на заплатите. Въпреки това, нарасналата несигурност относно гло-
балната икономическа ситуация и очакваната ниска инфлация в периода на ви-
соки нива на безработица и обезкураженост най-вероятно ще ограничат расте-
жа на заплатите в средносрочен план.

Кризата продължава да оказва сериозно влияние върху благосъстоянието
на домакинствата, т.е. това е нейната социална цена. Ниските трудови доходи и
свитото кредитиране намаляват потреблението, увеличават задлъжнялостта и
лошите кредити. Наблюдаваната смяна на посоката към консервативна кре-
дитна политика е фактор, който няма да позволи на домакинствата да достиг-
нат равнищата на потребление от преди кризисния период през следващите 2-3
години, като същевременно задлъжнялостта им нараства.

Неравенство в разпределението на доходите S80/20 оценява ефектът от
провежданата социална политика по отношение на бедните слоеве от населени-
ето. В България доходите се разпределят твърде неравномерно – 20% най-
богати хора получават 6 пъти повече от 20-те % най-бедни в страната. През
периода 2005-2008 г. не се наблюдават съществени изменения в поляризацията

2 1 По данни на Евростат. www.epp.eurostat.ec.europa.eu
2 2 Конвергентна програма 2012-2015. www.minfin.bg, с. 21.
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на населението. Това може да се обясни с обстоятелството, че линията на бед-
ност постоянно нараства, а равнището на бедност почти се запазва за периода
при равни други условия. С други думи, наблюдава се повишаване на доходите
както на богатите, така и на бедните слоеве от населението, а съотношението
между тях приблизително се запазва.

При анализа на доходите на население и линията на бедността се забеляз-
ва, че разликата между тях се свива през годините на изследвания период,
което означава, че има общо обедняване на населението и още по-висок ръст
на бедността през последните години, както и появата на феномена „работещи
бедняци”.

Най-големият дял бедни се състои от тези останали без работа, което
поставя сериозни предизвикателства пред цялостното благосъстояние на стра-
ната. При анализа на структурата на доходите в страната става ясно, че тен-
денцията за нарастване на трудовите възнаграждения като част от всички до-
ходи е изключително слаба, за сметка на доходите от пенсии, което е алогично
и води в бъдеще до заплахи за икономическата сигурност и пенсионната систе-
ма. Делът на заетите намалява, а се увеличава делът на безработните и пенси-
онерите. Прогнозите на демографската статистика в бъдеще са за постоянно
нарастване на населението в надтрудоспособна и намаляване в трудоспособна
възраст. Обедняването, от друга страна, оказва сериозен натиск върху демог-
рафския ръст и не благоприятства възпроизводствените процеси в обществото,
като допълнително натоварва пенсионната система, водейки до нейната бъде-
ща задлъжнялост и фалит.

Инфлация

Ефектът от икономическата криза оказа положително влияние върху тем-
повете на инфлация в България, които, обаче, отново са по-високи спрямо изис-
кванията на Маастрихтските критерии23 с от 8% до 1,4% през различните годи-
ни на изследвания период. Освен, че инфлацията нараства повече от доходите и
влошава благосъстоянието на домакинствата, високите цени се отразяват и на
размера на лихвения процент по кредитите, тъй като оказват влияние върху
рисковата премия в страната. В условията на валутен борд, Българската на-
родна банка (БНБ) не разполага с инструментариум за определяне на основния
лихвен процент (ОЛП), т.е. не може да влияе върху темповете на инфлация. В
такъв случай съществува реална опасност от стагфлация, при положение че
инфлацията продължи да расте в съчетание със спад на БВП, което може да
предизвика поредната заплаха пред икономическата сигурност. Ръстът на ре-
алния доход е единственият ефективен подход за преодоляването на тази тен-
денция.

2 3 Темпът  на инфлация не трябва да преминава границата от 1,5% над средната инфлация в трите
страни с най-висока ценова стабилност, измервана с Индекса на хармонизираните потребителски
цени (HICP).
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Държавен дълг

България отчита стабилно намаляване на държавния дълг от 2005 г. до
2008 г., като продължава да поддържа нива от 14,6% за 2009 г. и 16,2% 2010 г.,
следвана само от Люксембург и Естония. За сравнение средната задлъжня-
лост на Европейския съюз (ЕС) през 2009 г. достига почти 80% и надхвърля
Маастрихтските критерии с близо 20%. В резултат на следваната благоразум-
на фискална политика през последните години, и въпреки дефицитите от после-
дните две, се очаква България да запази позицията си сред трите страни с най-
нисък държавен дълг, оставайки в рамките до 20% от БВП в следващите две
години. Въпреки, че България не бележи сериозни отклонения от референтните
стойности по този показател за разлика от други страни в Еврозоната като
Гърция и Ирландия, индикаторите за фискалната дисциплина за изследвания
период се влошиха, което доведе до отлагане присъединяването ни към Евро-
зоната.

Бюджетен баланс

За изследвания период бюджетният баланс на България показва идентич-
на тенденция, като повечето от анализираните макропоказатели – от излишък
1,8% от БВП в края на 2008 г. достигна до 3,9% дефицит през 2009 г. и лекото му
намаляване до 3,6% (дефицит) в края на 2010 г., като следствие на рестриктив-
ната политика на правителството. Излизайки извън параметрите на критериите
за фискална стабилност24, България отложи влизането си в чакалнята на Ва-
лутно-курсовия механизъм II .

Търговски баланс

От анализа на данните на търговския ни баланс се вижда подобрение и
свиване на търговския дефицит от 12,315 млрд. лева през 2008 г. на 3,919 млрд.
лева през 2010 г. Това подобрение на търговския баланс се изразява в стопява-
не на дефицита от 17,8% от БВП през 2008 г. до 5,7% през 2010 г., което се
дължи на леко повишаване на износа и силно свиване на вноса поради икономи-
ческата криза.

Сива икономика

При анализа на сивата икономика25 се забелязва спад от 40,4% от БВП
през 2006 г. до 37,5% през 2009 г. и лек ръст през 2010 г. – 37,7%, като повиша-
ването е резултат от рестриктивните мерки на правителството вследствие на
икономическата криза. За изследвания период България си остава страна с го-
лям дял на сивата икономика. Тя е трета от 37 страни след Латвия и Естония26.
2 4 Спрямо Маастрихтските критерии под фискална стабилност се разбира бюджетен дефицит, кой-

то не надхвърля 3% от БВП и публичен дълг под 60% от БВП.
2 5 Сивата икономика е законна дейност с добавена стойност, която се извършва незаконно.
2 6 По данни на проф. д-р Фридрих Шнайдер от университета в Линц, Австрия, цитиран от британ-

ското сп. „Икономист”.
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Според друго национално изследване, делът на сивата икономика според биз-
неса за 2010 г. е 48,6%, докато населението посочва още по-висок дял – 58%27.
За изследвания период сивата икономика в държавите от Европа е на нива средно
от 22%, като структура £ е идентична в различните държави28 .

От една страна, по време на криза сивата икономика може да служи като
буфер и да носи ползи, а не само негативи, но, от друга страна, тя е заплаха за
икономическата сигурност и развитието на страната ни. По тази причина сива-
та икономика трябва да се наблюдава и изследва непрекъснато, за да може да
се контролира в допустими граници и да се провежда адекватна икономическа
политика.

2. Приоритети на българската икономика

Въпросът за националните икономически приоритети е сложен, защото
трудно се доказва правотата на решенията преди да са изпитани на практика29.

Приоритетите трябва да се определят с помощта на обективни критерии
(наличие на пазар, на сравнителни икономически предимства, конкурентноспо-
собност, производителност, рентабилност, капиталоемкост, материалоемкост,
енергоемкост, трудоемкост, наукоемкост) и да дават ориентири на национално и
отраслово ниво. Те трябва да са съобразени с перспективното развитие на стра-
ната – пълноправното членство на България в Европейския съюз и бъдещите
предизвикателства.

При сегашното състояние на икономиката, критериите за избор на приори-
тети могат да се ранжират в следната последователност: конкурентноспособ-
ност, сравнителни предимства, възможности за пазарни пробиви и стратегичес-
ко значение30. Всеки от посочените критерии може да окаже конкретно въздей-
ствие върху избора на структурните приоритети. Те трябва да са ориентирани
към създаването на преструктурирана, модернизирана и конкурентноспособна
икономика, успешно интегрирана в ЕС и създаваща условия за достойно каче-
ство на живот на българските граждани31.

Според Стратегията за догонващо икономическо развитие,32 фундамен-
талните направления на дейност в България са: здравето на хората; образова-
нието; придобиването на повече и съвременни знания; развитието на научните
2 7 Резултатите са от национално социологическо представително проучване сред работодатели и

служители, което обхваща 3500 работещи на възраст от 15 до 85 години. Изследването е прове-
дено в рамките на проекта „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”.

2 8 Шнайдер, Фр. Сивата икономика в Европа и България. Резултати от проучване, октомври 2010,
www.econ.bg/files/132729/BG ATKearney-The Shadow Economy in Europe and Bulgaria

2 9 Василев, Й. Трансформационни процеси и икономически приоритети на България. Сп. „Диалог”,
бр. 4/2006, с. 119-123.

3 0 Леонидов, Ат. и колектив. Асоциирането на България към ЕС. Структурна адаптация на нацио-
налното стопанство. Изд. Абагар, В. Търново, 1995, с. 145.

3 1 Научни приоритети за изследователската дейност за периода 2008-2013 г.. Институт за икономи-
чески изследвания – БАН. http://www.iki.bas.bg/

3 2 Икономиката на България и Европейският съюз. Стратегия за догонващо икономическо разви-
тие до 2020 година. Икономически институт на БАН. С., 2003, с. 72.
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изследвания и развойната дейност; структурната и технологичната модерниза-
ция на икономиката; създаването на модерна инфраструктура; относително рав-
номерното развитие на регионите; ограничаването на социалната поляризация в
обществото; опазването и подобряването на околната среда; създаването на
съвременни държавни и недържавни институции и ефикасна държавна админи-
страция, силно развити неправителствени организации.

Оттук важна задача при определяне на приоритетите е установяването на
последователността на тяхната реализация във времето.

В Националната стратегия за регионално развитие на Република България
за периода 2005-2015 г. се определят следните приоритети на политиката за
регионално развитие33:

1. Развитие и модернизация на инфраструктурата
2. Преструктуриране на икономическата основа на регионите и създаване на

условия за нейната конкурентноспособност на основата на икономика на знанието
3. Повишаване на адаптивността на човешките ресурси към изискванията

на регионалните и местните пазари на труда.
4. Градско развитие и въздействие върху райони, заплашени от маргинали-

зация и с натрупване на екологически проблем
5. Развитие на териториално сътрудничество
При определянето на приоритети за бъдещето на България в доклад на „Де-

лойт България”34 се прави преглед на конкурентните предимства и недостатъци
на страната, в сравнение със съседните държави, защото, ако бъде сравнена със
съседни страни, тя не изглежда толкова зле по отношение на конкурентноспособ-
ността, колкото ако би била сравнена с икономики като Чехия, Полша, Унгария.

Според този доклад, конкурентните предимства на България се дължат
на няколко фактора: работната сила, макроикономическата стабилност,
високият темп на икономически растеж, членството в НАТО и ЕС, прива-
тизацията, географското положение. Конкурентните недостатъци са
свързани с: инвестиционния климат, недоразвитата инфраструктура, все
още недотам доброто качество на административното обслужване и
малкият размер на вътрешния пазар. Въз основа на това България може
да има сравнителни предимства при продукти от малки серии, насоче-
ни към по-тесни пазарни ниши, стоки и услуги със средна добавена
стойност и за които разстоянието до пазара е от значение . Изготвен
списък с 13 потенциални икономически отрасъла35 като от тях са отде-

3 3 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015.
http://www.europe.bg/

3 4 Кое е икономическото бъдеще на България? В-к Капитал, бр. 47, 26 ноември - 2 декември 2005, с. 23.
35 Перспективните сфери са: 1. добивна промишленост; 2. селско стопанство; 3. преработка на

селскостопански продукти (храни и напитки); 4. химическа промишленост; 5. металообработка,
метали и минерални продукти; 6. шивашка промишленост; 7. мебелна промишленост; 8. произ-
водство на машини, електрооборудване и изделия на електрониката; 9. информационни и кому-
никационни технологии; 10. търговия на едро/дистрибуция, транспорт и логистика; 11. аутсор-
синг на бизнеспроцеси; 12. туризъм; 13. енергиен сектор.
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лени три отрасъла, за които се оценява, че имат най-добри икономически
перспективи и българското правителство трябва да фокусира маркетинговите
си усилия за привличане на чуждестранни инвестиции в тях – Информацион-
ните и комуникационните технологии (ИКТ); Аутсорсинга (трансфер
на бизнеспроцеси); машиностроенето, електротехниката и електро-
никата.

Икономическите приоритети и критериите за тяхното определяне следва
да се определят от промените в развитието на стопанските фактори. Необходи-
мо е да се осигури предимство на отраслите и производствата, за чийто про-
сперитет България разполага с най-добри условия. При този избор следва да се
вземе предвид конкретните потребности на икономиката, а също и значимостта
на проблемите, които предстои да се решават в средносрочна и дългосрочна
перспектива.

Изготвянето на приоритетите трябва системно да се актуализира.
Към приоритетите на българската икономика би трябвало да бъдат доба-

вени и заложените цели в Националната програма за реформи за 2020 г.36, които
включват:

 повишаване дела на разходите за научно-изследователска и развойна
дейност до 1,5% през 2020 г.;

 комбиниран ефект от договорената реформа на пенсионната система и
постигането на целта за 76% заетост сред населението на възраст 20-
64 г.;

 подобряване на показателите в образованието – съответно намаляване
дела на преждевременно напусналите образователната система до 11%
и повишаване  дела на 30-34 годишните със завършено висше образова-
ние – 36% до 2020 г.

Целите в Националната програма за реформи са в синхрон с целите, по-
ставени в стратегия „Европа 2020” държавите-членки на ЕС да постигнат ви-
соки нива на заетост, производителност и социално единство.

Европейският съюз си постави пет амбициозни цели – в областта на зае-
тостта, на иновациите, на образованието, на социалното приобщаване и на кли-
мата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-
членка прие свои собствени национални цели във всяка от тези области.

Инвестициите в инфраструктура би трябвало да подобрят средата за жи-
вот и бизнес. Достъпът до качествена инфраструктура стимулира инвестицион-
ните решения на стопанските агенти, а също така мотивира по-висока мобил-
ност и миграция на бизнеса, капитала и заетостта. Дългосрочните инвестиции-
те в инфраструктура ще помогнат за преодоляване на регионалните диспропор-
ции и за развитието на населените места в страната.

Ефектът в Националната програма за реформи за намаляване на дела
на лицата, живеещи в бедност с 260 хил. души е пряко свързана с изпълне-

3 6 Национална програма за реформи (2011-2015 г.), http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/
nrp_bulgaria_bg.pdf, с. 17.
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нието на целите, свързани с образованието и заетостта. По-добрият образова-
телен статус, както и по-високият достъп до пазара на труда ще повишат
възможностите за заетост на най-рисковите групи от населението – безработ-
ните лица, малцинствените групи и лицата в неравностойно положение.

Оценката на приоритетите на българската икономическа политика предо-
ставя становище на българските власти за извършване на икономически ре-
форми, доближаващи българската икономика до изпълнение на Маастрихтски
критерии37. Правителството се е заело с амбициозна програма – изграждането
на твърда макроикономическа политика, утвърдила се през последните години
за постигане на дългосрочна икономическа стабилност.

Каква е крайната равносметка за държавите, подписали Маастрихтския
договор? Ето и баланса за всеки отделен критерий38:

Стабилност на цените – страните с най-ниска инфлация39 са Швеция
(+0,40%), Малта (+1,3%) и Ирландия (+1,7%). Така средният допустим темп на
инфлация не бива да надвишава 2,63%. Само 11 от 27 страни покриват това изиск-
ване, като тези с най-висок скок в цените са Великобритания, Словения и Полша.

Бюджетен дефицит  – тук не е изненадващо, че едва 4 държави изпълня-
ват критерия за максимум 3% от БВП. Две дори са с излишък (Естония и Шве-
ция). Най- високи дефицити имат Ирландия (31,3%), Гърция (10,6%) и Великоб-
ритания (10,3%).

Държавен дълг – едва 14 от 27 държави обявяват публичен дълг до 60%
от техния БВП. Най-малко задлъжнели са Естония (6,1%), България (15%) и
Люксембург (18,5%). Гърция (159,10%) оглавява редиците на тези с най-висок
дълг, следвана от Италия (115,50%), Португалия (110,1%) и Ирландия (104,9%).
Другите държави са с дълг под 100%, а Холандия почти покрива критерия с
62,7% от БВП.

Достъпност на заемите – Критерият за лихвените проценти се определя
от страните с най-ниска инфлация, а Ирландия е една от тях. Тъй като тя е една
от най-потърпевшите от финансовата криза, обаче, лихвените проценти там са
много завишени (9,6% за 2011). Следователно, Ирландия изведнъж вдига рязко
средното ниво на лихвените проценти в Европа (7,57%), което позволява на 24
от 27 страни да покрият този критерий. Трите страни, които се провалят и по
този критерий са Гърция, Унгария (7,64%) и Португалия. Без ефекта „Ирлан-
дия“ повече от половината държави в ЕС не биха покрили този показател.

3 7 Критерии от Маастрихт: 1. Стабилност на цените – националната инфлация не бива да надвишава
с повече от 1,5% средния темп на инфлация на трите държави с най-ниска инфлация в ЕС. 2.
Достъпност на заемите - дългосрочните лихвени проценти не бива да превишават с повече от 2%
средното лихвено равнище на трите страни с най-ниски лихвени проценти. 3. Стабилност на
валутата – националните валути на страните, които не са приели еврото, не бива да варират с
повече от 2,25% спрямо Общия валутен курс на еврото (тогава все още екюто). 4. Стабилност на
публичните финанси: Бюджетен дефицит, по-нисък от 3% от БВП и Държавен дълг под 60% от
БВП.

3 8 Le Huffington Post, www.huffingtonpost.fr, 06.02.2012 г.
3 9 Към ноември 2011 г.
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Стабилност на валутите  – всички покриват този критерии поради лип-
сата на обезценяване през последните две години.

Ситуацията в България за 2011 г:
• темп на инфлация – едва 2%;
• държавен дълг – 15% и т.н.
Малко не £ достига, обаче, да покрие и петте критерия, тъй като бюджет-

ният й дефицит е 3,1% при максимум 3%, според критериите от Маастрихт.

Заключение

Макроикономическите показатели трябва да се анализират в тяхната
съвкупност, в противен случай информацията за икономическите процеси ще
бъде частична и изкривена.

Спадът на БВП води след себе си забавяне на темпа на инфлация, но
разликата между замразените доходи и растящите цени може да доведе до по-
нататъшно обедняване и диспропорции в сравнение с другите държави-членки
на ЕС. Ефектът на ниската заетост, съчетан с ниски доходи, може само да
затвърди позиционирането на страната ни между най-бедните в ЕС.

От анализа на трудовия пазар се налагат няколко негативни тенденции –
младите хора трудно се включват в трудовия пазар и безработицата трае по-
дълго, в сравнение с периода преди кризата.

Важен фактор за успешното включване на пазара на труда на рисковите
групи е повишаването на ефективността на програмите за обучение и квалифи-
кация. Факт е, че чуждите инвестиции се привличат не толкова с ниската цена
на труда на наетите лица, колкото с високата им квалификация. Това изисква,
независимо кое е управляващото правителство, да се направят неотложните
реформи в образователната система, технологиите и иновациите, за да може
образованието да отговаря на нуждите на бизнеса.

Необходимо е нормативно да се обвържат заплащането и производител-
ността на труда, както и пенсионната възраст с продължителността на живота.

Целите на икономическата политика трябва да са насочени към висока
производителност на труда, конкурентноспособна продукция, икономически ра-
стеж и повишаване благосъстоянието на населението.

Един от възможните варианти за постигане на макроикономическа
стабилност и икономическа сигурност е спазване на изискванията на Пак-
та за финансова стабилност и постигане на Маастрихтските критерии.

Чуждите инвеститори са притеснени от липсата на прозрачност в деловите
отношения, нелоялната конкуренция и честите промени в нормативната уредба.

Правителството изпълнява своята програма за обществени инвестиции с
наличните финанси в условия на криза, без да се преминават границите на
държавния дефицит. На дневен ред е правителството да разгледа някои стиму-
ли за подобряване и привличане на високотехнологични инвестиции, в синхрон с
наличното качество на човешките ресурси в България.

Друг вариант за постигане на макроикономическа стабилност и икономи-
ческа сигурност е да се изгради система от количествени макроикономи-
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чески показатели (индикатори), позволяващи ранно предупреждение за при-
ближаваща заплаха към националната икономика и предприемането на мерки
за предотвратяването й. Поддържането на нивото на един индикатор не трябва
да е за сметка на другите.

От предложения анализ можем да направим два основни извода:
1.  Икономическата сигурност на страната следва да гарантира, на първо

място ефективност на икономиката, т.е. тя трябва да се защитава въз осно-
ва на висока производителност, качество на продукта и т.н.

2.  Икономическата сигурност на държавата трябва да се регулира и под-
държа от цялата система на държавните институции, както и от всички
структури на икономиката.

Всичко това налага изграждането на ефективна стратегия за икономичес-
ко развитие с устойчиво нарастване на БВП, постигане на пълна заетост, ниска
инфлация и справедливо разпределение на доходите. Осигуряването на макро-
икономическа стабилност и икономическа сигурност е гаранция за независимо-
стта на страната, условие за стабилност, икономическа ефективност и повише-
но благосъстояние. Те трябва да са национален приоритет номер едно. Това е
цел, към която се стремят всички правителства по света.

THE  MACROECONOMIC  STABILITY
OF BULGARIA – GUARANTEE
FOR  ECONOMIC  SECURITY

Assoc.  Prof.  Dr  Anton  Marinov

Abstract

The issues of macroeconomic stability and economic security become ever more topical
and are the object of study of many specialists, but their solutions have proven to be difficult.
This requires on-going analysis and seeking new ways for their solution.

Macroeconomic stability is achieved through financial stability, low inflation, low
unemployment rate, etc. These goals cannot be achieved in the absence of economic security,
which is a crucial element of national security.

Economic security is viewed here as one of the most important qualitative characteristics
of the present-day economy and as a factor, which guarantees the stable functioning of the
economy.

The aim of the present study is, on the basis of an analysis of macroeconomic indicators
in Bulgaria, to draw the trends for the development of Bulgarian economy and to prepare
measures for maintaining and raising the economic security of this country.

This is one aim all governments around the world are striving to achieve.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СТАБИЛЬНОСТЬ
БОЛГАРИИ – ГАРАНТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  НАДЕЖНОСТИ

Доц.  д-р  Антон  Маринов

Резюме

Проблемы макроэкономической стабильности и экономической надежности ста-
новятся все более актуальными и являются объектом исследования многих специалис-
тов, но их решение затруднительно. Это требует непрерывного анализа и поиска новых
способов их решения.

Макроэкономическая стабильность достигается посредством финансовой стабиль-
ности, низкой инфляции, низкого уровня безработицы и т. д. Эти цели не могут быть
достигнуты при отсутствии экономической надежности, которая является решающим
элементом национальной безопасности.

Экономическая надежность здесь рассматривается как одна из наиболее важных
качественных характеристик современной экономики и как фактор, который обеспечива-
ет стабильное функционирование экономики.

Цель настоящего исследования – на базе анализа макроэкономических показателей
в Болгарии определить тенденции развития болгарской экономики и подготовить меры
для поддержания и повышения экономической надежости страны.

Это и есть цель, которую преследуют правительства всего мира.
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УДК – 316
Econ List – A 140

ФОРМИ НА ВЛАСТ В СЕЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
И ОТНОШЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТЯХ

Гл. ас. Илко Тодоров

Изучаването на властта и влиянието £ в селищните общности е популярно
в западната социология като „community power studies”. Началото на това науч-
но направление датира от 1920 г. в САЩ. При тези изследвания по-голямата
част от изследователите предпочитат да ползват термина общност (социална
или селищна), а не град или териториална общност, тъй като е по-широко по
смисъл и не води към идеи за географските аспекти на селището или простран-
ствени държавни структури. От друга страна, този подход утвърждава като
предмет на научното търсене социално-политическите процеси и отношенията
в конкретно социално пространство.

Целта на тази публикация е да представи основните форми на власт, съще-
ствуващи в границите на селищната общност, както и особеностите на обще-
ствените отношенията, произтичащи от многообразието на тези форми. Форми-
те на власт са доста по-задълбочено изследвани при малките социални групи.
Селищната съвкупност е голямо човешко образуваниe, т. е. друг вид общност и
това повдига специфични методологични въпроси, на част от които тук ще се
търси отговор.

Властта в социалното пространство

Вниманието към властта в селищните общности идва от две посоки. Първа-
та, че те са типични форми за съвместен живот на хората, където спектърът на
властовите действия е значително разнообразен, а социалните отношения, по-
родени от това, се проявяват във всичките си форми. По тази причина изводите
относно процесите в селищните общности лесно могат да се екстраполират
към властта в цялата система на обществото. Втората причина е, че въпреки
определящата роля на политиката формирана от високите центрове на власт в
обществото и държавата, политическият живот в селищата не се ограничава
само до допълващите действия на регионални или селищни политически систе-
ми. Тук често действат големи групи хора, влиятелни социални организации и
институции, като следствията от тази активност често имат значение за цялос-
тния обществен живот.

При опитите за дефиниране на явлението власт в границите на определено
социално пространство, изследователите често боравят едновременно с две
понятия – авторитет и власт. За тяхната обвързаност говори още Джон Лок –
Авторитетът и властта принуждават хората да спазват закона! Разбирането за
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авторитет най-общо е ориентирано към признаване на дадени заслуги или соци-
ална значимост на съответния субект.1 Много изследователи разглеждат авто-
ритета като едно допълнение към самото явление власт. Това налага необходи-
мостта в познавателен план да се прави ясно разграничение между власт и
авторитет. Властта е прякото влияние върху обекта, с цел неговото подчине-
ние. Авторитетът е друго – непряко, косвено влияние, макар и с подобна цел.
Наличието на власт и авторитет в единство означава, че имаме власт в дей-
ствие. Това е важно, тъй като действената власт притежава авторитет на прак-
тика, само ако нейните органи и институции функционират в съответствие със
законите, а взетите решения от тези органи могат да се изпълнят и се изпълня-
ват. Върху разглежданата диада определящо влияние има йерархията на соци-
алните позиции, които субектите на власт или носителите на авторитет вече
имат. Но връзката е и обратна – йерархията, постигната от отделен индивид
или социална група в системата на социалните отношения, е по-скоро резултат
от съществуването на властта и авторитета.

Чрез връзката власт – авторитет се проявява една от основните класифика-
ции на властта. При нея първият тип власт се определя като „власт на влия-
нието”. Тя съществува като следствие от способността на една личност или
социална група да въздействат върху поведението на другите, чрез особености
на своята социална същност, достойнствата, постигнатите до момента заслуги и
т.н. Теоретично този тип власт не се свързва с конкретен субект. Властта на
влиянието съществува институционално извън индивида или групата, които я осъ-
ществяват, един вид „сама по себе си”. Най-често в социалната практика източ-
ник на влияние е определена социална ценност, която подвластните, в своето съзна-
ние или поведение, свързват с качествата на конкретния субект на властта.

Вторият тип власт се определя като „функционална власт”. Най-важ-
ните характеристики на тази власт са насочеността и влиянието върху средата
(обекта). Като такава власт обикновено се приемат политическата или въобще
управленската власт, но която задължително следва да има фиксирано правно
основание и отговорност, за да бъде осъществявана. Само припомняме, че от-
носно видовете властово влияние, Макс Вебер говори за харизматична власт
(тя се основава на изключителните качества, които овластените притежават),
традиционна власт (тя се основава на собственото влияние, което имат власто-
вите институции) и правова власт (тя следва от действащата конституция и
законодателството).2

Всяко изследване на различните форми на власт в селищната общност
първоначално поставя основния въпрос – как при субектите, чрез които се реа-

1 Вж. Иванов, Д. Власт и политика и Управляващият елит. В: Политология. С., Университетско
издателство Стопанство, 2001; Властта. С., Университетско издателство, 1994, 2 изд.; Власт и
политика. С., Издателство на МНП, 1990; Властта: философско-социологически анализ. С., На-
ука и изкуство, 1985.

2 Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова.
М., Прогресс, 1990. с. 646-647.
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лизират тези форми в селището, на практика се осъществява дихотомията „власт
– авторитет”. Ако се обърнем към Емил Дюркем, който пръв анализира двете
явления в паралел, ще констатираме неговата категоричност – носител на власт
е държавата, а на авторитет – социалните групи.3 Тази идея произтича от упо-
рито защитаваната от Дюркем теза за необходимия плурализъм при политичес-
ката власт. Според него, в основата на обществото стои властта. Това, обаче,
той не свързва със самия носител на власт, т.е. нейния субект, а с обществени-
те отношения, които поражда властта. По тази причина Дюркем приема, че
множеството и разнообразието на формите на власт придават на явлението
плуралистичен характер. Така се осигурява колективност в обществените от-
ношения и произтичащата от това общностната солидарност. Без последното
обществото не може да съществува като единно, свързано цяло. Счита се, че
властта има пряка връзка и значение за този тип социални ситуации.4

Считам, че в отношенията си с властта хората в селището се водят най-
вече от своите интереси, като това е валидно, както за отделния индивид, така и
за социалните групи. Интересът към властта е доста противоречиво явление и
именно авторитетът осъществява компенсаторно въздействие, когато това е не-
обходимо. Отново на Емил Дюркем принадлежи идеята, че чрез властта е възмож-
но да се работи за ограничаване на наличните претенции на индивида, които мо-
гат да достигнат такива големи размери и нива, че да започнат да пречат на
общността. Това е особено валидно за големите селищните общности, където
социалните връзки между населението не са толкова тесни и ангажиращи за все-
ки индивид. Но мяра е необходима и относно подкрепата на колективизма, за да
не се застане срещу интересите на отделните индивиди в селищната общност.
Ако това се постигне, индивидът няма да търси само собствени цели при живота
си в селището, а ще разбере, че неговата дейност е инструмент, средство за
постигане на по-висшите, да ги наречем социални или общностни, цели. Така се
постига солидна личностна самооценка и съзнание за собствена значимост.5

Отговорите на въпроси как съществува социалната власт и кои са най-
разпространените й форми, са солидно разработени в придобилото вече класи-
ческо значение теоретично изследване на Джон Френч и Бертран Рейвън „Ос-
нови на социалната власт” (1959). В книгата си двамата изследователи класи-
фицират властните (властовите) отношения като особен вид социални връзки,
необходими и налични във всяка социална среда. Теорията на Френч и Рейвън
предлага най-широко известната класификация на видовете или формите на власт
(на старогръцки форма и вид имат общо звучене – „морфе”). Всички те съще-
ствуват във връзка с различни видове източници на влияние – нормата, награ-
дата, санкцията, въздействието, знанието. Така възникват адекватните им форми
на власт: легитимната, наградната, принудителната, референтната и експертна-
та.6 Разнородният характер на тези форми позволява при изследване на власт-

3 Durkheim E. Suicide. A Study in Sociology. New York,1951, р. 389.
4 Пак там, p. 36.
5 Durkheim E. A Study of Labor in Society. New York,1963, p. 73.
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та в селищните общности да се използва типичният за социологията подход за
търсенето на закономерни връзки между елементи в действителността с раз-
лично естество и произход.

Френч и Рейвън са психолози, но считат, че теоретичните основи на соци-
алната власт и социалното влияние е добре да се разработват, както от психо-
логията, така и от социологията, и от политическите науки. Според двамата
изследователи, властта и социалното влияние в една общност доказват взаим-
ната зависимост на всички в тези граници, за да съществува и функционира
тази общност. Промяната във всеки елемент може да доведе до промяна и във
всеки друг или дори в цялото. „Величината на властта” по Френч и Рейвън са
правомощията, които субектът на власт е в състояние да приложи при отноше-
нията си с другата страна.7

Изследванията на Френч и Рейвън на практика доказват наличието на всич-
ки форми на властта в малките социални групи. Апробирането на разработени-
те от тях форми към големи социални общности и групи хора, каквито са се-
лищните, изисква да се направят няколко методологични уточнения. Първо, при
този опит приемам, че властта и в селищната общност е способност да се влияе
на хората, които са в състояние на зависимост от тези, които властват. При-
емам, че тази способност не винаги се осъществява на практика. Кметът или
други функционери на местната власт притежават значителен потенциал да
въздействат на населението, но в ежедневието си те упражняват само част от
този ресурс. Второ, въпреки обстоятелството, че целите на властта зависят от
нейния субект, струва ми се, че не във всеки момент и не винаги тази връзка е
налице, и то в линеен порядък. Така например, колега или съсед, или приятел,
чрез своя авторитет често имат власт, за да окажат влияние върху мнението на
определен индивид, ако той е зависим от тях или защото разчита на тях. Трето,
споделям позицията, че в селищната общност властта присъства на всички
нива на социални отношения, както и между тях. Тук се имат предвид множе-
ството съществуващи формални и неформални нива на социални връзки между
населението на селището, които се пораждат от ролите, чрез които хората се
включват в различните социални организации за съвместен живот.

През 1982 г. Пол Херси и Кен Бланшар8 обосновават още две форми на
властта, а именно информационната и комуникационната. Това е доразвитие на
класическите пет форми, под влияние на новите социални условия и най-вече
иновациите в информационните технологии. Търсенето на общи характеристи-
ки между седемте форми на власт, според източниците, които ги пораждат води
до диференцирането им в две групи. Считам, че общ генезис на първата група
форми е позицията, от която се осъществява властовото въздействие, а на втора-
6 French J.R.P. Jr., В. Raven. The Bases of Social Power // Studies in Social Power / ed. by Dorwin

Cartwright. Ann Arbor: University of Michigan, Institute for Social Research, 1959. рр. 150-152.
7 Ann Arbor: University of Michigan, Institute for Social Research, 1959. р. 160-165. 7. French J.R.P.

Jr., Raven B. The Bases of Social Power // Studies in Social Power / ed. by DorwinCartwright.
8 Вж. Hersey, P., and Blanchard, K. Management of organizational behavior. Englewood Cliffs, NJ:

Prentice-Hall., 1982.
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та – качествата на самия индивид или група, като субекти на властта. Има осно-
вания да се говори и за друга, втора класификация на властта, а именно, според
социалните средства, използвани за налагането й, като това са функциите на съот-
ветната социалната организация и управленското й влияние. В практиката влас-
товото въздействие почти никога не се ограничава до един източник. Упражнява-
нето на власт много често разчита и на двата вида източници едновременно, с
което се придава още по-голяма сила на търсеното въздействие върху хората.

Интересен теоретичен продукт се получава, когато се съчетаят в един общ,
да го наречем „квадратичен модел на властта”, посочените две класификации на
явлението – тази според източниците на власт (позиционната и личната власт
– вж. горната част на модела) и тази, според средствата на власт (функционална-
та и властта на влиянието – вж. долната част на модела). В четирите квад-
ранта на модела намират място и седемте форми на власт, тъй като те са носители
едновременно на характеристики и от двете класификации на видовете власт.

Типологизация на формите на власт характерни
за селищната общност

Съзнание Мнение

Идентифи-
кация

Нормативна
Референтна

Комуникационна

Позицията

Източници
на власт

Субекта

Функцията

Средства за
власт

Влиянието

Експертна

Санкционираща

Наградна
Информационна

Поведение
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В центъра на модела са четири обществени явления, които имат пряка връзка
с властта в селището. Както при повечето социологически взаимодействия в об-
ществения живот, те са едновременно условие, но и следствие от властта. Обще-
ственото съзнание и общественото мнение са субективната съставка/резултат от
взаимодействията, а социалната идентификация и особено социалното поведение –
проекция на властта в живота на всеки индивид или група в селището.

Основата на властта в селището са отношенията между населението и
специализираните институции на публичната власт. Този тип официални отно-
шения определят разнообразието на съществуващите форми на явлението и
ефекта от тях в живота на селищната общност. При този анализ е важно с
приоритет да се имат предвид трите форми, които осигуряват съществуването
на позиционната власт (вж. лявата страна на модела). Законовото влияние
на институциите на власт в селището се основава на правото или пълномощия-
та А (институцията) да изисква социалноотговорно поведение, т.е. подчинение,
от Б (населението или групи от него). Изследвания показват, че законовата власт
най-често се детерминира от три групи фактори. Първата – това са ценностите,
произтичащи от наличната култура на социален живот в селището и общество-
то. Втората – традициите и доминиращото отношение към социалните структу-
ри. Тук от особено значение е субординацията на отношенията и формираната в
тази връзка социална йерархия в селището. Ако гражданинът Б или групата
приема длъжността и влиянието на служителя в институцията А, това означава,
че приема неговата законова власт. По същество това е възприемане не на
личността или личната власт на служителя, а тази на неговата позиция, произ-
тичаща от длъжността му. Третата група фактори са пълномощията на законо-
во определените представители на институцията. Но тук следва да се уточни,
че влиянието на А е законово представителство, а не лична воля на съответния
неин представител. На този представител са му дадени права от човек или
управленско ниво, на което той самият е подчинен в субординацията на А.

Както в малките социални групи, успешно изследвани от Френч и Рейвън,
и в селищната общност съществува власт, която се основава на очаквано на-
градно възмездяване на подчинението. Това е страна от властта на официални-
те институции, чрез които се осъществява социалното управление на територи-
ята. При тези случаи А осигурява или е обещала да осигури на Б благата, от
което Б се нуждае и които с стреми да получи. В същото време откриваме и
властово влияние, което се основава на въздействието на А върху Б, чрез сан-
кции, наказания или заплаха за такива въздействия.

Формите на лична власт (вж. дясната страна на модела) също приемаме
за типични в живота на селищната общност. Субектното влияние на отделни
хора върху останалите в общността не винаги е свързано със съществуването
на техни официални позиции в живота на селището или материални ресурси, до
които те имат достъп. Това, което притежават тези хора и което ги прави влия-
телни, е тяхната лична сила. Тя има за източник на съществуването си уникал-
ните характеристики на човешката индивидуалност, изграждащи личността на
носителя на тази специфична власт. В този смисъл, особено място имат уваже-



5 5
Статии

нието и възхищението, което тези хора предизвикват в останалите и тяхната
впечатляваща компетентност относно определени страни на съвместния жи-
вот. В тази посока, например, са разбиранията за влиянието на експертната
власт. Доколкото А се възприема от Б като експерт в определена професионал-
на дейност или на социалното управление в селището, влиянието се основава на
убеждението от страна на Б, че А имат специални способности, без които Б не
може да вземе компетентни решения за своето поведение или съвместния си
живот с другите.

Видовете власт в общността и социални връзки,
възникващи на тази основа

Седемте форми на власт в селищната общност успешно могат да бъдат
представени и разбрани чрез разкриване на взаимодействието между два науч-
ни аспекта, които се съдържат във всяка форма. Това са социалното и правното
начало в тях. Самата общност е носителят на социалното и традиционното,
докато институциите на местна и държавна власт са представителството на
формалното, правно начало на властта в селището. При всяка от формите на
власт в селищната общност, съотношението между обичайно и официално имат
своите особености и по различен начин оказват влияние върху отношенията
между хората по повод на властта в съвместния им живот. Социологическата
проекция, която дава представа за посоченото взаимодействие, при всяка от
властовите форми, изглежда доста различно.

1. Легитимната (нормативна) власт. Колективните дейности на хората
изискват те непрекъснато да си сътрудничат не само в малките социални гру-
пи, но и в по-широки граници. Това е особено важно за селищния начин на живот.
Общите цели и социалният контрол, който ги съхранява, изискват поведението в
общността да се осъществява в границите на приетите от всички норми на
живот. Властта, произтичаща от тази ситуация, се определя като легитимна.
Най-важната характеристика на легитимната власт във всяко селище е, че тя
се основава на нормативния натиск върху хората, проявяващ се като следствие
от силната институционализация на техния съвместен живот. За Макс Вебер
властта е способност да се стимулира в подчинения възприемането и изпълне-
нието на разпоредбите, независимо от съпротивата срещу тях. С други думи,
това е формиране на отношение към властта, че тя е законна и морално приета,
че има авторитет.9 В социологически аспект, развитието на легитимността по
отношение на публичната власт е важен индикатор за достигнатото ниво на
зрелост и организираност на живота в селището и отношенията в общността.
Що се касае до юридическата страна на легитимността, това е друг аспект.
Прието е, че понятието „легитимност” идва от латинската дума „legitimus”,
като с нея най-често се отразяват характеристики на властта като приемли-
вост от хората, търпимост, дори справедливост, според общественото мнение.
Тук най-важната страна на понятието са връзките на институциите на властта с
9 Вж. Weber M. Basic concepts in sociology. New York: The Citadel Press, 1962.
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правото. Става дума за това, кое дава право на тези органи да осъществяват
власт в селищата на държавата, както и да осъществяват при необходимост
принуда спрямо населението.10

Политическата и публичноправната функции на местната власт са едни
от най-интересните теми за социологически изследвания и анализи на властта в
местна проекция. Причината е, че действията на институциите на местна власт
са пряко свързани с появата и отстояването на интересите в селищната общ-
ност. За социологическото познание във всяка изследвана система социалният
фактор е водещ по значение за нейното съществуване и функциониране.

Относно селището, това значение се определя от обстоятелството, че ин-
тересите на човешката общност в него е базис, както на всички обществени
явления, така и на административно-териториалното устройство и управление
на отделното селище, общината и на държавата като цяло. Трайното присъствие
на хората на определена територия я прави не толкова част от националната
територия, колкото социално пространство, на което се осъществява съвместен
живот. Населението на селището не е хомогенна социална съвкупност. За соци-
ологията на общностите, броят на населението в отделното селище или по-го-
лемите териториални структури не е важен. В публичноправен аспект, обаче,
масата население е важна с това, че от броя на хората зависят определени
обществени роли, свързани с властта, като броят на хората в институциите на
местна власт, административно-териториалното райониране на страната, фи-
нансовите отношения с централната власт и още ред икономически и социални
реалности на управлението по места. На основата на своите граждански права
и задължения, всеки жител на съответното селище може да участва по различ-
ни начини в публичния живот на своята селищна общност.11 В социологически
аспект, обаче, при изследване на селищата на преден план излизат не правата и
задълженията на индивидите и социалните групи към властта и съгражданите,
а въпросите, свързани с техните интереси.

Социологията на общностите отделя особено внимание на обстоятелство-
то, че връзката между местната власт и населението е опосредствана чрез
интересите на хората. И точно тук се проявява един доста сериозен проблем.
Масово е прието, че институциите на местна власт са социално средство, чрез
което може да се отстояват и защитават интересите на хората, населяващи
територията на общината.

Задължителността на правните норми, които тези институции на власт след-
ва да спазват, има за основна цел създаването на ред при съвместния живот на
хората, но и синхронизиране на техните интереси. При регулацията на властови-
те отношения в селището, с което се цели въпросното синхронизиране, възник-
ват обективни и субективни причини за конфликти с различна дълбочина и ин-
тензитет. Вярно е, че преодоляването им не е чуждо, както на правното регули-
ране, така и на традициите на селищната общност. Но точно тук възниква про-

1 0 Вж. Сивков, Цв. Общината. С., Сиби, 2002, с. 9.
1 1 Вж. Сивков, Цв. Участие на гражданите в местната власт. С., СУ „Св. Кл. Охридски”, 2000, с. 76-102.
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блемът! В конкретни ситуации правната теория се затруднява как да борави с
понятието интерес. За правистите интересът не може да съществува извън или
противно на закона.12 В този смисъл те дори използват постановки като „закон-
ни интереси”.13 Така възниква сериозно противоречие, свързано именно с леги-
тимността на местната власт. Значи ли, че нарушението на закона от определен
представител на местната власт, или дори орган за управление, е нещо насоче-
но срещу интересите на всички хора? Законът се стреми да урежда по общ
начин правата и задълженията на населението, което би трябвало да означава
еднакво действие на правните норми за всички. Факт е, обаче, че това често не
устройва част от цялото население и то се активизира за борба в своя полза.
Ако на тази основа се започне правен спор, нещата изключително се усложня-
ват. Само гражданската дисциплина и съзнание не гарантират, че няма да за-
почнат социални конфликти, които почти сигурно ще засегнат легитимността на
местната власт. Доколко в подобни ситуации е меродавно правното тълкование,
че за интерес може да се говори само тогава, когато с определени действия на
властта се търси положителен резултат.14

Вероятно е прав проф. Сивков, че за интерес на местната власт, противо-
речащ на селищните общности или населението като цяло, не може да се гово-
ри. Но е прав само от юридическа гледна точка, тъй като, според мен, в такава
ситуация, от социологическа гледна точка, възниква парадокс. Излиза, че при
публичната власт може да възникне проблем за известна несъвместимост между
правата (като правна норма) и интересите на хората. Така интересите могат да
се приемат като ненормативно продължение на правата, като съществуваща,
но негарантирана публична възможност за външна защита на интересите на
хората от страна на местната власт. Считам, че за тази власт изводът е не
само валиден, но и особено актуален за сферата на местното самоуправление в
България сега и в същото време, недостатъчно изяснен.

Легитимната власт на индивида е нещо друго. Тази форма на власт, кога-
то субектът на въздействие е отделен индивид, се извлича от неговата позиция
в организацията. Основата на този тип власт най-често са социална йерархия,
културна норма или организационна структура. Легитимната власт на индивида
от позиционна гледна точка е съставка от съдържанието на всяка негова роля в
общностния живот.

Легитимната власт има една особеност, която винаги следва да се има
предвид от нейния носител. Ако той загуби длъжността или позицията си, тази
форма на власт незабавно изчезва. Основание за това е, че хората в селището
са повлияни от силата и възможностите на позицията, а не от действащия чрез
нея субект. Освен това, легитимната власт се ограничава до ситуации, в които
другите приемат, че носителят на власт има право да влияе. Така директорът
на полицията в селището, ако нареди населението да не нарушава територия, на

1 2 Сивков, Цв. Общината., С., Сиби, 2002, с. 177.
1 3 Пак там, с.179.
1 4 Пак там, с.181-189.
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която неговите подчинени предотвратяват престъпление, тълпата най-вероятно
ще го послуша. Но едва ли със същата готовност ще се приемат думите на
този човек, ако той се опитва да съветва своите съграждани например, къде да
влагат парите си.

2. Наградната власт. Тази власт се основава на способността на вла-
стващия да възнаграждава желано от него поведение на подчинения. Психоло-
гически това е лесно обяснимо, тъй като човек се подчинява на другите, защо-
то за това може да получи нещо приятно или необходимо. В социологически
аспект това е обмен на поведение срещу възнаграждение. Според теорията за
размяната на Джордж Хоумънс,15 едно социално действие е много по-вероятно
да се случи, ако този, който го осъществява, получава по-често награда. При
положение, че този стимул (възнаграждението) вече е бил използван и е познат,
действието на властващия ще бъде ценност за извършителя, тъй като достиг-
натата ценност също е награда, както и ако са избегне наказание.

В селищната общност наградната власт произтича отчасти от легитимната
власт на институциите. Институциите на властта са тези, които на практика раз-
полагат с лостовете на наградната власт. Това се проявява в техните правомо-
щия да дават отличия, награди, да удостояват със звания, да променят заплаща-
нето на работещите в органите на власт или да подпомагат финансово и матери-
ално гражданите. Проблем при наградната власт е, че този тип стимули за соци-
ална активност или за подчинение са определени официално и разпоредителят с
тях не може да ги променя. От друга страна, прекаляването с честотата или броя
на наградените, също не допринася за засилване на властовите позиции. Положи-
телният ефект от наградната власт е, че влияе върху хората, като им внушава
какво е очакваното от тях поведение и така предотвратява негативни резултати.
Наградната власт най-силно мотивира хората в социалната организация. Този
аспект на властовите отношения е особено важен за управлението на селището.
Той може да се използва като цялостна стратегия за социалното управление. Усе-
щането за справедливост и изпълнен дълг от страна на властта към селищната
общност е фактор от особено значение за съвместния живот на хората. Но след-
ва да се разбира много добре и обратната рефлексия. Наградната власт може да
се превърне в източник на конфликти, ако възнаграждението се използва като
единствена разменна стойност на власт срещу подчинение от хората.

3. Принудителната (санкционираща)власт. Принудително влияние има
тогава, когато притежателят на власт може да окаже въздействие върху други,
чрез използване на наказание и/или заплаха. Принудителната власт е допълне-
ние на легитимната власт, тъй като се основава на една особена способност на
властващия, а именно, да санкционира (накаже) или да предотврати получава-
нето на награда от някого. В основата на санкциониращата власт е страхът от
принуда (насилие) или санкция. По тази причина се счита, че при тази форма на
власт силата й се определя от степента на заплаха, която може да се внуши и
респективно, готовността за подчинение на тази заплаха.
1 5 Фотев, Г. История на социологията, т. ІІ. С., Труд, 2002, с. 482.
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Наградите и наказанията са мощни мотивационни инструменти в социал-
ния живот. Все пак, имащите власт се чувстват значително по-комфортно, кога-
то награждават, отколкото когато наказват. Добре се съзнава, че санкцията,
като лост за управление, лесно може да предизвика неудовлетвореност в под-
чинения и различни негативни последици в личен или социален план. Заплахите
и наказанията са общи инструменти за принуда. Те са свързани с отнемане на
привилегии, дори права или налагане на задължения, които са нежелани от под-
властния, без значение дали е отделен индивид или група хора. Санкцията е
последна стъпка в налагането на власт. Това се обеснява с обстоятелството,
че принуждаващата власт е твърде близка до силовото въздействие и принуда-
та, които понякога е доста трудно да се различат. В селището за трайни санкции
с отрицателно въздействие и особено в широки социални граници, изобщо не
може да се мисли, макар че в исторически план са познати различни властови
стратегии, основани изцяло върху сила и принуда. По тази причина, при властта
спрямо населението са валидни единствено индивидуални санкции и то при со-
лидно аргументирано нарушение на законовите рамки.

В социална проекция санкцията се възприема, само ако има възпиращ или
предпазващ характер, но не и като последващо действие на възмездие. Това е
твърде деликатен момент при социалното управление. Социално поносима е
заплахата с наказание, която почива на общоприет ред. Това е същността на
принуждаващата власт. Всъщност хората реагират не на самата санкция, а на
нейната строгост, която ги поставя в състояние на неравенство спрямо други-
те. Съществуването на такъв тип неравенство и емоционално, и социално, се
счита за неприемливо, тъй като фактически то поражда санкциониращия ефект.

Втората част на модела включва тези форми, чрез които се изявява лич-
ната власт. Това са референтната, експертната, информационната и властта на
социалната комуникация.

4. Референтната власт. Референтната власт е власт на привличането. Ре-
ферентно влияние има тогава, когато неговият субект е одобряван от другите. Тези
хора притежават способности или лични качества, които се харесват или желаят.

Референтната власт е силна по две причини. Първата е, че тя произтича
от желанието на подвластния да се идентифицира с властта на референта. Со-
циалното и индивидуалното сравнение е решаващо за да съществува влияние-
то. Осъществявана чрез механизма на личното влияние, тази власт завладява
съзнанието на подчинения и с това сериозно въздейства на мислите и поведе-
нието му. Не е случайно твърдението, че харизматичните личности имат най-
вече референтна власт. Възприемането на такава личност, като фактор за обща
промяна, създава доверие в способностите му, тъй като той кара другите да се
чувстват добре и да имат увереност за помощ от негова страна. Втората причи-
на е, че при съвместния живот всеки може да бъде харесван, независимо от
социалната му позиция. Например, приятелските междуличностни отношение в
селището често създават възможност неформалните отношения между хората
да се разпрострат и в границите на официалната организация на живота.
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Проблемите около референтната власт произтичат от това, че влиянието
се постига сравнително лесно, ако е налице подходящият носител на ценените
личностни качества. Във връзка с това, придобитата власт не поражда отго-
ворности, защото субектът й като че ли получава възможността да влияе наго-
тово, без ангажимент. При липса на почтеност и честност, това може да доведе
до злоупотреби.

Референтната власт в селищната общност се проява по-ясно в конкретни
ситуации. Става въпрос за поява и действие на авторитетът като явление. Това
е доста динамично явление и обикновено има връх именно в ситуации, когато
всеки разполага с възможността да действа, но решението или целта се пости-
га само с обединени усилия или общо. Тогава е необходим център, пример, им-
пулс, лидер, които да дадат изява на авторитетното влияние. Силата на рефе-
рентната власт в селищната общност зависи от силата на идентификация на
всеки и всички в тези граници с останалите, което пък е следствие от нивото на
колективно съзнание в съвместния живот.

5. Експертната власт. Експертната власт е власт на авторитета и про-
фесионалната компетентност. Експерт е индивид, който има специална инфор-
мация или умения, които могат да доведат до организационни стойности. Всеки
се влияе от експертността като човешко качество, дори ако това се отнася
само до конкретно действие, с което се превъзхождат другите. Експертът по-
лучава социално признание на основа на доказани в практиката способности.
Именно това превъзходство респектира и оказва властово влияние. Социална-
та стойност на експерта е в неговата трудна замяна при съвместния живот.

Характерно в индивидуален аспект за експертната власт е, че с времето
тя се умножава, тъй като се засилват знанията, опита и уменията на експерта.
Авторитетът при експертната власт е доказана способност да се упражнява
влияние. Но има и нещо друго важно. Това е социалната среда – човек става
авторитет не само когато притежава дадени черти или качества, а защото око-
ло него има хора, които имат нужда, отдават доверие и признават тези негови
качества, като ценни за общността. Това означава, че няма авторитет въобще,
а това е нещо конкретно.

Експертната власт е ценен актив за всеки индивид, заел социално-отго-
ворна позиция. Експертната власт е добра основа за социално сътрудничество,
тъй като индивид или група хора, притежаващи това средство за въздействие,
бързо се възприемат за партньори или консултанти. В крайна сметка, не лично-
стта е важна за търсещия позицията на властта, а знанията на експерта и пра-
вото му да реши проблем на очакващия това.

6. Власт на информацията и социалната комуникация. Информаци-
ята е средство, чрез което може да се установи, както позиционна, така и лична
власт. Всеки властващ или управляващ субект разчита на информация. Тя се
добива по различни канали. Този, който притежава социална позиция, от която
осъществява властта си, разчита главно на официалните канали, част от които
той сам си създава. При личната власт каналите са по-многобройни, като включ-
ват и неформалните такива. Най-важно при ползването на информационната
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власт е възможността да се контролира информационният поток и неговата точ-
ност. Човекът, в която и да е социална организация, с най-достоверна информа-
ция, е в най-изгодната позиция да ползва нейната сила.

Социалната комуникация между хората също се приема за властови фак-
тор. При това, няма особено значение дали социалната връзка е двустранна,
т.е. междуличностен тип комуникация или от типа индивид-група. И двата вида
комуникация са типични за социалната организация, а значи и за селищния жи-
вот. Връзките са не само по хоризонтала или вертикала на социалните структу-
ри и групи в селището, но и извън неговите рамки.

Заключение

Присъствието на властта при всички социални взаимодействия, я прави
източник на най-разнообразни обществени отношения. Два вида от тези отно-
шения са особено важни за връзката между местната власт и интересите на
населението. Това са социалното поведение на хората в селището и тяхното
обществено мнение. Общото между тях е вербалният характер на техния про-
изход и изява. Социалното поведението на хората в селището е най-важната им
социална роля, основополагаща различните форми на власт в селището. Об-
менът на информация между хората дава живот на общественото мнение. То е
особенно мощен инструмент за въздействие върху индивидуалното и колектив-
ното поведение в общността. А се знае, че влиянието е основният механизъм
на властта.

FORMS  OF  POWER  IN  THE  SETTLEMENT  COMMUNITY
AND RELATIONS  ENSUING  FROM  THEM

Chief  Assist.  Prof.  Ilko  Todorov

Abstract

The publication presents an attempt at approbating different forms of power, typical of
the small social groups, to the system of social relations constituting a big community, such as
that of the settlement. With the help of two classification schemes on the origin of the different
kinds of power in the relations between people, there are given the principal characteristics of
seven of the forms of power in the settlement. There are sought natural connections and
consequences between the population and the institutions of power. There are shown issues
and situations, which are typical of the rise and development of power relations in the
functioning of the settlement, as the most typical form of social life.
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ФОРМЫ  ВЛАСТИ  В  СООБЩЕСТВЕ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ
И  ОТНОШЕНИЯ,  ВЫТЕКАЮЩИЕ  ИЗ  НИХ

Гл. асс.  Илко  Тодоров

Резюме

В настоящей публикации предпринята попытка апробирования различных форм
власти, характерных для малых социальных групп, применительно к системе социальных
отношений, создающих большое сообщество, каким является сообщество населенных
пунктов. При помощи двух классификационных схем возникновения различных видов
власти в отношениях людей сделаны основные характеристики семи из форм власти в
населенном пункте. Ведется поиск закономерных связей и следствий между населением
и институциями власти. Показаны проблемы и ситуации, типичные при возникновении и
развитии отношений власти в функционировании населенного пункта, которое является
наиболее типичной формой социальной жизни.
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ОЦЕНКА НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
С ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧРЕЗ МОДЕЛА НА АЛМОН

Гл. ас. Любомир Любенов

Въведение

Енергийните ресурси са важна основа за икономическата дейност. Нуждите
на националните икономики от тях нарастват  всяка година. Поради това иконо-
миката не би могла да функционира нормално без необходимите и достатъчни
енергийни ресурси. Република България е малка, ресурсно необезпечена страна
с традиционно отворена икономика, чийто внос и износ оказват съществено вли-
яние върху развитието на националното £ стопанство. На фона на световната
тенденция на изчерпване на природните богатства, особено място в това отноше-
ние заемат енергийните ресурси. Значителното увеличение на международната
търговия определя „разходно-пренасочващата политика” като важен инструмент
за макроикономическо равновесие. През последните години сме свидетели на
постоянни промени в икономическото и политическото ни развитие. Енергийният
сектор е основополагащ за развитието на националната икономика. По-конкретно
външната търговия с енергийни ресурси е определяща за равновесието на пла-
тежния баланс. Изучаването £ в новите икономически и политически условия
представлява интерес от първостепенна важност, както от страна на статисти-
ческата наука и практика, така и от страна на държавното управление.

Европейският съюз предприема редица мерки в това отношение. Енергията
има основно значение за функционирането на Европа. Времето на сигурна и евти-
на енергия за Европа е отминало. Всички държави-членки са изправени пред пре-
дизвикателствата на климатичните промени, нарастването на зависимостта от
внос и по-високите цени на енергията. Взаимната зависимост на държавите-членки
на ЕС в енергетиката, както и в много други области, нараства – срив в електро-
захранването на една страна незабавно оказва влияние и върху други1.

Влезлият в сила на 16.04.1998 г. основен договор към Европейската енер-
гийна харта задължава и България да спазва неговите основни изисквания. Те,
впоследствие, осигуряват изпълнението на плана за действие относно енергий-
ната ефективност (2010/2107(INI)), в съответствие с приетата резолюция на
Европейския парламент2.
1 Съобщение на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент. Енергийна политика

за Европа, {SEC(2007) 12},COM(2007) 1 окончателен, Брюксел, 10.1.2007, с. 3.
2 Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно преразглеждането на

плана за действие относно енергийната ефективност (2010/2107(INI)), (2012/C 169 E/09), 2010.
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Цел на тази статия е да оцени еластичността на външната търговия с
енергийни ресурси спрямо няколко макроикономически променливи, въз основа
на теорията на еластичността3, с помощта на модела на Алмон4.

За целта се формулират и изпълняват следните основни задачи.
1. Избор на макроикономически променливи и фиксиране на периода на

изследването.
2. Разработване на конкретна методика за оценка на еластичността на

външната търговия с енергийни ресурси.
3. Експериментиране на иконометрични модели за оценка на еластичност-

та и обобщаване на получените резултати.
Използват се данни за вноса и износа на енергийни ресурси по основни

търговски партньори по тримесечия за периода 1998:1–2011:4. Избраните мак-
роикономически променливи са БВП5, ИПЦ6, номинален валутен курс спрямо
щатския долар и реален ефективен валутен курс. Понижението на индексите на
валутния курс показва поскъпване на лева. Всички индекси са изчислени при
база последното тримесечие на 1997 г. Източници на данните са статистичес-
ките публикации на НСИ, БНБ и Евростат.

Модел на Алмон (модел на разпределени лагове)

Както повечето икономически процеси, така и зависимостта между ва-
лутния курс и международните транзакции не се проявява незабавно, а с изве-
стно закъснение7. Т.е., изследваната връзка има динамичен характер. Основни
източници на лагови ефекти в проявлението на зависимостта са макроикономи-
ческите фактори, поради което може да се приеме, че не само валутният курс е
с подобно въздействие8. Продължение на класическия регресионен модел е
представянето на изследваната връзка от един фактор чрез неговите лагови
въздействия върху зависимата променлива9, който има следния вид:

(1)

където:
yt е зависимата променлива в момент t;
xt, xt-1, ... , xt-k – независима лагова факторна променлива до к-ти порядък;
ω, δ, βk – параметри на модела;
εt – остатъци.

 tktktttt xxxy 
 ...

110 ,

3 Rose, Andrew K. The role of exchange rates in a popular model of international trade: Does the
‘Marshall–Lerner’ condition hold?, Journal of International Economics 30 (3–4), 1991, pp. 301–316.

4 Almon, S. The distributed lag between capital appropriations and expenditures. // Econometrica, 1965,
№ 33, pp. 178-196.

5 Брутен вътрешен продукт.
6 Индекс на потребителските цени.
7 Gujarati, Damodar. Basic Econometrics. New York: McGraw Hill, Inc.2003, pp. 657-659.
8 Gujarati, Damodar. Basic Econometrics…, pp. 662-663.
9 Speaker, Paul J., Mitchell, Douglas, W. and Gelles, Gregory M. Geometric combination lags as flexible

infinite distributed lag estimators. Journal of Economic Dynamics and Control 13, 1989, pp. 171-185.
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Параметрите βk се представят чрез полином от вида:

(2)

Статистически значимите лагови параметри се тълкуват като чисти кое-
фициенти на еластичност, но само при условие, че включените в модела про-
менливи са интегрирани от първи порядък.

Проблем на оценяването на PDLs10 е определянето на порядъка на двата
основни параметъра на модела. Лагът се установява с използването на крите-
риите на Akaike и Schwarz като се вземат под внимание конкретните условия на
изследваната връзка. Същевременно максималният лаг, който може да се из-
ползва, се ограничава чисто технически от изискването той да не е по-голям от
n/4, където n е дължината на изследвания динамичен ред. От друга страна,
определянето на полинома за изразяване на βk се детерминира от изискването
на иконометричната теория той да е по-малък или равен на лагът, т. е. p<=k11.
Видът на конкретен модел се дефинира, като се посочат двата му параметъра,
т. е. (k, p).

Коректното приложение на оценъчния метод изисква да се проверят ос-
татъците за серийна корелация. За целта се използва тестът на Durbin-Watson
(DW-тест)12. При установяването на статистически значима автокорелация се
прибавя фиктивната променлива  AR(1), чрез която се симулира авторегресио-
нен процес от първи порядък. В някои случаи се налага и прибавянето на фик-
тивната променлива AR(2).

Включването на фиктивни променливи, обаче, може да предизвика при-
емането на модел, който не показва влиянието на факторите, а се дължи изцяло
на константата и/или авторегресорите. В този случай, според F-критерия, може
да се докаже адекватност, но реално да не съществува релация. С цел ограни-
чаването на невярна интерпретация на критерия на Фишер се използва теста на
Wald13. Чрез него се извършва тест за адекватност за избрани независими
променливи. Изчисляват се две характеристики – F и χ2. Нулевата хипотеза се
отхвърля, когато и двете са над критичните стойности при дадените степени на
свобода и прието равнище на значимост α. Тогава може да се приеме, че даде-
ният модел е адекватен. В противен случай той се отхвърля.

На практика, като се използват горните разсъждения, се експериментират
множество модели и се избира онзи от тях, който най-пълно отговаря на изиск-
ванията на всички критерии. В конкретния случай, при наличие на 56 наблюде-
ния, максималната дълбочина на лага може да е 56/4=14. От изследователска
гледна точка експериментирането на модели до този лаг е необосновано, тъй
като не биха дали икономически смислени резултати. Предвид естеството на

)()()( 1

2

321
... cjcjcj

p

pj



  .

1 0 Модел на разпределени лагове.
1 1 Хаджиев, В. Еластичност на външната търговия. Славена, Варна, 2001, с. 47.
1 2 Димитров, А. Въведение в иконометрията. Абагар, Велико Търново, 1995, с. 255-256.
1 3 Davidson, R. and J. MacKinnon. Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press,

1993.
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данните, а именно – тримесечни, то максимално допустимият лаг за целите на
изследването следва да бъде 8. На този лаг съответства ефект на забавяне до
2 години, което считаме за една разумна и логически обоснована граница при
проявлението на влиянието на еластичността. Полиномът в моделите може да
бъде с порядък от 1 до 8, предвид посоченото вече изискване. Същевременно
би било необосновано излишното усложняване на моделите и трудни за интер-
претиране получените резултати, ако се експериментира с полиноми от порядък
над 3. Това мнение се подкрепя от множеството експерименти, проведени от
изследователя, и има доказано практико-приложен ефект. Така се определят
параметрите на моделите да са в порядъка от (1, 1) до (8, 3).

Установените зависимости чрез модела на Almon могат да се използват
за прогностични цели, но при условие, че текущата стойност на фактора не оказва
съществено влияние върху зависимата променлива.

Иконометрични модели за оценка на еластичността

В конкретното изследване като зависими променливи се избират общият
внос и износ на енергийни ресурси, както и вносът и износът им от и за ЕС-15.
Освен тях се взимат и вносът на енергийни ресурси от група „Европа“ и из-
носът на енергийни ресурси за „Балкански държави“. Основание за това са от-
носителните дялове, които имат съответните търговски партньори във външна-
та търговия с енергийни ресурси (таблица 1).

Таблица 1

Относителни дялове на вноса и износа на енергийни ресурси по
търговски партньори, осреднени за периода 1998-2011 г. (в проценти)

Източник: Авторът.

Посочените динамични редове за външната търговия, както и избраните
макроикономически променливи следва да се  изследват за интегрираност. Те-
стовете за интегрираност се прилагат върху сезонно ажустираните данни. Това

внос износ внос износ
Европейски съюз - 15 0,9 2,2 2,2 4,3
ЕС - нови държави членки 1,4 1,2 14,8 14,4
Европа 16,1 0,9 73,8 14,5
Балкански държави 0,2 4,6 2,7 27,4
Америка 0,5 0,5 7,5 11,8
Азия 1,4 2,2 12,9 29,4
Други държави 0,8 0,7 25,4 13,4

ОБЩО 21,3 12,3 - -
Източник: Авторът

Търговски партньор
Дял за съответния

Дял от общия
търговски партньор

-
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е необходимо, понеже при установяването на зависимости сезонността в про-
менливите може да прикрие или изкуствено да подсили дадена релация. Ме-
тодът за сезонно ажустиране е Census X11.2. След отстраняване влиянието на
сезонността, данните се логаритмуват. Това се прави с цел стабилизиране на
дисперсията на изследваните динамични редове. Получените оценки със сери-
ите от натурални логаритми са много по-надеждни и не изкривяват по никакъв
начин крайните резултати от моделирането. Така получените динамични редо-
ве се подлагат на разширения тест за интегрираност на Дики-Фулър14, резулта-
тите от които се представят в таблица 2.

Таблица 2

Резултати от проведените тестове за интегрираност
на изследваните динамични редове

* none - без включване на константа или линеен тренд;
trend/const – с включване на константа и линеен тренд;
const – с включване само на константа;

** MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Критерии за избор на основното уравнение при ADF15 и PP16 тестовете са
отсъствие на автокорелация в остатъците и оптимални стойности за AIC17 и
SC18 критериите19. Критичната стойност за всички динамични редове се фик-
сира при 1 %  риск за грешка.

Оказва се, че всички изследвани динамични редове, с изключение на два,
са интегрирани от първи порядък. Това налага при изследването на зависимос-
тите да се използват техните първи последователни разлики. В този смисъл,

Вид модел
Променлива   на теста* 1% Critical 1% Critical I~(d)

ADF PP Value** ADF PP Value**

Внос на енергийни ресурси (M)  trend/const -2,397 -2,758 -4,131 -7,651 -7,642 -4,135 1
Внос на енергийни ресурси от ЕС-15 (M1)  trend/const -3,330 -3,318 -4,131 -9,419 -9,848 -4,135 1
Внос на енергийни ресурси от "Европа" (M2)  trend/const -2,795 -2,962 -4,131 -8,618 -8,611 -4,135 1
Износ на енергийни ресурси (X)  trend/const -2,775 -2,965 -4,131 -9,756 -9,468 -4,135 1
Износ на енергийни ресурси за ЕС-15 (X1)  trend/const -6,500 -6,656 -4,131 - - - 0
Износ на енергийни ресурси за "Балкански държави" (X2) const -2,338 -2,356 -3,552 -7,758 -7,752 -3,555 1

БВП (GDP) const -1,356 -1,273 -3,552 -5,761 -5,893 -3,555 1
ИПЦ (CPI) const -0,357 -0,386 -3,552 -5,757552 -5,733 -3,555 1
Номинален валутен курс спрямо щатския долар (ER) none -0,590 -0,565 -2,605 -6,316 -6,286 -2,606 1
Реален ефективен валутен курс (REER) none -4,029 -3,984 -2,605 - - - 0
 *none - без включване на константа или линеен тренд; trend/const - с включване на константа и линеен тренд;
 const - с включване само на константа.
 **MacKinnon critical values for rejection of  hypothesis of  a unit root.

Логаритми на динамичните редове на факторните променливи

LEVEL Firsts difference
Test Statistic Test Statistic

Логаритми на сезонно ажустираните динамични редове на вноса и износа на енергийни ресурси

1 4 Charemza, W. W. and D.F. Deadman. New directions in econometric practice. Edward Elgar, Cheltenham,
1997, pp. 98-109.

1 5 Augmented Dickey-Fuller test.
1 6 Phillips-Perron test.
1 7 Akaike Information Criteria.
1 8 Scwarz Criteria.
1 9 Caporale, G. and M. Chui. Estimating Income and Price Elasticities of Trade in a Cointegration

Framework. Review of International Economics, May 99, Vol. 7 Issue 2, pp. 254-265.
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получените при моделирането регресионни  коефициенти могат да се тълкуват
като чисти коефициенти на еластичност. От зависимите променливи единстве-
но за динамичния ред на натуралните логаритми на износа на енергийни ресур-
си за ЕС-15 се установява интегрираност от нулев порядък, с наличие на стати-
стически значим детерминистичен тренд. Това обяснява получения резултат
от теста за интегрираност и позволява при моделирането с този динамичен ред
също да се използват първи последователни разлики. От факторните променли-
ви, индексът на реалния ефективен валутен курс също се оказва интегриран от
нулев порядък, но получените резултати от теста за интегрираност не бяха ед-
нозначни, което наложи допълнително тестване с KPSS20 тест, при който нуле-
вата хипотеза е обратна на тази при  ADF и PP тестовете21. Подобна проверка
се приложи и за динамичния ред на износа на енергийни ресурси за ЕС-15. Ре-
зултатите категорично показаха, че и двата реда са с наличието на статисти-
чески значим линеен тренд. Това позволява прякото оценяване на еластичност-
та в моделите с тези две променливи, чрез използването на техните първи пос-
ледователни разлики.

Всички модели за външната търговия на енергийни ресурси са от следния
вид, предвид обстоятелството, че приложената трансформация на данните е
намирането на първи последователни разлики22:

(3)

В този случай получените значими лагови регресионни коефициенти могат
да се тълкуват директно като лагови коефициенти на еластичност.

В резултат от моделирането се оказа, че няма значими модели за факто-
рите БВП, номинален и реален ефективен валутен курс.

Индексът на реалния ефективен валутен курс е базиран на относителните
тегла в промишлената търговия и е изчислен спрямо кошница от 19 страни с
най-голямо значение за външната търговия на България. Това може да обясни
липсата на значимо влияние, тъй като тези 19 страни в своята съвкупност оказ-
ват влияние върху външната търговия като цяло, а не специално върху вноса и
износа на енергийни ресурси. Същевременно няма и значими модели за вноса
на енергийни ресурси от ЕС-15, както и за износа на енергийни ресурси за ЕС-
15. Този факт би бил лесно обясним с обстоятелството, че през изследвания
период България вече е член на ЕС.

Всички значими модели са с фактора ИПЦ. Тъй като за дефлатор на но-
миналните валутни курсове при изчисляването му е използван ИПЦ, то това
допълнително обяснява липсата на еластичност спрямо реалния ефективен ва-
лутен курс. Инфлацията, измерена чрез ИПЦ, е тясно свързана, както с равни-

2 0 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test.
2 1 Kwiatkowski, D, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin (1992): Testing the Null Hypothesis of

Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics 54, 159-178.
2 2 Предложеният модел е модификация на автора.
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щето на безработица, така и с работната заплата. При съкращаване на произ-
водството, следва да се увеличи безработицата, работната заплата следва поне
да остане на същото равнище или в резултат на инфлацията да се намали в
реално изражение. При неизменен лихвен процент и величината на инвестиции-
те остава неизменна, което ще доведе до дефицит по текущите операции23. Ако
намаляването на производството е продължително, то тогава населението би
свило потреблението си, като се ориентира към запазване на спестяванията си,
за да посрещне очакваното продължително намаляване на доходите си. В този
случай текущият баланс няма да се промени. А при намаление на инвестициите
би се появил и излишък по текущите операции. В този смисъл в краткосрочен
план се очаква вносът да нараства, а износът да намалява. Но при продължите-
лен спад на БВП следва да се очаква ниска или почти нулева еластичност на
двете променливи. При растеж на БВП се очаква дефлация, което следва да
доведе до положителен баланс и растеж на износа. Аналогично, ако производ-
ството се разширява за по-продължителен период от време, то се очаква рав-
новесие по текущия баланс.

За общия внос на енергийни ресурси се получиха 14 значими модела, а за
вноса от група „Европа“ – 19. Съответно, за общия износ на енергийни ресурси
значимите модели са 12, а за износа за група „Балкански държави“ – 15. След
използването на критериите на Akaike и Schwarz бяха избрани определени мо-
дели, представени в таблица 3.

Според получените резултати, най-силна е еластичността на вноса от Евро-
па спрямо инфлацията при лаг нула: 4,26 до 4,62 %, в зависимост от избрания
модел. Тази оценка показва, че при висока инфлация през текущото тримесечие
вносът на енергийни ресурси от един от основните доставчици за страната ни би
нараснал значително, което в бъдеще би оскъпило стойността на енергоносите-
лите, както за производството, така и за населението. Последвалото проя-вление
на еластичността с отрицателен знак не компенсира социалната цена, която се
плаща от населението. Лаг със стойност 3 или 6 е твърде голям по стойност,
макар да балансира реакцията от положителното по знак влияние на инфлацията.
Общият внос на енергийни ресурси се предопределя в значителна степен от вно-
са им от група Европа, което потвърждава тезата за импортна чувствителност и,
в определен смисъл, зависимост от тези търговски партньори.

2 3 Масларов, Св. Валута и международни финанси. Princeps, С., 1998, с. 76.
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Таблица 3

Основни параметри на  моделите  на  еластичността
на външната търговия с енергийни ресурси

Заключение

Въз основа на получените резултати се обособяват следните изводи:
1. За наблюдавания период пряко може да се оцени еластичността на

външната търговия с енергийни ресурси, както общо, така и за вноса от група
„Европа“ и износа за група „Балкански държави“.

2. Външната търговия на енергийни ресурси е нееластична по отношение
на БВП, номиналния и реалния ефективен валутен курс. Същевременно вносът
и износът на енергийни ресурси от и за ЕС-15 не е еластичен спрямо избраните
макроикономически фактори.

3. Чрез ИПЦ се установява много силна чувствителност на външната
търговия спрямо инфлацията в страната. Сумарният ефект от лаговото влияние
на инфлацията е очаквано с отрицателен знак.

4. Съществува силно изразено лагово влияние на инфлацията с положите-
лен ефект при лаг нула и с отрицателен ефект с лаг от 3 до 6 тримесечия.

Характеристики X_1 X2_1
на модела

(CPI_1,6,1) 1 (CPI_1,8,3) 1 (CPI_1,3,1) 1 (CPI_1,6,3) 1 (CPI_1,6,1) 1 (CPI_1,6,1) 1

 R-squared 0,30 0,30 0,25 0,29 0,24 0,25
 Durbin-Watson stat 2,00 2,00 2,06 2,21 2,08 1,98
 Akaike info criterion -1,27 -1,17 -0,42 -0,38 -0,40 0,38
 Schwarz criterion -1,11 -0,93 -0,27 -0,15 -0,25 0,54
 F-statistic 6,39 3,50 5,20 3,43 4,63 4,83
 Prob(F-statistic) 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
 Wald F-statistic 11,50 4,97 7,02 4,09 8,17 7,62
 Probability 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
 Wald Chi-square 23,00 19,90 14,05 16,35 16,34 15,23
 Probability 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1,29 4,26 4,62 1,88 2,80
1
2 -1,48
3 -0,59 -4,35
4 -1,22 -1,44 -1,65 -2,26
5 -1,85 -1,86 -2,53 -3,52
6 -2,47 -1,80 -3,97 -3,42 -4,78
7 -1,09
8

Сумарен ефект -4,85 -6,20 -1,57 0,65 -5,72 -7,77

Вид на модела (X; k; p) [AR]

 Значими регресионни  коефициенти (лаг - стойност)

Зависима променлива
M_1 M2_1
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Доколкото това е очаквано за вноса, то този ефект за износа при лаг нула е пара-
докс, който може да се обясни с пренос на инфлация от ЕС. Това логично води до
въпроса дали този ефект е съществувал преди влизането на България в ЕС.

5. Показателен е фактът, че износът на енергийни ресурси за „Балкански
държави“ е определящ за общия износ. От друга страна вносът от група „Евро-
па“ се характеризира с много висока ценова еластичност при лаг нула, която
трудно се компенсира с останалите лагове.

Използването на модела на Алмон за оценка на еластичността на външна-
та търговия дава надеждни резултати и е добра основа за по-задълбоченото £
изследване. През наблюдавания период настъпва важна промяна във външнои-
кономическите и политическите отношения на България – начало на пълноп-
равно членство в ЕС. Поради тази причина не бе установено очакваното прояв-
ление на еластичността спрямо валутния курс. Същевременно се оцени силно-
то влияние на инфлацията, породено от ефекта на преноса £ от ЕС. Наличието
на този ефект предполага хипотезата, че съществуват различни проявления на
еластичността на външната търговия с енергийни ресурси преди и след влиза-
нето на България в Европейския съюз.

ASSESSMENT  OF  THE  ELASTICITY  OF  REPUBLIC
OF  BULGARIA’S  FOREIGN  TRADE IN  ENERGY  RESOURCES

BY  MEANS  OF  THE  ALMON  MODEL

Chief  Assist.  Prof. Lyubomir  Lyubenov

Abstract

The article presents an assessment of the elasticity of Bulgaria’s foreign trade in energy
resources against major macroeconomic variables. There are experimented models of distributed
lags. There is determined the inelasticity of the import and export of energy resources from and
to EU-15, as well as the lack of elasticity for the period under study with respect to GDP, the
nominal and the real effective exchange rates. The strong influence of inflation, measured by
means of CPI is also accounted for. The obtained estimates of elasticity reflect the impact of
Bulgaria’s membership of the EU.

ОЦЕНКА  ЭЛАСТИЧНОСТИ  ВНЕШНЕЙ  ТОРГОВЛИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ  БОЛГАРИИ

ПОСРЕДСТВОМ  МОДЕЛИ  АЛМОН

Гл. асс.  Любомир  Любенов

Резюме

В настоящей статье дается оценка эластичности внешней торговли энер-
гетическими ресурсами Болгарии по отношению к основным макроэкономи-
ческим переменным. Экспериментируются модели распределенных лагов. Ус-
танавливается неэластичность импорта и экспорта энергетических ресурсов в
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торговле с ЕС-15, а также и отсутствие эластичности в исследуемый период
относительно ВВП, номинального и реального эффективных валютных курсов.
Учтено сильное влияние инфляции, измеренной посредством ИПЦ. В получен-
ных оценках эластичности учтено влияние членства Болгарии в ЕС.
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УДК – 336
Еcon Lit – E 600

ПРОБИВЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕКОДАНЪЧНИ
 ПРАКТИКИ В СТРАНИТЕ ОТ ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

Гл. ас. д-р Светлана Герчева

Увод

Независимо европейския си генезис и практическа реализация, екологич-
ното данъчно облагане преодолява границите на ЕС и вече присъства в данъч-
ните системи на държави от Далечния изток. Става дума не за „износ” на данъци,
в смисъл на прехвърляне на местно данъчно бреме върху чуждестранни рези-
денти/юрисдикции, а за възприемчивост към добри екоданъчни практики за
опазване на околната среда. Цел на тази статия е анализ на трансфера на добри
екоданъчни практики от ЕС към Далечния изток. За да се постигне целта, се
решават следните изследователски задачи: зелените данъци се очертават като
фактор на нисковъглеродния растеж, а „износът” на добри екоданъчни практи-
ки се поставя в контекста на енергийния и транспортния отрасъл на страните от
Далечния изток.

1. Зелените данъци – фактор за нисковъглероден растеж

Трансферът на екологични данъци от Европа към страни като Япония, Ки-
тай и Южна Корея е израз на споделена отговорност за опазване на околната
среда. Защо тези страни трябва да прилагат зелени данъци? На първо място,
те не само са лидери на световната икономика, но са и сред първите десет
страни – замърсители. Общо трите държави емитират около 30% от парникови-
те газове по света. За сравнение, емисиите на СО2е

1 в ЕС-27 са около 14% от
световните2. Второ, страни без екоданъци стават притегателни за замърсява-
щи производства и дейности, тъй като, при равни други условия, на икономичес-
ките субекти са спестени такива данъци. Замърсяването не познава територии,
данъчни юрисдикции, икономически интеграционни общности, политически или
валутни съюзи.3 Така страни без екоданъци „произвеждат и изнасят” замърся-
ване към онези със „зелена” данъчна система. Трето, географското разпрост-
ранение на екоданъците благоприятства запазването на относителните цени, а

1 Еквивалент на въглероден двуокис, измерван най-често в тонове. Това е най-често прилаганата
мярка на количеството парникови газове. Еднакво количество от тях e с различен потенциал за
затопляне на климата. Въглеродният диоксид е приет за общ стандарт – примерно един тон метан
затопля 25 пъти повече атмосферата от един тон въглероден двуокис. Оттук 1t CH4 = 25 t CO2e.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions (12.07.2012).
3 По отношение на въглеродното замърсяване, което е само част от замърсяването на околната

среда, това е изразително формулирано на английски – carbon leakage, т.е. въглероден теч.
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оттук и конкурентноспособността на различните икономики. И трите посочени
държави съперничат на ЕС, а Япония и Република Корея членуват в ОИСР,
наред с Германия, Великобритания, Франция и т.н.

През 2009 г. ОИСР приема декларация за т.нар. зелен растеж4. Той е
съвременна интерпретация на устойчивото развитие, интегрираща по-
бързото възстановяване от сегашната глобална криза с по-дългосрочни аспек-
ти – опазването на околната среда и по-конкретно мерките срещу климатични-
те промени. Теоретичният фундамент на зеления растеж се свързва с т.нар.
крива на нобелиста по икономика Саймън Кузнец5, която Мийдоус и др.6 успеш-
но адаптират към замърсяването на околната среда. Така възниква и екологич-
ната крива на Кузнец. Приликата с първоначалната крива на Кузнец е очевид-
на: повишеното благосъстояние предполага влагане на повече енергия, сурови-
ни, материали и така се генерира ръст в замърсяването. Достигането на опре-
делено по-високо равнище на БВП се асоциира и с по-големи възможности на
съответната държава да противодейства и да постигне спад в замърсяването.
В духа на екологичната крива на Кузнец и на доктрината за зеления растеж
Япония обявява екологията за един от стълбовете в противодействие на гло-
балната криза. Китайската данъчна политика също е на кръстопът – трябва да
се насърчават ключови производства в условия на криза, а страната сега е най-
големият замърсител в света. Как да се „развърже” икономическият растеж в
тази страна от огромната концентрация на замърсяването? В дванайстия пети-
летен план, одобрен от китайската комунистическа партия през март 2011 г.,
въвеждането на данъци за опазване на околната среда се счита едновременно
приоритет за данъчната система и за нисковъглеродния икономически растеж.
Китай постепенно стопява разликата с ЕС-27: ако през 2000 г. Общността съби-
ра 2,5 пъти повече екоданъци като дял в БВП, то през 2009 г. те са само 1,4 пъти
повече7. Най-близо до европейската традиция в екологичното облагане е Ре-
публика Корея (вж. графиката на фиг. 1).

4 Kim, S.-R. Carbon Taxation for Green Growth in Korea: The Design of Carbon Tax Scheme, June 2011,
paper for the International Conference on ETR/EFR for Green Growth, April 27, 2011, http://
www.apeaweb.org/confer/bus11/papers/Kim_sr.pdf

5 Кузнец допуска, че между икономическото развитие и неравномерното подоходно разпределе-
ние съществува връзка, подобна на обърната латинска буква “U”.

6 Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, The Limits to Growth, Universe Books,
1972, New York.

7 Chazhong, G., L., Xiaoqiong, W. Jinnan , R Yajuan, X. Minbin., Taxation Reform for Promoting Low
Carbon Green Growth in China, рр. 1-4.
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Източник: OECD.

Фиг. 1. Относителен дял на екоданъците в БВП на страните
от ЕС-27, Япония и Република Корея, 1998-2008 г.

От началото на ХХІ в. държавата събира като екоданъци около 3% от
БВП, което е съизмеримо по-скоро със страните от ЕС, отколкото с ОИСР.
Между 2000-2004 и 2006-2008 г. Южна Корея регистрира по-висока екоданъчна
тежест от средната в ЕС-27. За разлика от Корея, Япония предпазва икономи-
ката си от екоданъци, които са малко над 1,5% от БВП. Според някои автори,
комбинация от фактори увеличава тежестта им в данъчните приходи – ръст на
ставките и намаляване значимостта на останалите данъци, поради силното цик-
лично влияние на последните8.

И в трите далекоизточни държави „позеленяването” на данъчната система
засяга най-вече енергийния и транспортния отрасъл, което е европейска тради-
ция. Като екологични се използват специфични акцизи и имуществени данъци.
Най-късно към тази практика се присъединява Китай, който до 2003 г. разчита
основно на административни инструменти – глоби и санкции, да въздействат за
опазването на околната среда. Ползата от административните инструменти не
бива да се омаловажава. Те са възможност за осъществяване на принципа „замъ-
рсителят плаща” и генерират средства за опазване на околната среда в условия
на недостиг на екологични инвестиции през 70-те и 80-те години. В допълнение,
административните инструменти са съвместими с командна икономика, как-
вато е китайската по онова време. Създаването на пазарна икономика, обаче,
предполага преориентация към пазарни инструменти като данъците. В този смисъл,
възприемането на специфични акцизи се допълва от продуктови адвалорни данъ-
ци върху някои горива, детергенти, живачни и хромни батерии и пр9.

8 Capozza, I. Greening Growth in Japan. OECD Environment Working Papers, No. 28, 2011, OECD
Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kggc0rpw55l-en (16.08.2012).

9 Адвалорните данъци се начисляват върху стойностни показатели.
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2. Екоданъчни практики в енергийния сектор
на държавите от Далечния изток

По подобие на ЕС, енергийният отрасъл е „запазена територия” за еколо-
гичното облагане и в държавите от Далечния изток. При най-масовите горива
Япония и Корея се съобразяват с минималните акцизни ставки на Общността,
докато повечето „стари” страни-членки на ЕС, прилагат много по-високи данъ-
ци върху дизела и безоловния бензин.

* минимални ставки според Директива 96/2003/ЕС;
** безоловен бензин.

Фиг. 2. Облагане на безоловния бензин и дизела
в Япония, Корея и ЕС-27 през 2010 г., (евро /1000 л.)10

От диаграмата на фиг. 2 се вижда, че Япония и Корея практикуват евро-
пейската политика на данъчно субсидиране на дизела, считайки го гориво на
бизнеса. Така се акцентира на конкурентноспособността на енергоинтензивни-
те и експортните отрасли, а не толкова на спада в замърсяването, тъй като
дизеловото гориво доказано замърсява повече околната среда. От друга стра-
на, по-тежкото бреме на безоловния бензин е неочаквано за Япония, където до-
минират МПС с бензинови двигатели. Тук уместен е паралел с друга световна
„сила” в автоиндустрията – Германия, където данъчната субсидия за дизела е
традиционна и заедно с освобождаването от някои енергийни екоданъци възлиза
и досега на 0,3% от БВП на страната11. В Германия тя е обоснована, предвид
мнозинството дизелови двигатели на МПС, като ставките се диференцират не
само според вида гориво, но и в зависимост от съдържанието на сяра/кг12.

1 0 Ставките в Япония и Република Корея са ползвани от OECD, Exchange and Tax Rate Tables, 2000-
2010, www.oecd.org.

1 1 OECD, Economic Surveys GERMANY, Overview, February 2012, p.20.
1 2 Ако сярата е до 10 мг./кг., Германия облага 1000 л. безоловен бензин с € 654,50, а дизела – с €

470,40. Ако серният компонент е 10 или повече мг., ставката е € 669,80, респ. € 485,70.
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По-високите текущи разходи на японските водачи на бензинови МПС про-
вокират обществена дискусия за трансформацията на екоданъците във въгле-
родни, налагани директно върху замърсяването от различните енергоносители.
Японското министерство на околната среда предлага въглероден данък от ¥
1064 ($ 10)/т. СО2

13. Ако той се приеме, ще се намали акцизът върху бензина,
който ще се изравни с минималния в ЕС-27. Това би бил жест не само към
мнозинството собственици на автомобили, но и към околната среда. От друга
страна, при евентуален спад на акциза/1000 л. бензин, съществува опасност
японският потребител да стане по-безразличен към икономичността на своя
автомобил. Нужно е да се ревизират и редица данъчни стимули – замисленото
освобождаване от въглероден данък на въгледобива и стоманопроизводството
и компенсациите за големи замърсители. Те ще благоприятстват конкурентнос-
пособността на Япония на международните пазари, но ще създадат различни
стимули за почистване в различните отрасли. Данъчните стимули трябва
да са преходни, колкото да позволят „глътка въздух” на най-застрашените от
въглеродния данък производства, докато те „екологизират” своите активи и
технологии. Великобритания дава пример за прагматични данъчни стимули, като
обвързва получаването им с постигането на конкретни резултати за околната
среда. Там се подписват доброволни споразумения между правителството и
енергоинтензивни индустрии, които получават 80% отстъпка от данъка върху
климатичните промени, ако постигнат точно определено ниво на въглеродни
емисии, респ. на енергопотребление14. Идейната основа на посочената британ-
ска практика се свързва с друг нобелист по икономика, Роналд Коуз15. Той за-
щищава децентрализираните решения винаги, когато са ясно дефинирани част-
нособственическите права и конкретните замърсители, а транзакционните раз-
ходи не са високи. Доброволните споразумения включват преговори с държава-
та (нейни институции), като фирмата е напълно равнопоставена на правител-
ството. Транзакционните разходи са ниски, защото параметрите са предвари-
телно зададени. Ако компанията/ите не изпълни/ят уговореното намаление на
въглеродно или друго замърсяване, тя/те няма да получи/ат редукция от 80%

1 3 В проектодирективата на ЕК за промяна на акцизната структура от април 2011 г. облагането на
тон СО2 е предвидено на € 20. В същото време Япония има опит при прякото облагане на
замърсяванията. И досега около 0,5% от данъците върху околната среда се формират за сметка на
пряко облагане на SОx емисиите. Приходите са целеви, защото те обезщетяват „жертвите” на тези
вредни газове. Лица със здравословни проблеми (доказани медицински), чийто генезис са серни-
те окиси, получават компенсации от оператори на инсталации от 1987 г. насам. Данъчните по-
стъпления се определят ex post въз основа на направените разходи за лечението на „жертвите” и
нямат особено фискално значение. Въпреки това, те са пример за компенсаторния подход в
публичните финанси и за осъществяване принципа „замърсителят плаща”. Вж. подр. OECD,
ENV/WKP(2010)14.

1 4 Martn, R., U. Wagner The Effects of the Climate Change Levy and Climate Change Agreements on
Businesses in the United Kingdom: Evidence from Microdata и Martn, R., U. Wagner, L. de Preux, The
Effects of the Climate Change Levy and Climate Change Agreements on Manufacturing: Evidence from
Microdata, September 2011, http://www.nber.org/papers/w17446 (12.11.2011)

1 5 Coase, RH. The Problem of Social Cost, The Journal of Law and Economics, vol. III, October 1960.
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на данъка върху климатичните промени (финансова санкция). Следователно,
мотивацията за редуциране на замърсяването е данъчният стимул. Названието
„споразумение” също не е случайно, тъй като се акцентира на добрата воля на
двете страни да се договорят. За разлика от Япония, във Великобритания данъч-
ният стимул не е гарантиран и не създава спокойствие и комфорт на крупни-
те бизнесзамърсители. Британската практика е пример за интегриране на децен-
трализирани в напълно централизирано решение, каквото е данъкът върху клима-
тичните промени. В случая данъчното задължение изцяло зависи от резултатите
на „изхода”, което е присъщо за новия мениджмънт в публичния сектор.

Корея обмисля да приложи британската практика на доброволни споразу-
мения. При преминаване към въглеродно облагане енергоинтензивните отрас-
ли там могат да получат данъчни облекчения в рамките на договорни спора-
зумения. Последните задават цел компаниите да редуцират емисиите на СО2 и
да докажат инвестиции/резултати в енергоефективни дейности16. По този начин
се съвместяват подобреното качество на околна среда и конкурентноспособно-
стта на различни индустрии. Независимо дали ще се нарича доброволно или
договорно споразумение, то е начин за споделяне отговорността за околната
среда между държавата и частния сектор.

Фискалните власти на Република Корея разработват сценарии за преми-
наването към въглеродни данъци от началото на 2013 г. Първият сценарий държи
сметка за преодоляване на отрицателните външни ефекти от замърсяването,
което го доближава най-много до идеите на Пигу17. Още в началото на ХХ в.
той е убеден, че данъчният инструментариум е подходящ да преодолее разми-
наването между пределните частни и обществени разходи на замърсяването,
като принуди истинския замърсител да плаща за щетите.

Ако се следва визията на Пигу, поскъпването на горивата и електроенер-
гията в Корея ще е твърде голямо. Това поражда въпроса за политическата му
приемливост, независимо че очакваният ефект за фиска е 8,9 трильона корейс-
ки вона (€ 5,5 млрд.). Вторият сценарий на МФ в Корея държи сметка за поно-
симостта на въглеродните данъци, като домакинствата и бизнесът ще имат
повече възможност да се адаптират. Фискалният ефект от по-ниските въгле-
родни данъци, според втория сценарий, е едва 1 трильон вона (€618 млн.), но при
далеч по-висока събираемост. Китай също обмисля въвеждането на емисио-
нен данък. Неговият обхват изглежда по-амбициозен, тъй като предмет на об-
лагане ще бъдат серният двуокис, въглеродни и азотни окиси, твърди и течни
отпадъци. На пракитка това ще е всеобхватен данък върху замърсяването на
въздуха, почвата и водата. Дизайнерите на евентуалния емисионен данък в Китай
обмислят прилагането му при ставка, която да отразява нанесените щети на

1 6 Kim, S.-R. Environmental Tax Reform for Green Growth in Korea: The Design of Carbon Tax Scheme,
July 2011, p. 23.

1 7 Pigou, A.C. The Economics of Welfare, Macmillan and Co, London, 1962. Цит. по Groosman, B.,
Pollution Tax, 1999. Center for Environmental Economics and Management, University of Ghent, p.
566.
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околната среда. Друг данъчнополитически въпрос за разрешаване е в чия ком-
пентност да е емисионният данък. При децентрализация е възможно деформи-
ране на екологичните приоритети на местните власти. Опасенията са, че те
нарочно биха определяли ниска ставка, която допълнително подкопава замис-
лената екоданъчна реформа в Китай. Централизираното определяне на данъч-
ния размер в конкретния случай изглежда по-доброто решение и срещу евенту-
ално преместване на производствени мощности в провинции с много ниски еми-
сионни данъци, което е свързано и с „теч” на замърсяване от високо- към нис-
коданъчните провинции/региони на Китай.

Като страни от ОИСР Япония и Република Корея осъзнават потенциала
на въглеродното облагане за намаляване бремето на други деформиращи данъ-
ци в икономиките им. Корея желае с част от приходите от бъдещия въглероден
данък да се намали интервенционният корпоративен данък. Останалата част
ще субсидира фирмени разходи за НИРД с оглед редуциране на парниковите
газове. Япония няма категорично решение относно „рециклирането” на бъдещ
въглероден данък, но визията е допълнителните приходи да разтоварят част от
бремето върху труда и капитала. Тази държава вече има опит с целевия харак-
тер на екологичните данъци. Акцизите от петрола и въглищата сега финансират
държавния резерв на двата енергоносителя, проучванията на находища с нефт,
възможностите за електрогенерация от ВЕИ18, мерки по енергийна ефектив-
ност. Акцизът върху авиационното гориво се разходва за изграждане и под-
държане на летищната инфраструктура на страната. Приходите от емисионния
данък, замислен в Китай, ще се насочват към целеви фонд. Той ще финансира
контрола върху замърсяванията, инвестиции в нисковъглеродни технологии и
НИРД. По принцип „рециклирането” е ключов елемент в организацията на
екоданъчното облагане и в ЕС. Екоданъчната реформа в Германия дължи попу-
лярността си на факта, че с приходите от облагането на енергоносители се ре-
дуцират разходите на работодателите за задължителни пенсионни осигуровки.
Без постъпленията от екоданъци в размер на €18,6 млрд. (2003) ставката на
задължителната пенсионна осигуровка в Германия би била общо 21,2% при
фактическа 19,7%. Намалението от 1,5% е предоставено на работодателите19.
Аналогичен е подходът и във Великобритания. Приходите от данъка върху кли-
матичните промени в Кралството се рециклират, като те намаляват с 0,3% внос-
ката на работодателя за задължително осигуряване. Малка част от тях финан-
сират Карбоновия тръст, държавна институция, обезпечаваща ресурси за НИРД
в енергийната ефективност и ВЕИ. Въпреки глобалната криза и сериозния бюд-
жетен дефицит, Великобритания използва увеличението на данъка върху твърдите
отпадъци (2008 г.), за да намали корпоративния данък. Швеция провежда де-
сетгодишна програма (2001-2010 г.), при която акцизите върху горива и енергия,

1 8 Възобновяеми енергийни източници.
1 9 Speck, St. Differences in Ecological Tax Reform between CEEC and Germany/UK, Berlin, Resource

Productivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe, Research conference
organised by the Anglo-German Foundation, 30. November 2007,ppt presentation (12.10.2012).
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данъците върху измерените емисии на серен и въглероден двуокис намаляват
личния подоходен данък и задължителните осигуровки. В края на 2010 г. около
€ 3,3 млрд. или 1,4% от БВП на страната „тежи” на замърсяването и разтовар-
ва труда като производствен фактор. Аналогична посока на рециклиране съще-
ствува и в Дания, където увеличените на два пъти данъци върху невъзобновяе-
ми горива, електроенергия, твърди отпадъци в комбинация с нови данъци върху
питейна и мръсна вода и пластмасови торбички намаляват личния подоходен
данък за най-бедните и среднобогати ФЛ. В Холандия и Австрия допълнителните
приходи от екоданъци намаляват корпоративния и личния подоходен данъци.

„Рециклирането” на екоданъчните постъпления по принцип е добре прието
от обществото. Така не само се подобрява качеството на околната среда (еко-
дивидент), но се търси и ефект върху пазара на труда, като се намаляват разхо-
дите на работодатели и наети лица. Това е същността на т.нар. „втори” диви-
дент на екоданъчното облагане – съживяване на пазара на труда чрез създава-
не на нови работни места и запазване на вече откритите. По този начин широ-
ката общественост осъзнава, че екоданъците имат кауза и въвеждането/увели-
чаването им не е с фискална цел. Това ограничава съпротивата срещу тях и
подобрява събираемостта им. Постепенно, обаче, европейските държави изос-
тавят наложената от самите тях практика на „рециклиране”. Една от причините
е схващането, че екоданъците са относително по-волатилни и несигурни държавни
приходи. В такъв случай на риск е изложено финансирането за чувствителни и
приоритетни държавни разходи. Друга причина за отказа от „рециклиране” е
неотложността на някои структурни реформи. Пример е намаляването на задъл-
жителните осигуровки за пенсия на работници и работодатели20. Това „рецикли-
ране” носи маркетингов заряд и е „прицелване” в чувствителна за общество-
то сфера, защото временно „потушава” пенсионни/демографски проблеми.
Реформата на пенсионната система, обаче, е наложителна поради обективни
причини. В краткосрочен план използването на екоданъците в подкрепа на ста-
туквото само я отлага във времето. Друга причина за отдалечаване на евро-
пейските държави от „рециклирането” е нуждата от консолидация на публични-
те финанси, изтощени от перманентни бюджетни дефицити и акомулиране на
дългове след 2008 г.

3. Екоданъчни практики в транспорта
на страните от Далечния изток

По подобие на ЕС, далекоизточните държави облагат възмездното придо-
биване и собствеността на МПС. В Япония транспортните доминират в общите
екоданъци. Това се дължи на изобилната икономическа база, откъдето те се
изземват. Поради тази причина транспортните екоданъци се прилагат едновре-
менно на ниво префектури (местна власт) и централно правителство. Единстве-

2 0 Именно поради тази причина се твърди, че страните се стремят към приходонеутрална екоданъ-
чна реформа – приходите от екоданъци компенсират намалените приходи от личен подоходен
данък и /или задължителни осигуровки на наетите лица.
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но тежкотоварните автомобили се облагат централизирано. Данъчната им ос-
нова зависи от теглото на МПС и „възрастта” на двигателя му, като плащането
е дължимо от датата на задължителния годишен технически преглед.

Децентрализираният данък при покупка на лекотоварни МПС се прилага
към цената на придобиване, докато годишният данък МПС в приход на префек-
турите се събира върху обема на двигателя. Данъците за централното прави-
телство в по-голяма степен се обвързват с енергийната ефективност и замър-
сяването на автомобилите. От 2001 г. действа система на данъчни стимули за
намаляване с 25% - 75% на задължението при възмездно придобиване и върху
собственост на леки и тежкотоварни автомобили. Редукцията е поставена в
пряка зависимост от стандарти за енергийна ефективност и за вредни емисии
от употребяваните горива.

В таблица 1 се систематизира организацията на данъчните стимули, спо-
ред изпълнението на посочените екостандарти за МПС в Япония.

Таблица 1

Система на данъчни стимули за леко-
и тежкотоварни автомобили в Япония, 2011

Източник: Capozza, I. Greening Growth in Japan. OECD Environment Working
Papers, No. 28, 2011, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kggc0rpw55l-en
(16.08.2011).

Данъчните задължения се намаляват, ако МПС отговарят едновременно
на двата стандарта. Примерно, ако разходът на гориво на лек автомобил е 25 %
или повече процента по-нисък от установения стандарт 2010 г., то годишният
данък МПС се редуцира с 50%, а данък покупка – със 75%. По-малка е възмож-
ната редукция на двата данъка, ако разходът на гориво е с между 15% и 25%
по-малък от стандарт 2010. При вредните емисии намалението следва да е до
75% спрямо стандарт 2005 г. Тежкотоварните МПС също трябва да отговарят

МПС Енергоефективност Вредни
емисии

Данъчни стимули

данък
МПС

данък
възмездно
придоби-

ване

тежкото-
варен

данък на
тон

Лекотоварни

Стандарт 2010 г. +
25%

Стандарт 2005
до 75% ↓ 50% 75% -------

Стандарт 2010
г.+15%

Стандарт 2005 –
75% ↓ 25% 50% -------

Тежкотоварни Стандарт 2015 г.
Стандарт 2009 ------- 75% 75%

Стандарт 2005 ------- 50% 50%

Ново поколение Електрически, хибридни, на природен
газ или на „чист” дизел 50% Освободени Освободени
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и на двата стандарта, като при спазване на по-съвременния – от 2009 г. – редук-
цията е по-голяма. Като високотехнологична страна Япония предоставя щедри
данъчни преференции за МПС от ново поколение, които не замърсяват, тъй като
разчитат на „чисти” горива.

Може да се обобщи, че Япония прилага разпокъсани данъци, с припокри-
ващи се данъчни основи на централно и местно ниво на държавна власт, съпрово-
дени от твърде сложна система от данъчни облекчения. Въпреки това, страна-
та съчетава успешно екологичните стандарти (административен инструмент)
и данъците върху възмездно придобиване и собственост на МПС (пазарни ин-
струменти). Въпреки, че в Китай автоиндустрията е стълб на икономиката, пра-
вителството е наясно с ограниченията на енергийната ефективност, опазването
на природата и намаляването на трафика в градовете, поставени пред тази ико-
номическа дейност. През 2009 г. в Китай са продадени 13,64 млн. МПС, като
размерът на данъка при възмездно придобиване е намален, ако двигателят из-
гаря до 1,6 л. гориво21. Така в условия на криза се стимулира търсенето на
малки и икономични (откъм гориво и замърсяване) МПС.

Източник: Wang Jinnan, Chinese Academy of Environmental Planning, MOF-OECD
Workshop on Environmental Tax, 26.10.2010.

Фиг. 3. Данъци върху собствеността и при покупка/регистрация
на МПС, млн. юана

От фиг. 3 се вижда, че постъпленията от данъка при възмездно придоби-
ване нарастват петкратно за периода 2001-2008 г. и достигат около 1 млрд.
юана. Към 2015 г. прогнозата сочи, че в Китай автомобилната индустрия ще
произвежда 31,24 млн. автомобила, т.е. шест пъти повече от САЩ през 2007 г.
Въпреки сравнително ниския среден годишен доход от 29 229 юана22, при нара-
стваща средна класа мотивът за мобилност в най-скоро време ще бъде значим

2 1 Ставката е намалена от 10% на 5%, което важи за периода 20.02.- 31.12.2009 г. Впоследствие е
установена на 7,5%.

2 2 Равнява се на € 4182,66. Вж. http://www.chinability.com/renminbiconverter.htm (13.10.2012).
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и в Китай23. Вярно е, че замърсяването на околната среда настъпва при употреба-
та, а не при покупката на превозни средства, но предвид огромната икономическа
база, не може да се отрече потенциалът на данък възмездно придобиване да „еко-
логизира” решенията на производители и потребители на автомобили. За разлика,
данъкът върху собствеността на МПС е местен с много ниска ставка, поради кое-
то приходите от него са без особена фискална значимост. Според последните про-
мени в Закона за данъка върху пътните и плавателните моторни средства, в сила от
началото на 2012 г., данъчното задължение е толкова по-малко, колкото по-малък е
обемът на двигателя24. Опасението е, че новият данък може да провокира иконо-
мическо двойно облагане на МПС в Китай. Причината е вече съществуващият
продуктов данък върху МПС. Организацията му е интересна и позната от Финлан-
дия. Продуктовият данък върху МПС е прогресивен и ставката му расте според
разхода на гориво на двигателя. Данъчна основа е цената на придобиване. През
2008 г. Държавният съвет на Китай намали ставката за най-икономичните МПС с
разход на гориво до 1 л. на 1%, а при тези с над 4 л. увеличението е двойно – 40%25.
Промяната в ставките на прогресивния продуктов данък има за цел да интегрира
екологични/ресурсни аспекти в адвалорен по същината си данък. Така се увелича-
ва делът на малките и икономични МПС – без значение дали това е във Финландия
или Китай. Изводът е, че при подходяща организация на данъка не е нужно да има
принудителна хармонизация „отгоре” или „отвън”, за да се възприемат и прилагат
полезни за опазване на природата данъчни практики.

По примера на Европа, популяризирането на „зелената” данъчна система
се нуждае от задълбочен експертен анализ на икономическото £ отражение,
последван от интензивна комуникация между заинтересованите страни и обще-
ството. От средата на 90-те години в редица страни от ЕС се създават т.нар.
„зелени” данъчни комисии. В тях е застъпен интердисциплинарният подход,
тъй като участват експерти в областта на данъчното облагане и екологията,
представители на парламента, различни министерства и работодателски орга-
низации. Подобни институции работят дълги години в Дания, Белгия, Холандия,
Норвегия, а във Великобритания и до днес функционира „зелена” фискална ко-
мисия. Тяхната мисия е да подготвят експертни доклади за оценка на възмож-
ностите за създаване на нови данъчни форми и/или за вграждане на екологич-
ни аспекти във вече работещи данъци в съответните държави26. В Корея

2 3 Kreiser L., J. Sirisom, H.Ashiabor, J. E. Milne. Environmental Taxation in China and Asia-Pacific: Achieving
Environmental Sustainability through Fiscal Policy, Еdward Elgar Publishing Limited, 2011, р. 6.

2 4 Vehicle and Vessel Tax Law, effective from Jan.,the 1st 2012. Вж. Chazhong, G., L., Xiaoqiong, W.
Jinnan , R Yajuan, X. Minbin. Оp.cit., р. 11.

2 5 Wang, W. Greening the Dragon: Еnergy Tax Policy in China in: Kreiser, L., J. Sirisom, ed., Environmental
Taxation in China and Asia-Pacific: Achieving Environmental Sustainability through Fiscal Policy,
Edward Edgar Publishing, 2011, pp. 3-17.

2 6 The Dutch Green Tax Commission, A summary of its three reports, 1995-1997, http://www.wind-
works.org/FeedLaws/Netherlands/NLgreentaxes.pdf (13.10.2012). Policies for a Better Environment
and High Employment, An English Summary of the Norwegian Green Tax Commission, Oslo, Norway
1996, http://odin.dep.no/fin/publ/policy (13.10.2012).



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
8 4

през юни 2010 г. е създаден институт за глобален „зелен” растеж, а в Япония
функционира междуведомствен съвет за промоциране на мерките по екологи-
зирането на данъците. В него участват министър-председателят, управителят
на централната банка, ръководители на заинтересовани министерства – на фи-
нансите и екологията, на правителствени агенции. За да е представен нашироко
общественият интерес, в съвета за промоциране участват асоциации на бизне-
са, профсъюзи, научни среди27. В Китай Държавният съвет одобрява създаване
на Комитет за национално развитие и реформиране на икономическата систе-
ма. Именно той координира усилията на МФ и на министерството по опазване
на околната среда за създаване на концепция и въвеждане на нов екологичен
данък върху отпадните води и промишлените емисии на серен двуокис28. Ин-
ституционалната рамка в подкрепа на „зелените” данъци е изключително важ-
на. На първо място, чрез нея се „сигнализират” на обществото и групите заин-
тересовани лица прозрачност и сериозност. Намеренията за преместване на
данъчната тежест от труд и капитал към замърсяването са задълбочено ана-
лизирани и подкрепени със сценарии за очакваните икономически ефекти и пос-
ледици. Второ, данъците с отношение към околната среда създават облагоде-
телствани и ощетени стейкхолдери, разместват (дебалансират) позициите на
влияние и власт между самите държавни институции. Създаването на между-
ведомствени органи с широко представителство на обществения интерес доп-
ринася за повече координация и за преодоляване на евентуални междуинститу-
ционални конфликти при настройката на данъчното облагане според доктрина-
та за „зелен” растеж. Трето, държавно-обществените институции инициират
дискусия относно ползата за околната среда от „зелените” данъци. Дебатът от
строго експертен се превръща в обществен, което подпомага вземането на ин-
формиран и общоприемлив (компромисен) публичен избор.

Заключение

Интересът и възприемчивостта на Япония, Корея и Китай към постижени-
ята на ЕС в екологичното данъчно облагане се обясняват с ръста на причине-
ното от тях замърсяване. Към 2020 г. страните от Далечния изток декларират
намерения да редуцират замърсяването – Китай с 45%, Корея с 30% и Япония
с 25%29. И в трите държави се очертава тенденция за прилагане на екоданъци
от ново поколение, които облагат непосредствено замърсяването и неиконо-
мичното боравене с ресурсите. Независимо, че такива налози са първото най-
добро решение в услуга на околната среда, практическата им реализация е
съпътствана от сложен данъчнополитически избор. Експерти и политици в стра-
ните от Далечния изток трябва да балансират между данъци – реализация на

2 7 Capozza, I. Оp.cit., p. 14.
2 8 Chazhong, G., L. Xiaoqiong, W. Jinnan , R Yajuan, X. Minbin., Taxation Reform for Promoting Low

Carbon Green Growth in China, р. 3, р. 9.
2 9 UNFCCC, Conference of the Parties, Fifteenth Session, Copenhagen, 7-18 December 2009, Copenhagen

Accord, http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf (14.10.2012).
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идеите на Пигу за пълните обществени разходи на замърсяването и поносимо-
стта им от засегнатите индустрии/домакинства. В този смисъл данъчните сти-
мули са добра временна мярка, целяща своевремнно „екологизиране” на активи
и технологии за производство/потребление. Постигането на предварително за-
дадени екологични и ресурсни цели не би било възможно и без извличане на
синергия от стандарти, въглеродни данъци и доброволни споразумения между
държавата и крупни стейкхолдери на нисковъглеродния растеж.

THE  BREAKTHROUGH  OF  EUROPEAN  ENVIRONMENTAL
TAX  PRACTICES  IN  THE COUNTRIES  OF  THE  FAR  EAST

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Svetlana  Gercheva

Abstract

The present article is devoted to the „export” of good practices in the area of environmental
taxation. The latter arose in the beginning of the 1990s in the EU, where it has gained popularity
and possesses a long-standing practice. In view of the growth of anthropogenic pollution,
green taxes achieve a successful breakthrough also in the taxation systems of countries like
China, Japan and Republic of Korea, which view those as a significant factor for achieving low-
carbon growth. The countries of the Far East take advantage of a number of European practices
of environmental taxation, which have proven their effectiveness mainly in the power and
transport industries of EU member states.

ПРОРЫВ  ЕВРОПЕЙСКОЙ  ЭКОНАЛОГОВОЙ  ПРАКТИКИ
В  СТРАНЫ  ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА

Гл.  асс.  д-р  Светлана  Герчева

Резюме

Настоящая статья посвящена „экспорту” хорошей практики в области налогообло-
жения в связи с охраной окружающей среды. Оно возникло в начале 90-ых годов в ЕС, где
приобрело популярность и имеет уже многолетнюю практику. С учетом роста антропо-
генного загрязнения зеленые налоги делают успешный прорыв и в налоговые системы
таких стран, как Китай, Япония и Республика Корея, которые их считают важным факто-
ром достижения низкоуглеродного роста. Страны Дальнего Востока пользуются рядом
европейских способов практического применения эконалогов, доказавших свою эффек-
тивность в первую очередь в отраслях транспорта и энергетики стран-членов ЕС.
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ДЕТЕРМИНАНТИ НА БАНКОВАТА
ОПЕРАТИВНА ЕФЕКТИВНОСТ

Гл. ас. д-р Александрина Панчева

1. Въведение

Световната финансова и икономическа криза постави пред изпитание бан-
ковия сектор в страните по целия свят. Крахът на инвестиционното банкиране
доведе до необходимост от държавна намеса за стабилизиране на банковите
системи, а последващите ефекти се изразиха в програми за редуциране на биз-
неса и ориентиране към стабилни пазарни бизнесполета. Ефектът, обаче, не
продължи до тук. Негативното влияние на кризата се прехвърли и в реалната
икономика, а оттам и върху търговските портфейли на банките. Българските
банки, като част от тази глобална система, отчетоха негативни промени в сво-
ите пърформанс показатели – свиване на кредитните портфейли, влошаване на
тяхното качество, по-ниска възвръщаемост, необходимост от укрепване и на
ликвидността, и на капиталовата адекватност, с оглед задържане на пазари и
постигане на по-висока финансова устойчивост.

Показателят, обединяващ ефекта от промяната в политиката на менидж-
мънта, условията на пазара и самата банкова дейност, е този за ефективност.
И ако през годините възможността за нейното изследване попада в създадени
редица специфични подходи, то днес банките измерват ефективността си пре-
димно чрез показателя „Cost/Income”, изразяващ отношението на оперативни-
те разходи нъм нетния доход на банката или към общия банков доход.

Целта на това изследване е да покаже степента на зависимост на банко-
вата ефективност от отделни нейни детерминанти по време на криза.

В разработката са наложени редица ограничения. От обхвата на факторите на
влияние са изключени нивата на необслужваните заеми, минималните задължител-
ни резерви и матуритета на съответните активи и пасиви в отделните банки1.

1 В анализа са включени всички банкови институции, които имат записан собствен капитал, не са
клонове на чужди банки и не търпят трансформация в периода 2008-2011 г. Единствената банка,
която не влиза в анализа е НЛП, трансформирана в TBI през миналата година. За целите на изследва-
нето са отчетени трансформациите на Биохим, Хеброс и Булбанк в Уникредит Булбанк през 2007
година, ДЗИ и Пощенска банка в Юробанк И Еф Джи и Насърчителна банка в Българска банка за
развитие. Данните за показателя “Cost/Income” са тримесечни, калкулирани на база тримесечните
отчети на банките към БНБ за периода 2007-2011 г. Обхватът от данни включва 460 наблюдения. При
оценката на факторното влияние в повечето случаи са взети тримесечни данни, единствено капитало-
вата адекватност излиза извън тази оценка, тъй като банките не публикуват данни по тримесечие.
Достъпът до тримесечните отчети на банките се осъществява през сайта на БНБ – www.bnb.bg.
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2. Към дефинирането на оперативната ефективност

Принципното определяне на ефективността се извършва основно от две
позиции. Първата е тази на академичната общност, която търси границите на
оперативната ефективност (техническа, алокативна, х-ефективност) чрез из-
ползване на специфични параметрични и непараметрични методи за анализ. В
повечето случаи оценката на влиянието на детерминантите е за минал (дори
отдавна) период от време и обхваща средните стойности на изчислената ефек-
тивност, без да се съобразява със сектора или динамиката на посочената ефек-
тивност.

В това изследване позицията на автора съвпада с тази на контролерите в
банките – оцеката на показателя и детерминантите му да се използват за срав-
нимост вътре в банковите структури или спрямо банките от сектора в страна-
та. Подобни сравнения позволяват да се постави т.нар. еталон за ефективност-
та, който служи за ориентир на съответната банкова система и пазар. Анализът
на миналите периоди позволява да се оцени във времето не само влиянието на
детерминантите, но и на мерките за подобряване на ефективността, в резултат
на преодоляването на негативните ефекти от тези детерминантите. Това прави
подобен начин на оценка по-необходим за целите на банкерите и приложим в
периодичните вътрешни анализи.

Този анализ събира факторната оценка на многообразието на ефективнос-
тите и го транслира към използвания от банките показател „Cost/Income” с цел
потвърждаване на тезата, че нивата на ефективността се запазват основно по-
ради търговския характер на банкерството у нас. Именно тази е позицията, от
която се поставят въпросите, свързани с влиянието на детерминантите на ефек-
тивността, изразена чрез традиционния за банките показател, прецизиран от
гл.т. на нетния или брутния доход на банките.

Краят на първото десетилетие на ХХ век доведе до тотално преосмисля-
не на банковите бизнесстратегии. За основен причинител на подобни действия
мнозина определят процесите на дерегулация и либерализация. Отвореност-
та на чуждите пазари увеличи апетита на банкерите за по-голяма продуктова
реализация и по-високи доходи, а целите „конкурентноспособност” и „пазарен
дял” бяха онези стимули, които повлияха върху качеството на банкирането.
Пренаситеният банков пазар изискваше конкуренция, предлагаща „бързи, лесни
и удобни” пари, а те увеличиха предпоставките за създаването на морален риск.
Създадените нови и комплексни продукти се отразиха на двата най-големи сек-
тора – търговското и инвестиционното банкиране, в които мерките за огранича-
ване на кредитния риск сякаш бяха избегнати. В резултат на процеса на секю-
ритизация рискът от кредитирането беше прехвърлен към инвестиционното
банкиране, а глобализацията превърна банковата криза и в икономическа.

Загубите от инвестиционната дейност и влошаването на кредитните порт-
фейли принудиха банките да търсят средства за съкращаване на собствените
си разходи. Част от загубите бяха временно компенсирани с получените държав-
ни помощи, но в отговор на това банките следваше да предприемат бързи дей-
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ствия основно в частта редукция на разходите и повишаване на финансовата
устойчивост. На свиващите се приходи от основна дейност бяха противопоста-
вени старите прийоми на lean management-а – филиално пречистване, редукция
на персонал и актуалния подход за частична продажба на клонове или процеси
на цялостно придобиване.

Едновременно с управлението на оперативните разходи на преден план из-
лезе и проблемът с лихвените проценти по кредитите, които в някои страни дове-
доха до още по-негативен ефект за икономиката. Подобна ситуация се наблюда-
ва в пазари, в които инвестиционното банкиране не е развито, а стабилните прихо-
ди от търговското банкиране определиха „потоците от средства към банките-
майки”. В повечето случаи субсидиарите заложиха на запазване на лихвите и
избягване на принципа на хипермаркетите, за сметка на „малките квартални
магазинчета”. Клиентите, обаче, замениха лоялността си с търсене на алтерна-
тивни варианти на финансиране или отказ от производство и потребление.

 Цялата съвкупност от проблеми, решения и резултати в банковия сектор
формираха необходимостта от оценка на комплексния пърформанс показател –
ефективността. Избраният от банките индикатор „Cost/Income” може да се
възприеме и като най-достъпния вариант за оценка на разходната ефективност,
а водещият параметър на оперативните разходи го прави и показател за опера-
тивна ефективност.

Показателят „Cost/Income” се дефинира обикновено като съотношение
на нелихвените разходи (без лошите заеми и разходите за експозиции под съмне-
ние) и сумата от лихвените и нелихвените приходи. В някои от източниците,
обаче, показателят отчита в един от вариантите брутен доход, а в другия –
нетен доход (в знаменател), което формира принципно два различни индикатора
за ефективност, условно наречени ефективност при Вариант 1 и ефективност
при Вариант 22.

При вариант 1 „Cost/Income” се представя като отношение на оператив-
ните разходи и сбора от нетния лихвен доход, нетния доход от комисиони и
другите оперативни приходи или3:

„Cost/Income” = оперативни разходи / (нетен лихвен доход + нетен доход
от комисиони + други оперативни приходи)

2 Той е и един от еталоните за измерване и съпоставяне на банките в условията на различни банкови
пазари, тъй като показва резултата от експлоатирането на ресурсните фактори (без номиналния
фактор) за постигане на общите приходи. Общоприетата граница за ефективна банкова структу-
ра е около 0,5 (50%). При стойност на показателя, близка до 1 (100%), банката показва висока
неефективност и следва да предприеме мерки за оптимизиране на структура/процеси/разходи,
т.е. да прилага процес на реинженеринг.

3 Многообразието от възможни дефиниции и изчисления на „Cost/Income” се потвърждава и от
водената статистика за пърформанс показателите на банките в Азиатския пасифик, според която
показателят се изчислява като отношение на нелихвените оперативни разходи към сумата от
нетния лихвен доход и нелихвените оперативни приходи. Вж.: Asia Pacific Banks Performance
Rank- Lowest Cost to Income Ratio, http://www.theasianbanker.com/ab700/2012-2013/lowest-cost-
to-income-ratio, September 2012.
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При Вариант 2 показателят изразява отношението между оперативните
разходи и общите приходи на банката, т.е.:

„Cost/Income” = оперативни разходи / общо приходи на банката
Въпреки опростения си характер, изчисляването на показателя често пре-

дизвиква проблеми. Те се пораждат от разминаването между резултатите на бан-
ките и данните, получавани при оповестените начини за неговото определяне.
Водещи причини за различията са: на първо място, достъпът до данни; на второ
място, ограничението, което си налага самата институция при определяне обхва-
та на оперативните разходи, и разбира се, периодът, за който се изчислява.

Въпреки споровете относно това, кои точно разходи могат да бъдат при-
числени към оперативните, в това изследване към тях се включват админист-
ративните разходи, амортизацията и другите оперативни разходи4. Изборът на
тази класификация се предопределя от факта, че банките могат да управляват
в резултат на собствените си усилия единствено разходите, независещи от па-
зара. Посочените оперативни разходи изразяват способността на мениджмън-
та да „настрои организацията-банка” в синхрон с изискванията на средата,
вътрешните организационни процеси, бизнеспроцесите и адаптивните промени.
Освен това, банките не включват лихвените разходи в групата на оперативните,
което се вижда от нивата на показателя.5

Индикации за проблеми при калкулиране и интерпретиране на показателя
се пораждат и от втората му част – знаменателя, изразен чрез брутен доход
на банката и нетен доход на банката, в които участват приходи от лихви и коми-
сиони и разходи за лихви и комисиони. В някои изследвания към групата на
приходите се отнасят общо приходите на банката, в други се определят нетни
показатели за приходите – нетен лихвен доход и нетен нелихвен доход, което
предопределя и различните стойности във водените статистики. В състава на
показателя „оперативен доход (до резерви)” се включва чистият лихвен доход,
чистият комисионен доход, а така също и другите доходи.
4 Вж.: Grier, W. Credit analysis of financial institutions, Euromoney Books, 2007.
5 Вж.: Tripe, D. Cost to income ratio in Australasian banks. http://centre-banking-studies.massey.ac.nz/

fileadmin/research_outputs/costtoincome.pdf. Важен момент при определяне на стойността „Cost/
Income” е и изключването на рисковите и съмнителни експозиции. Това се обяснява с факта, че
причината за тези експозиции е в минал период, докато показателят оценява настоящото из-
пълнение на банката Нещо повече, при включване на тези експозиции и при тяхното евентуално
отписване, стойностите „Cost/Income” ще варират в широки граници, а това няма да даде необхо-
димата информация на и за банката. При оценката на приходите и разходите са изключени
обезценките, провизиите, нетните показатели за реализирани печалби (загуби) от финансови
активи и финансови пасиви, неоценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
нетните печалби (загуби) от финансови активи и пасиви, държани за търгуване; нетните печалби
(загуби) от финансови активи и пасиви, определени по справедлива стойност в печалбата или
загубата; нетните печалби (загуби) от отчитане на хеджиране; нетните валутни разлики; нетните
печалби (загуби) от отписани активи, различни от тези, държани за продажба, провизиите и
обезценката. Причината за тяхното изключване е, че те изразяват нетни величини, а освен това
при повечето банки не биха оказали съществено влияние върху динамиката на показателя, тъй
като стойностите им са незначителни. Обезценките също са нетен показател и поради това не
могат да бъдат отчетени в брутните показатели за приходите и разходите.
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Представените особености и характеристики на елементите на показате-
ля за оперативна ефективност водят до следното заключение. Вариант 1 на
показателя представя отчитането на нетния лихвен доход, което предполага
включването и на лихвените разходи при неговото калкулиране. Противополож-
ното виждане – Вариант 2 – изключва лихвените разходи. Към лихвените раз-
ходи обикновено се включват плащания за привлечени средства във вид на
текущи сметки или депозити на физически и юридически лица, междубанкови
кредити, кредити от централна банка, емисия на облигации и други дългови
ценни книжа. Тъй като ключов източник на ликвидност са средствата, привле-
чени от клиентите във вид на текущи разчети и срочни депозити, често банките
нямат достатъчно възможност за снижаване на лихвените разходи в резултат
на конкурентния натиск от страна на други банки. Освен това търговските бан-
ки нямат и възможност за рязко снижаване на лихвите по текущите сметки,
особено по срочните депозити, тъй като това би предизвикало масово оттегля-
не на средства от банката, съмнение за финансовата £ устойчивост и би създа-
ло негативен информационен фон, особено в случаите на изтегляне на капитал
към банките-майки.

3. Факторно влияние върху ефективността

Изследването на „Cost/Income” изисква открояването и систематизиране-
то на набора от фактори, които влияят върху неговата стойност. Най-общо де-
терминантите могат да бъдат систематизирани в три групи – влияещи върху
оперативните разходи, лихвените приходи и разходи и регулаторни. В този слу-
чай в обхвата на факторите, влияещи върху оперативните разходи следва да
се включат всички онези, които нямат връзка с формирането на лихвените про-
центи и се влияят единствено от начина на функциониране на банката, процеси-
те, структурите и мениджмънта6.

Водещият елемент за промяна на лихвените приходи и разходи е икономи-
ческият растеж, следван от лихвения спред. Последният търпи влиянието на
редица фактори, влияещи и върху самата ефективност7.

В групата на регулаторните детерминанти попадат капиталовата адек-
ватност, банковата ликвидност и нивото на минималните задължителни резерви.

За целите на изследването са избрани следните детерминанти: икономи-
чески растеж (изразен чрез изменението на брутната добавена стойност), па-
зарна концентрация (индекс на Херфиндал-Хиршман и коефициент за пазарна

6 Най-силно влияние върху поведението на оперативните разходи оказват спецификата на бизнес-
модела, променливата заетост на персонала, високото равнище на постоянните разходи, масово-
стта на банковите операции и възможността за стандартизиране, природата на банковите услуги,
ниската проследимост на разходите.

7 Размерът на банката, собствеността на капитала, качеството на кредитния портфейл, нивото на
капиталовата адекватност, равнищата на режийните разходи и други оперативни разходи и дела
на ликвидните и фиксираните активи, банковите измами, лошото управление на кредитния риск,
корпоративното ръководство, пазарната концентрация, степента на развитие на банковия сектор,
тежестта на данъчното облагане и пр.
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концентрация)8, банкова ликвидност (кредитите и авансите (без тези за кредит-
ни институции) спрямо депозитите (без тези от кредитни институции), капита-
лова адекватност9, размер на активите, размер на депозитите и лихвен спред
(разликите на съотношенията приходи от лихви/общо кредити и аванси и разхо-
ди за лихви/общо депозити – без подчинен срочен дълг).

Към тези показатели могат да се включат и други, например възвръщае-
мост на собствения капитал (ROE) и възвръщаемост на активите (ROA).10 Факт
е, че колкото по-добре банката експлоатира ресурсите, толкова по-добра ефек-
тивност следва да има, тъй като формираната печалба отчита и извършените
оперативни разходи.

Размерът на активите и пасивите и горепосочените фактори участват при
формиране на регресионното уравнение за оценка на факторното влияние върху
показателя за ефективност при Вариант 1 и Вариант 2.

Последният елемент от оценката на ефективността са оперативните
разходи. Те се представят също за тримесечия и по съответни институции.

За целите на иконометричния анализ регресионното уравнение има вида11:

Lnyi = β1 + β2Lnxi2 + · · · + βkLnxik + · · · + βKLnxiK + εi,

където:
- У е зависимата променлива;
- Х – независимата променлива;
- ε – размерът на грешката;
- коефициентите β2 до βk – параметрите, които индикират влиянието на Х

върху У;
- β1 – остатъкът (константата).
С най-голямо въздействие при Вариант 1 са Assets, Liquidity, HHI, IntSpread,

OPERCOST12. Коефициентът на детерминация е в размер на 0,664 (кориги-
раният коефициент на детерминация от 0,660 – 66%), т.е. тежестта на тези фак-
тори при формирането стойността на показателя е 66%.

8 Собствени изчисления на база данни за активите по отчетите на банките към БНБ. В анализа са
включени 23-те банки като цял пазар, с изключени от пазара клонове на чужди банки, като
пазарната концентрация се оценява само с тези 23 банки.

9 Поради липса на информация за тримесечните данни за капиталовата адекватност по конкретни
банки, оценката се извършва на база осреднени тримесечни данни за общата капиталова адекват-
ност (в %) и отношението на адекватността на капитала от І ред. Вж.: Банките в България,
тримесечен бюлетин на БНБ, 2007-2011.

1 0 За сравнимост при анализа и оценка на факторното влияние, възвръщаемостите се оценяват на
тримесечна база, без натрупване на печалбата, а с отчитане на печалба за тримесечие и формиране
на средна величина на собствения капитал (СК) от тримесечните данни. Вж.: Beyond ROE – how
to measure Bank performance. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/beyondroehowtomeasureban
kperformance201009en.pdf.

1 1 Чрез логаритмуването се преодолява голямото вариране в изходните данни. Причината за това
е, че някои банки са по-малки, с по-малко клиенти и съответно при тях оценките, довели до тези
резултати, са по-малко, а голямото вариране на изходните данни води до сериозни различия.

1 2 Проверката отхвърля наличието на мултиколинеарност и хетероскедастичност.
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Отхвърлени като вероятностни фактори на влияние са промените в брут-
ната добавена стойност (икономическият растеж), нивата на капиталова адек-
ватност, възвръщаемостта на активите и собствения капитал, част от които са
в силна степен на корелация с други независими променливи. Резултатите по
отношение на коефициентите β и стандартната грешка, значимостта и t-стати-
стиката са представени в таблица 1:

Таблица 1

Резултати от иконометричния модел – Вариант 1

Статистическата значимост на изброените по-горе фактори е от 0,05 до
0,1 (т.е. те са статистически значими). С помощта на коефициентите регреси-
онното уравнение придобива вида:

LnY=7,369-0,247*LnLiquidity-0,816*LnHHI-0,366*LnIntSpread+0,656*
LnOpercost-0,707*LnAsses
или стандартизирано във вида:
LnY=-0,272*LnLiquidity-0,083*LnHHI-0,093*LnIntSpread+1,603*
LnOpercost-1,871*LnAsses
От данните се вижда, че повечето коефициенти са с отрицателен знак, т.е.

те са предпоставка за обратно влияние върху показателя. Но тъй като показа-
телят е негативен (при ръст на стойностите му състоянието на банката се вло-
шава), това би довело до по-различни разсъждения.

Ликвидността представлява способността на банките във всеки момент
без забава да изпълнят ежедневните си задължения, както в нормална банкова
среда, така и в условията на криза. Това означава, че за да увеличи ликвиднос-
тта си, банката трябва да разполага с достатъчно средства, с които да се удов-
летвори изискуемостта на депозитите в кратък срок, според желанията на де-
позитарите. В този смисъл подобна застраховка за стабилност би следвало да
доведе до свиване на печалбата, а оттам и до ръст на показателя за оперативна
ефективност (като изражение спрямо нетен лихвен доход, тъй като при постоя-
нен числител знаменателят му намалява). Влошаването на показателя се инди-
кира от нарастването на неговата стойност при запазени нива на оперативните
разходи и спад в нивото на печалбата, изразена в голямата си част от нетния

Показатели B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 7,369 3,373 2,185 0,029

LnLiquidity -0,247 0,027 -0,272 -9,333 0,000

LnHHI -0,816 0,411 -0,083 -1,987 0,048

LNIntSpread -0,366 0,163 -0,093 -2,244 0,025

LNOPERCOST 0,656 0,033 1,603 20,151 0,000

LNAssets -0,707 0,030 -1,871 -23,223 0,000
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доход на банката. С други думи, умереността в синхронизирането на паричните
потоци и формирането на ликвидността е от съществено значение за подобря-
ване на ефективността.

Нивото на пазарна концентрация също ограничава възможносттта на бан-
ката да разгърне потенциала си. При наситен пазар това води до формиране на
пределна граница на бизнеса (наложен не от производствените възможности, а
от емкостта на пазара), тъй като постигнатите оптимални нива на доход зави-
сят от това, какъв дял има банката спрямо своите конкуренти. В случаите, в
които банките не се адаптират към средата, оставят старите структури откъм
бизнес, площи, персонал и пр., се наблюдава влошено състояние на ефективно-
стта. Предполага се, че конкуренцията подтиква банките към усъвършенства-
не, но по-конкретно коефициентът за концентрация на банките у нас показва, че
четири банки разпределят половината от пазара за разглеждания период, а това
неминуемо потвърждава и връзката между ефективността и пазарната концен-
трация.

Влиянието на лихвения спред има пряка връзка с отчитането на чистия
доход на банковия бизнес. Колкото по-висок е лихвеният спред, толкова по-
голям доход получават банките. При разгърнат потенциал на пазара, това води
до високи печалби и изключително добра ефективност (ниски стойности на по-
казателя). Високият лихвен спред, обаче, е и индикатор, който при свит пазар
отблъсква клиентите. Възможните мерки на поведение на банките за запазва-
не на ефективността са редукция на оперативните разходи и свиване на лихве-
ния спред за овладяване влошаването на ефективността.

Положителната връзка между оперативните разходи и ефективността на
банката при Вариант 1 е предопределена от природата на показателя. Тя доказ-
ва, че оперативните разходи стоят в основата на формиране на стойността на
показателя „Cost/Income”.

Размерът на активите е последният възможен фактор за подобряването
на ефективността. Колкото повече нарастват активите, толкова повече ще на-
растват и приходите от лихви (при липса на значим ръст на просрочените зае-
ми), а ако банките запазят организационните си структури и не разширят факто-
рите на производство, ефективността на банката ще се подобри. Ясно е, че
посочените детерминанти са от изключително значение за банковия бизнес.

Вариант 2 на калкулиране на показателя отчита брутния доход на банката.
Основните резултати за коефициентите на връзка са представени в таблица 2.
Коригираният коефициент на детерминация е 0,776, или 77,6% от стойността на
показателя и се предопределя от тези фактори. Тестовете потвърждават от-
съствието на мултиколинеарност и хетероскедастичност, което подкрепя моде-
ла. Стойността на грешката отново е под минималната долна граница на значи-
мост от 0,05.
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Таблица 2

Резултати от иконометричния модел – Вариант 2

С получените резултати уравнението на регресията придобива следния вид:
LnY=7,247-0,101*LnLiquidity-0,620*LnHHI+0,707*LnOpercost-0,750*
LnAsses
или стандартизирано във вида:
LnY=-0,128*LnLiquidity-0,072*LnHHI+1,990*LnOpercost-2,285*LnAsses
Факторите на влияние върху поведението на показателя за ефективност

при Вариант 2 логично са по-малко, тъй като при неговото калкулиране се отчи-
та брутният доход на банката. От набора от фактори е изключен лихвеният
спред, тъй като е статистически незначим. Посоката на влияние на факторите
се запазва, а анализът на Вариант 2 отчита значимостта само на четири от тях.
И при него, обаче, поради статистическа незначимост се изключват капитало-
вата адекватност, депозитите13 и брутната добавена стойност. Най-значими са
двата основни компонента – оперативните разходи и активите. Индексът на
пазарна концентрация и ликвидността отчитат пазара и дела на банката в него,
както и параметризирането на необходимото количество ресурс за осигуряване
на краткосрочни плащания по депозитите.

4. Перспективи пред ефективността

Обобщеният анализ на детерминантите води до извода, че ефективността
на банките у нас се дължи на търговското банкиране. Причината за това е, че
основните детерминанти на ефективността са пряко свързани с активите и па-
сивите на банките, които близо 80% са съответно кредити и депозити. Фактори
като капиталова адекватност, икономически растеж и възвръщаемост не оказ-
ват съществено влияние върху постигнатата оперативна ефективност. И в два-
та случая водещи са размерът на активите и нивото на оперативните разходи,
т.е. банката и нейната оперативна ефективност са действително индикатор за
добро институционално управление.

B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 7,247 1,335 5,427 0,000

LnLiquidity -0,101 0,019 -0,128 -5,443 0,000

LnHHI -0,620 0,192 -0,072 -3,223 0,001

LNOPERCOST 0,707 0,023 1,990 30,828 0,000

LNAssets -0,750 0,021 -2,285 -34,936 0,000

1 3 Поради характера на банкерството у нас се предполага, че те биха могли да се идентифицират с
кредитите и да оказват същото влияние.
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Иконометричният анализ посочи два основни фактора на влияние върху
ефективността – активите и оперативните разходи. В контекста на тяхното по-
ведение, за да запазят и подобрят ефективността си, банките у нас следва да
разполагат с достатъчно по размер активи, достъп до външно и вътрешно фи-
нансиране, подобряване на качеството на кредитните портфейли и оптимизира-
не на бизнесмоделите. Какво предлага средата?

В светлината на развитието на глобалната икономика и европейския бан-
ков сектор до края на 2011 г., значимостта на банките от ЦИЕ (част от който
пазар е и нашата страна) за растежа и доходността на международните играчи
е все още очевидна. Регионът продължава да допринася за увеличаване на
потока от приходи към международните банкови групи и през 2011 г. и остава
ключов драйвер за подем на банките-майки14. С оглед на това, банките-майки
следва да поддържат развитието на субсидиарите си, а това оказва една първо-
начална подкрепа на бизнеса им.

В контекста, обаче, на случващото се в региона, българските банки отбе-
лязват спад в приноса си към централите. Рентабилността и ръстът на банко-
вия пазар у нас отдавна не са на нивата от годините на кредитния бум, а криза-
та доведе до промяна и в нагласите на клиентите на банките. За основен причи-
нител на спадащата рентабилност и ръст на пазара се счита основно безрабо-
тицата, последвана от нивото на необслужваните заеми, а допълващ фактор е
вече разпределеният пазар15. В добавка към това, кредитирането в балкански-
те страни не се възстановява с желаните за банките-майки темпове, поради
високата безработица и намалените доходи на домакинствата. В резултат на
негативните перспективи за бизнеса, се налага банките да преместят граница-
та на „сигурните” си доходи към по-ниски нива и да пренасочат бизнеса си или
към други бизнесполета или към други пазари16.

Преориентирането на бизнеса, от своя страна, неминуемо ще доведе и до
вариант, в който банките ще изтеглят и капитали от субсидиарите си, за да
подпомогнат печелившия си бизнес на чуждите пазари или пък изискванията на
регулаторите за ликвидност и капиталова адекватност. Оттеглянето на капитал
от банките-майки, обаче, може да се тълкува различно. Според председателя

1 4 Вж.: CEE Banking Outlook, UniCredit CEE Strategic Analysis, january 2012, http://
www.unicreditbulbank.bg/weblayout/groups/bulbankwebsite/documents/bbproductdocument/
cee_banking_outlook_2012.pdf.

1 5 Вж.: European banking sector – Facts and Figures 2012, EBF, http://www.ebf-fbe.eu/uploads/
FF2012.pdf.

1 6 В обзора си на ритейл банкирането в ЦИЕ за 2012 г. консултантската група Roland Berger
посочва, че голяма част от банките се преориентират към микропредприятията. Вж.: Retail
banking in CEE – exploiting the potential of the micro business segment, Consulting group Roland
Berger, EFMA, 2012. http://www.rolandberger.at/media/pdf/Roland_Berger_EFMA_Studie_Retail_
Banking_in_CEE_20120606.pdf. Преместването на дейността в други бизнесполета у нас може да
стане единствено при легализиране на капитала на повече от богатите лица, в резултат на което
биха могли да се обособят характерните за западната практика Wealth и Asset Management.
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на Европейската банкова асоциация17, „изтеглянето на капитал е необходимо по-
някога, дори здравословно, за да възстанови жизнеността на финансовата систе-
ма и нормалното финансиране на стопанската дейност. Всяка финансова криза,
особено тази, генерирана от кредита или от строителен балон, е последвана от
изтегляне на капитал, което води до задлъжнялост на банките, а техните заема-
тели се редуцират до устойчиви нива. Накрая на коригиращия процес банковата
система би следвало да има повече капитал, по-малко дълг и по-балансирана
ликвидна структура, с ниско ниво на нестабилни източници на финансиране”.

Изтеглянето на капитали от майките, в случаите, в които субсидиарите
имат достатъчна самостоятелност на чуждите пазари, има позитивен ефект за
тях. Да, но това може да бъде и процес на принудително изтегляне, което има
немотивираща и ограничителна мярка върху дъщерните дружества. Подобно
принудително изтегляне може да е предизвикано от ограничените ресурси на
банките-майки извън страните за увеличаване на ликвидността и капиталовата
адекватност или като средство за инвестиране на нови пазари. Освен това, може
да се използва и като ресурс за собствените им инвестиционни пазари, поради
подобрено доверие към тях18.

И ако за Европейската банкова асоциация изтеглянето на капитал поняко-
га е здравословно, то подобна операция все пак може да създаде сериозен риск
за страните от ЦИЕ19. Диспропорцията в степента на изтегляне на капитала
може да окаже съществено влияние върху предлагането на кредитите в регио-
на и може да застраши процеса на възстановяване. Липсата на активно креди-
тиране, обаче, свива доходите от активите, а това влошава ефективността на
банките (субсидиари).

Що се отнася до промените в бизнесмодела20, изследвания сочат, че21,
сегашният модел (към 2012 г.) на функциониране на банките е на границата на
колапса. Това състояние налага промени, водещи до трасформация на структу-
рите и управлението – банките ще станат по-малки, фрагментирани и децен-

1 7 Вж.: Enria, A. Deleveraging and segmentation of the Single Market, Annual National Bank of Poland’s
Conference, A Reconfiguration of Europe - the CEE Perspective, October, 2012. http://
www.eba.europa.eu/cebs/media/aboutus/Speeches/Andrea-Enria-s-keynote-speech-at-the-NBP-
Conference---A-Reconfiguration-of-Europe---the-CEE-Perspective_1.pdf

1 8 Вж.: CEE deleveraging remains moderate, mitigated by portfolio investments and EU funds, 8-11-
2012, http://www.erstegroup.com/de/Presse/Presseaussendungen/Archiv/2012/11/8/CEE-deleveraging.

1 9 Вж.: Simor, A. The EU Bank deleveraging process from a CEE perspective, The end of cross-border
banking in emerging markets? Adapting business models in the era of regulatory reform, EBRD,
Reinventing Bretton Woods Committee, G20 conference London, 17 May, 2012. http://www.mnb.hu/
Root/Dokumentumtar/ENMNB/Monetaris_politika/speeches/EBRD_Keynote_Address_speech_
Simor_Andras_EN.pdf.

2 0 Един изключително широк обзор на промените, предизвикателствата и проблемите в изгражда-
нето на бизнесмоделите прави Ст. Вачков. Вж. подр.: Вачков, Ст. Банковите бизнес модели –
поуки от миналото и визии за бъдещето. Изд. Наука и икономика, ИУ – Варна, 2011.

2 1 Вж.: Optimizing banking operating models - From strategy to implementation, September 2012. http:/
/www.kpmg.com/BE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/optimizing-banking-
operating-models.pdf.
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трализирани. Постигането на ефективността би могло да стане чрез про-
цесно подобрение и опростяване на бизнеса. Новите технологии също добавят
„скорост” в инициативите за провяна. Те са и най-същественият елемент от
средата на трансформиране на бизнесмоделите. От позицията на технологиите,
ефективност се постига и от чисто икономическата изгода – спадът в инвести-
ционните разходи. Съобразно вижданията на KPMG и PriceWaterhouseCoopers,
оценката на оперативните разходи и подобряването на ефективността следва
да се разглеждат, на първо място, според оперативния модел и според предло-
жението към клиента и на, второ, спрямо каналите за доставка.22 Тези транс-
формации изискват отново и на първо място ИТ-иновации и иновативни бизнес-
модели, подобно на тези на Accenture за „умните” банки.

5. Заключение

Българската банкова система остана встрани от „окото на бурята”. Пре-
кият ефект от финансовата криза се прояви при банките-майки, които, обаче, не
реагираха „твърде остро” спрямо субсидиарите си и не оттеглиха капитал в
началото на периода. Въпреки постигнатите по-ниски равнища на рентабилнос-
тта, увеличаване на изискванията за стабилност и устойчивост на сектора, бан-
ките-майки устояха на натиска и оставиха субсидиарите в страната ни. За да
запазят и подобрят ефективността си, банките следва да заложат на трансфор-
мациите в бизнесмоделите, адаптирането към новите технологии, въвеждането
на ИТ-системи и запазване стабилността на институциите. Тук те трябва да
влязат и в ролята си на мотиватор на бизнеса, да преосмислят високите лихве-
ни равнища и да дадат „рестарт” на икономиката, за да може впоследствие да
продължават да получават стабилна доходност от пазара, а това ще неутра-
лизира и желанието на банките-майки да преместят капиталите и бизнеса си.

DETERMINANTS  OF  THE BANK’S  OPERATING  EFFICIENCY

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Aleksandrina  Pancheva

Abstract

The global financial and economic crisis put the banking sector to the test in countries all
over the world. The negative impact of the crisis transferred itself also into the real economy,
and thence onto the commercial portfolios of banks. Bulgarian banks, being part of this global

2 2 Според тях, бизнесмоделите са съставени от предложението към клиента плюс каналите за дос-
тавката на услугата и оперативния модел (включващ ръководство, риск, контрол, финансов
анализ, правна и физическа структура, хора, възнаграждения и доставки). Двата дяла предпола-
гат, че за постигане на по-висока ефективност и подобряване на предложението към клиента,
банката следва да оптимизира елементите на оперативния модел, използвайки всички възможни
подходи за иновиране и реинжениране. Вж.: Operating in the future – Is your operating vision
clearly defined?, PricewaterhouseCoopers, Banking and capital markets, 2009, http://www.pwc.com/
gx/en/banking-capital-markets/assets/operating-in-the-future.pdf.
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system, reported negative changes in their performance indicators, but not in all of those.
Despite the crisis, banks preserved their efficiency and the reason for the balancing effect of
the negative external influences can be found in a more profound analysis and assessment of
the very determinants of efficiency.

Keywords: operating efficiency, banks, performance indicators, business models,
determinants of efficiency.

ДЕТЕРМИНАНТЫ  ОПЕРАТИВНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  БАНКА

Гл.  асс.  д-р  Александрина  Панчева

Резюме

Мировой финансовый и экономический кризис поставил серьезные испытания перед
банковским сектором в странах мира. Негативное влияние кризиса перешло и в реальную
экономику, а оттуда отразилось и на торговые портфели банков. Болгарские банки, явля-
ясь частью глобальной системы, установили негативные изменения в своих перформанс-
показателях, но не во всех. Несмотря на кризис банки сохранили свою эффективность, а
причину уравновешивающего воздействия негативных внешних влияний можно обнару-
жить в более углубленном анализе и оценке самих детерминант эффективности.

Ключевые слова: оперативная эффективность, банки, перформанс-
показатели, бизнес-модели, детерминанты эффективности.
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МОРФОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КАТЕГОРИЯ
ДИНАМИЧНИ СПОСОБНОСТИ

Ас. Моника Михайлова

Увод

През последните години концепцията за динамичните способности придо-
бива все по-широка популярност в икономическата теория и практика. Това е
наложено от факта, че в съвременната стопанска действителност поддържане-
то на устойчива конкурентноспособност изисква повече от притежаването на
трудни за имитиране ресурси. Необходими са също така и уникални и трудно-
подражаеми динамични способности, които да осигуряват „непрекъснато създа-
ване, разширяване, обновяване, защитаване и запазване приложимостта на уни-
калната база активи на предприятието”1. Динамичните способности се харак-
теризират със сложна и многопластова същност, създаваща сериозни затруд-
нения при тяхната оценка и управление. Това в значителна степен ограничава
възможностите за практическа приложимост на концепцията. Един от основни-
те проблеми произтича от факта, че динамичните способности съществуват на
няколко йерархични равнища, които формират различни дълбочинни пластове, в
зависимост от степента на вътрешна промяна, която предизвикват. Друг ас-
пект от концепцията, създаващ сериозни затруднения при операционализиране-
то й, е свързан с комплицираната взаимна обвързаност на изграждащите ги
елементи. Ето защо считаме, че изясняването на тези фундаментални въпроси
е в основата на практическата приложимост на концепцията.

Във връзка с това целта на тази статия е да бъде дефинирана и анализира-
на морфологията, описваща строежа и взаимните връзки между отделните рав-
нища и елементи на динамичните способности.

1. Концепция и основни характеристики
на динамичните способности

Концепцията за динамичните способности е сравнително нова за икономи-
ческата наука и практика. Тя възниква в началото на 90-те години на двадесети
век като еволюционно продължение на ресурсния подход, стремейки се да пре-
одолее основната му слабост – статичността. Подходът за динамичните спо-
собности е представен в научните среди като интегративна перспектива на съще-
ствуващите концептуални и емпирични познания, свързани с възможностите за

1 Teece, D. Dynamic Capabilities and Strategic Management: organizing for innovation and growth.
Oxford University Press, 2009, p. 4.
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спечелване и поддържане на конкурентни предимства. Той има за цел да иден-
тифицира способностите, които могат да бъдат източник на устойчиво конку-
рентно предимство и да обясни как тези динамични способности създават ус-
пешни ресурсни конфигурации. Най-общо може да се каже, че динамичните
способности определят потенциала на предприятието да управлява динамиката
в конкурентните предимства.

Редица автори2 са допринесли за теоретичното и емпиричното развитие на
концепцията, като с течение на времето обогатяват, допълват и разясняват от-
делни нейни аспекти. Въпреки множеството изказани мнения, проблемът за
дефинирането на динамичните способности все още не е окончателно решен.
Това в значителна степен затруднява процеса на тяхната оценка и управление.
Въз основа на представените в литературата определения, можем да изведем
следната дефиниция: „Динамичните способности обхващат способността на
предприятието въз основа на усвоеното познание, целенасочено да създава
модели на дейност, осигуряващи стратегическа гъвкавост, водеща до поддържа-
не на съответствие между ресурсната база и външната среда, с цел управление
на динамиката в конкурентните предимства”. В съответствие с посоченото
определение могат да бъдат изведени следните основни характеристики на
динамичните способности:

1) Динамичните способности са целенасочено създадени в рамките на
предприятието, следователно не са случайно решение на проблеми, а резултат
от целенасочена човешка дейност. Те трябва да бъдат създадени в предприя-
тието, тъй като не съществува пазар, на който да бъдат купени. Придобиват се
с течение на времето въз основа на натрупания опит, направените инвестиции и
усвоените познания. Те са разработени и вградени в дейността на предприяти-
ето и еволюират заедно с него. Формирането им зависи от историята и следва-
ния път на развитие.

2) Динамичните способности се проявяват в модели на дейност, които могат
както да бъдат вградени в организационни процеси и системи, така и да бъдат
заложени в капацитета на управляващите. Моделите могат да бъдат както
формализирани, така и неформализирани.

3) Динамичните способности осигуряват привеждане на ресурсната база
в съответствие с изменящите се характеристики на външната среда. Те опре-
делят капацитета на предприятието да развива своите ресурси, като по този
начин създава нова стойност.

4) Променяйки ресурсната база, динамичните способности разкриват нови
стратегически алтернативи и пътища за развитие, като по този начин осигуря-
ват стратегическа гъвкавост на предприятието. Така те му позволяват да реа-
гира своевременно и адекватно на новите възможности и заплахи, произтичащи
от средата и му дават възможност да създава, както вътрешна, така и външна
промяна.

2 Teece, Pisano, G. P. ShuenEisenhardt and Martin, Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh, Winter,
Zollo.
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5) Управлението на динамиката в конкурентните предимства (създаване,
защитаване, актуализиране и при необходимост разрушаване на съществува-
щите конкурентни предимства) се постига чрез осъществяване на промени в
ресурсната база. По този начин динамичните способности оказват индиректно
влияние върху конкурентните предимства и стопанските резултати, поради кое-
то невинаги имат положително въздействие. Дори се счита, че при набелязване
и развитие на неподходящи динамични способности е възможно влошаване на
резултатите. Това се дължи на факта, че динамичните способности оказват и
директно влияние върху стопанските резултати, тъй като тяхното създаване,
развитие и използване генерира разходи. Следователно, за да бъдат постигнати
стратегическите цели на предприятието, динамичните способности трябва да
бъдат правилно идентифицирани и да се извърши точна съпоставка и оценка на
очакваните ползи и изискуемите разходи.

6) Динамичните способности са уникални за всяка стопанска организация.
Тази уникалност произтича от специфичното комбиниране на техните елемен-
ти. Следователно, в различните предприятия динамичните способности демон-
стрират сходства в ключовите характеристики и специфичност в детайли.

7) Динамичните способности са жизненоважни в турболентна среда, но се
развиват в отговор на различни условия, а не само в резултат на промени в
средата. Те осигуряват дългосрочното оцеляване и развитие на предприятието.

2. Равнища на динамичните способности

Динамичните способности се характеризират със сложна и многопласто-
ва същност и съдържание. Според степента на вътрешна промяна, която създа-
ват, могат да бъдат обособени няколко разграничими йерархични равнища, ко-
ито всъщност формират различни дълбочинни пластове. Във връзка с това ре-
дица автори3 споделят становището, че съществува йерархия на динамичните
способности, в резултат на което в литературата са изведени множество класи-
фикации, отнасящи способностите към определено равнище (таблица 1).

Таблица 1

Място на динамични способности в йерархията на способностите

3 Collis, D. J.; Winter; Pavlou and Sawy; Wang and Ahmed; Ambrosini, Bowman, Collier и др.
4 Collis, D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities?. Strategic Management

Journal, 15: 1994, (143-152).
5 Danneels, Erwin. The dynamics of product innovation and firm competences.Strategic Management

2002, Journal, 23, (1095-1121).

Автор Год. Равнище
нулево първо второ трето

Collis4 1994
Първа категория
функционални
способности

Втора
категория

Трета
категория

Мета
способности

Danneels5 2002 Способности от
първо равнище Способности от второ равнище
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На основата на позициите на тези и други автори, анализът дава основание
да се обобщи, че динамичните способности съществуват на три ясно разграни-
чими равнища, които могат да бъдат представени в пирамида на способности-
те (фиг. 1). Съвкупността от тези равнища формира цялостния капацитет на
предприятието да осигурява съответствие между ресурсната база и променя-
щите се пазарни условия.

Фиг. 1. Пирамида на способностите

Winter6 2003
Нулево равнище
Базови
способности

Способности от първо равнище
Способности
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Zahra, Sapienza,
Davidsson7 2006 Съществени

способности Динамични способности
Andreeva and
Chaika8 2006 Функционални

способности Ключови способности Динамични
способности

Pavlou and
Sawy9 2006 Основни

подпроцеси
Способности
от първо
равнище

Способности от второ равнище

Wang and
Ahmed10 2007 Ресурсна база от първо

равнище
Ключови
способности

Динамични
способности

Ambrosini,
Bowman,
Collier11

2009 Ресурсна база
Инкременталн
и динамични
способности

Обновяващи
динамични
способности

Регенериращи
динамични
способности

ресурсна база на предприятието

човешки, финансови ресурси, материални, нематериални активи

акомодативни

усъвършенстване и актуализиране на ресурсната база

трансформационни
обновяване, модифициране и разширяване на

ресурсната база

динамични способности, които
променят динамични способности

регенеративни

0
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6 Winter, S. Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal,2003, 24,(991-995)
7 Zahra, S., A., Sapienza, H., J., Davidsson, P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review,

model and research agenda. Journal of Management Studies, 2006, 43, (917-955)
8 Andreeva, T. and V. Chaika. Dynamic Capabilities: What They need to be dynamic? Discussion paper,

Institute of Management, St. Petersburg State University, 2006.
9 Pavlou and El Sawy. Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, Decision Sciences,

Vol. 42, Issue 1,  (239-273), February 2011.
1 0 Wang, Catherine L. and Ahmed, Pervaiz K., Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda.

International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 1, (31-51), March 2007.
1 1 Ambrosini, V., C. Bowman and N. Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew

their resource base. British Journal of Management, 2009, 20, 9-24.
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Пирамидата на способностите отразява отделните равнища на динамич-
ните способности в зависимост от степента на вътрешна промяна, която пре-
дизвикват.

На нулево равнище е разположена ресурсната база на предприятието,
осигуряваща неговото ежедневно функциониране. Тя обхваща ресурсите и спо-
собностите, чрез които предприятието изпълнява индивидуалните си задачи и
разрешава възникващите проблеми. Във връзка с това Колис12 отбелязва, че
това са функционални способности със съществено значение, както за осъще-
ствяването на основните бизнеспроцеси, така и за оцеляването на предприяти-
ето. Andreeva и Chaika13 считат, че способностите от това равнище са разпрос-
транени в по-голямата част от предприятията от съответната индустрия. По
наше мнение, развитието на съществуващата ресурсна база се определя от
историята, натрупания опит, взетите решения в миналото и следвания път на
развитие, поради което те са специфични за всяко отделно предприятие. В ре-
зултат на това е възможно съществуващата ресурсната база да съдържа (ма-
кар и в краткосрочен план) редки, ценни, трудни за имитиране и незаменими
ресурси, които могат да бъдат източник на конкурентни предимства. Динамич-
ните способности позволяват на предприятието да променя и създава нови стра-
тегически възможности. Необходимо е да се отбележи, че те не могат да съще-
ствуват отделно от ресурсната база, тъй като се проявяват единствено със и
чрез нея. Независимо от възприетата от различните изследователи терминоло-
гия (способности от нулево, от първо равнище, основни подпроцеси, функцио-
нални, основни, оперативни, статични способности, ресурсна база), това равни-
ще обхваща оперативни, а не динамични способности, които позволяват на пред-
приятието да изпълнява ефективно своите основни производствено-стопански
(снабдяване, производство, пласмент, финансиране) и управленски функции (пла-
ниране, организиране, ръководство и контрол). Оказвайки влияние върху ресур-
сната база, динамичните способности индиректно въздействат върху равнище-
то на конкурентноспособност на предприятието.

Способностите от първо равнище предизвикват постепенни промени в
ресурсната база на предприятието. Това са динамични способности, проявява-
щи се дори и в стабилна среда. Въпреки, че външните условия не изискват
радикални промени, е необходимо предприятията непрекъснато да усъвършен-
стват и актуализират ресурсната си база с цел запазване и адаптиране на кон-
курентните предимства. Чрез тези способности предприятието не трансформи-
ра съществуващата ресурсна база, а само я приспособява към пазарните изис-
квания. Това становище се подкрепя и от Амброзини, Боуман и Колиер14, които
определят динамичните способности от първо равнище като инкрементални

1 2 Collis, D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities?. Strategic Management
Journal, 15: 1994, 143-152.

1 3 Andreeva, T. and V. Chaika. Dynamic Capabilities: What They need to be dynamic? Discussion paper,
Institute of Management, St. Petersburg State University, 2006, p. 6.

1 4 Ambrosini, V., C. Bowman and N.Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew
their resource base. British Journal of Management, 2009, 20, 9-24.
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(постепенни), тъй като обхващат процеси, засягащи постепенни промени в ре-
сурсната база на предприятието. Според авторите, динамичните способности
от това равнище са повтарящи се и вградени в дейността на предприятието и
могат да бъдат определени като устойчиви модели на колективна дейност. Амит
и Шумейкър разглеждат този тип способности „като повтарящи се процеси или
продуктови иновации, производствена гъвкавост, реагиране на пазарни промени
и кратък цикъл на развитие”15.

Способностите от второ равнище са свързани с процесите на непрекъс-
нато обновяване, модифициране и разширяване на ресурсната база, с цел под-
държане на конкурентни предимства в условията на промяна. Те предизвикват
трансформиране на съществуващата ресурсна база в нови ресурсни конфигура-
ции. Способностите от това равнище са определяни като „креативни и предпри-
емачески”16, тъй като от тяхното развитие зависи капацитетът на предприяти-
ето да разработва нови стратегии по-бързо от конкурентите си чрез преконфи-
гуриране на различни ресурси. Във връзка с това Уанг и Ахмет17 считат, че
това равнище обхваща набор от фирмени ресурси и компетенции с важно стра-
тегическо значение, тъй като интегрират ресурсите и способностите според
стратегията за развитие на предприятието.

Важна особеност е, че могат да се проявят, както в условията на стабилна
среда, когато предприятието самостоятелно, без външен натиск инициира (създа-
ва) външна промяна, така и в случаите, когато динамиката във външната среда
провокира реакция от страна на предприятието, с цел запазване на конкурентни-
те предимства. Според Andreeva и Chaika, това равнище обхваща „ключовите
способности, които формират ключовите компетенции на предприятието и слу-
жат като основа за поддържане на конкурентни предимства”18. „Те са разрабо-
тени и вградени в дейността на предприятието, тъй като се развиват с времето
чрез акумулиране на опит и специфични инвестиции.”19 Поддържането на тези
динамични способности има първостепенно значение за осигуряване на ресур-
сна база, осигуряваща нормалното функциониране.

Обикновено в литературата способностите от първата и втората катего-
рия са възприемани като едно равнище, тъй като основната функция и на двете
е да променят ресурсната база на предприятието. Необходимо е да се отбеле-
жи, обаче, че въпреки че преконфигурират ресурсната база, те не влияят върху
начина, по който се осъществява тази промяна.

1 5 Amit R., Р. Schoemaker P. Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14,
1993, p. 35.

1 6 Collis, D. J. Research Note: How Valuable are Organizational Capabilities?. Strategic Management
1994, Journal, 15: 143-152.

1 7 Wang, Catherine L. and Ahmed, Pervaiz K. Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda.
International Journal of Management Reviews, Vol. 9, No. 1, pp. 31-51, March 2007.

1 8 Andreeva, T. and V. Chaika. Dynamic Capabilities: What They need to be dynamic? Discussion paper,
Institute of Management, St. Petersburg State University, 2006, p. 6.

1 9 Ambrosini, V., C. Bowman and N. Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew
their resource base. British Journal of Management, 20, 2009, p. S15.
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От трето равнище са способностите, чрез които се променят динамич-
ните способности. Това са способности, чрез които се променя начинът, по кой-
то се осъществява промяната в ресурсната база. Външните условия, провоки-
ращи проявлението им, обикновено са силно динамични. Проявяват се както в
случаите, когато има силно несъответствие между ресурсната база на пред-
приятието и изискванията на външната среда, така и в случаите, когато пред-
приятието се стреми към създаване на нови условия в конкурентната среда.
Регенериращите способности “позволяват на предприятието да прeмине от пре-
дишните практики за извършване на промяна към нови динамични способнос-
ти”20, съответстващи на новите условия.

Таблица 2

Равнища на динамичните способности,
според степента на вътрешна промяна, която предизвикват

Може да се твърди, че динамичните способности от разгледаните равни-
ща изпълняват различни функции, в зависимост от степента и скоростта на про-
мяна на ресурсната база, която предизвикват (таблица 2).

3. Елементи на динамичните способности

Динамичните способности представляват сложна, интегративна конструк-
ция, състояща се от взаимно свързани, но разграничими елементи. Сложността
им като реален феномен произтича от комплицираната взаимна обвързаност на
съставните им части. В основата на практическата приложимост на концепци-
ята стои оценката на тяхното равнище. С цел преодоляване на „абстрактния и
рекурсивен”21 характер е необходимо да бъдат дефинирани основните елемен-
ти, изграждащи тази икономическа категория. В специализираната литература,
обаче, все още липсва общоприето становище относно броя, състава, обхвата и
съдържанието им.

С цел систематизиране на изведените в предходни научни изследвания
елементи на динамичните способности е направен преглед на множество утвъ-

№ Равнище Външна среда Честота на
изпълнение

Степен на
вътрешна
промяна

1. Акомодативни способности стабилна непрекъснато Ниска
2. Трансформационни

способности динамична периодично Висока

3. Регенеративни способности неопределеност при
необходимост радикална

2 0 Ambrosini, V., C. Bowman and N.Collier. Dynamic Capabilities: An exploration of how firms renew
their resource base. British Journal of Management, 20, 2009, S16.

2 1 Eisenhardt, K., and J. Martin. Dynamic capabilities: what are they?. Strategic Management Journal,
21, (pp. 1 105-1121), 2000, p. 1107.
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рдени публикации22 в областта. В резултат на това са идентифицирани двана-
десет основни елемента (таблица 3).

Таблица 3

Елементи на динамичните способности,
изведени в предходни научни изследвания

След подлагането им на допълнителен анализ констатирахме, че в литера-
турата съществуват множество както противоречиви, така и препокриващи се
становища при определяне на елементите, изграждащи динамичните способно-
сти. Основните трудности при идентифицирането им се дължат на: 1) използва-

Елементи Автори

Способност за долавяне на
благоприятни възможности

Teece (2007), Pavlou and Sawy (2011), Madsen, E.L. (2010); Jia-
Jeng Hou (2008); Helfat, Finkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh,
Teece and Winter (2007); Coh et al. (2005); Zollo and Winter
(2002); Menon and Mohanty (2008); Burgelman (2002) и др.

Способност за възползване
от благоприятните
възможности

Teece (2007); Harreld et al (2007); Bazerman and Watkins (2004);
Kuuluvainen, A.; Daneels (2002); Helfat and Peteraf (2003); Jensen
(2006); Litz and Klimecki (2005); Lubatkin, Simsek, Ling and
Veiga (2006); O’Reilly and Tushman (2007) и др.

Способност за
преконфигуриране

Teece (2007), Teece (1997); ); Eisenhardt and Martin (2000);
Madsen, E.L. (2010); Menon and Mohanty (2008); Ambrosini and
Bowman (2003); Verona and Ravasi (2003); Rindova and Taylor
(2002); Zollo and Winter (2002); Daneels (2002) и др.

Абсорбативна способност
Teece (1997); Pavlou and Sawy (2011);Wang and Ahmed (2007)
Pavlou ();Jia-Jeng Hou (2008); Protegerou, Caloghirou and Lioukas
(2011); Menon and Mohanty (2008) и др.

Координативна способност
Pavlou and Sawy (2011); Pavlou ();Teece (1997); Menon and
Mohanty (2008); Protegerou, Caloghirou and Lioukas (2011);
Ambrosini and Bowman (2003); Jia-Jeng Hou (2008) и др.

Интегративна способност
Pavlou and Sawy (2011); Teece (1997); Eisenhardt and Martin
(2000); Jia-Jeng Hou (2008); Protegerou, Caloghirou and Lioukas
(2011); Menon and Mohanty (2008) и др.

Иновативна способност
Wang and Ahmed (2007); Jia-Jeng Hou (2008); Foss, L.,
Iakovleva,T., Kickul,J., Oftedal,E. and Solheim, A (2010); Kickul
and Liao (2004); McKelvie and Davidsson (2006) и др.

Стратегическа гъвкавост
Protegerou, Caloghirou and Lioukas (2011); Teece (2007); Pettus,
Kor and Mahoney (2007); Borch and Madsen (2007); Griffith et al.
(2006); McKelvie and Davidsson (2006) и др.

Мениджърски способности
Pettus, Kor and Mahoney (2007); Adner and Helfat (2003);
Rosenboom (2000); Rindova and Taylor (2002); Kim and Mahoney
(2006a); Penrose (1959); Tripsas (1997) и др.

Адаптивна способност Wang and Ahmed (2007); Foss, L., Iakovleva,T., Kickul,J.,
Oftedal,E. and Solheim, A (2010) и др.

Репликативна способност Ambrosini and Bowman (2003); Eisenhardt and Martin (2000) и
др.

Способност за придбиване и
освобождаване на ресурси

Eisenhardt and Martin (2000); Madsen, E.L. (2010); Borch and
Madsen (2007); Rindova and Taylor (2002) и др.

2 2 Teece. Explicating Dynamic Capabilities, Strategic Management Journal, 2007; Winter, S. 2003,
Understanding Dynamic Capabilities. Strategic Management Journal, 24; Jia-Jeng Hou, 2008 Toward
a research model of market orientation and dynamic capabilities, Social Behavior and Personality,
2008, 36(9), 1251-1268 и др.
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не на различни понятия за определяне на еднозначни елементи, както и озна-
чаване на различни елементи с еднакви понятия; 2) различия във възприемания
от авторите обхват на предложените за анализ компоненти; 3) противоречия
относно броя и състава на елементите; 4) значителна група автори23 смесват
същността на динамичните способности с тяхната резултативност.

С цел преодоляване на посочените слабости считаме, че е уместно да се
абстрахираме от поставените „етикети” и да вникнем в дълбочина в предложе-
ните в литературата елементи. За целта, поради съществуващите различия в
броя, състава, обхвата и съдържанието, е необходимо те да бъдат по-детайлно
разгледани, като се декомпозират на съставните им части (таблица 4).

Таблица 4

Дескриптори на елементите на динамичните способности,
изведени в предходни научни изследвания

Елемент Изходни променливи
Абсорбативна
способност

Непрекъснато събиране на пазарна информация. Идентифициране на значима
информация от партньорите и пазара. Предвиждане на възможните ефекти от
промените във външната среда върху предприятието;. Потребителите; конкурентите;
доставчиците. Определяне на потребителските нужди; пазарните възможности.
Притежаване на ресурси за конкурентно разузнаване. Следене на технологичните
промени. Системно сканиране на външните условия по отношение на потребителските
предпочитания, технологиите, регулациите, заплахите. Идентифициране на
възможности за придобиване на нови ресурси. Инвестиции в човешки ресурси;
технологии. Привличане на средства и др.

Интегративна
способност

Насърчаване на обратната връзка.Вземане на решения в работни групи.
Разпространяване на информацията в разнородни екипи. Успешно интегриране на
съществуващотото познание с новопридобитата информация. Успешно използване на
външна и вътрешна информация в конкретни приложения. Ефективна работа в екип.
Ясно разбиране на задачите и отговорностите на всеки член от колектива. Ясно
разбиране кой от групата притежава специализирани умения и знания, касаещи нашата
работа. Подчиняване на индивидуалните цели на груповите. Взаимно обвързани
действия на членовете на екипа. Управление на взаимна допълняемостмежду
ресурсите и задачите. Улавяне на синергичния ефект между ресурси и задачи и др.

Координативна
способност

Синхронизиране на работата на всеки служител с работата на останалите. Дейностите
в предприятието са добре синхронизирани. Отчетите и проектите в предприятието са
съгласувани. Иновативно преразпределение на съществуващи ресурси. Разпределение,
преразпределение, комбиниране и прекомбиниране на ресурси и способности. Честно
разпределение на ресурсите в предприятието. Разпределение на ресурсите във времето.
Подходящ персонал в отделните звена. Възлагане на точната задача на правилния
човек. Възлаганите задачи са в съответствие с притежаваните знания и умения.
Осигуряване на съответствие между опита и възможностите на работещите и работния
процес. Организация и управление на колективни дейности и др.

Иновативна
способност

Иновативно решаване на проблеми. Откриване на нови решения. Ефективно
трансформиране на съществуващата информация в ново знание. Развитие на нови
способности. Представяне на нови продукти и услуги. Продуктови модификации и
подобрения. Процесни подобрения. Структурни иновации. Ефективно използване на
новопридобитото познание за създаване на нови продукти, технологии и бизнес
модели. Развитие и внедряване на допълващи технологии. Развитие на нови продукти
и услуги. Развитие на нови методи за производство. Търсене на нови и необичайни
приложения. Развитие и управление на процеси, оформящи развитието на
организационните способности. Репликиране на процеси, системи. Скорост на
иновационния процес и др.

2 3 Wang and Ahmed (2007); Foss, L.,T. Iakovleva, J. Kickul. Oftedal,E. and Solheim, A (2010); Protegerou,
Caloghirou and Lioukas (2011); Pettus, Kor and Mahoney (2007); Borch and Madsen (2007); Griffith
et al. (2006); McKelvie and Davidsson (2006).
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В таблица 4 са представени изведените в предходни изследвания изходни
променливи, характеризиращи отделните елементи на динамичните способнос-
ти. В резултат на предварително извършения анализ са елиминирани повторе-
нията, а изходните променливи, отнасящи се към едни и същи аспекти на дина-
мичните способности, са групирани в отделни категории. Въпреки, че в своите
изследвания отделните автори дефинират множество различни компоненти, ана-
лизът на предложените в литературата изходни променливи установи, че от
съдържателна гледна точка те до голяма степен се препокриват и могат да
бъдат обособени в четири основни групи – абсорбативни, интегративни, коор-
динативни и иновативни способности. Според нас, това са основните елементи,
изграждащи сложната икономическа категория „динамични способности”.

Абсорбативните способности обхващат капацитета на предприятието:
1) да долавя нови благоприятни възможности от външната среда и 2) своевре-
менно да придобива и привлича ресурсите, които са му необходими, за да се
възползва от тях. От равнището им на развитие зависи способността му, както
да идентифицира своевременно зараждащите се пазарни и технологични про-
мени, които могат да бъдат предпоставка за създаване на ново конкурентно
предимство, така и да придобива специфични материални и нематериални ак-
тиви, финансови средства и човешки ресурси, които да му осигурят необходи-
мия потенциал за създаване и развитие на устойчиви конкурентни предимства.
Абсорбативните способности се проявяват в няколко основни направления: 1)
придобиване на познания от различни партньори и научни институции; 2) про-
веждане на собствени изследвания и експерименти; 3) старателно проучване и
оценяване на новите технологични и пазарни възможности; 4) придобиване на
познания и умения от високо равнище в области, свързани с приложението на
новите технологии; 5) привличане на компетентни и квалифицирани служители;
6) придобиване на материални и нематериални активи; 7) привличане на финан-
сови средства.

Интегративните способности обхващат капацитета на предприятието
да разпространява и приобщава новите ресурси в цялостната дейност на пред-
приятието. Скоростта и ефективността на протичане на този процес зависят и
се основават на всеобщото разбиране за полезността и необходимостта от
включване на новите елементи в системата. Това се обяснява с факта, че из-
пълнението, на която и да е от дейностите в предприятието, изисква колективна
логика и споделено разбиране на моделите на взаимодействие. Интегративни-
те способности се проявяват: 1) в установените практики за развитие на про-
дукти, при които се комбинира разностранен опит, с цел създаване на по-голяма
стойност; 2) в процесите на вземане на стратегически решения, при които ме-
ниджърите интегрират своя личен опит, за да направят стратегически избор; 3)
при усвояване на знание от външни източници, при които се комбинират знания
от различни области; 4) в процесите на разпространение на новопостъпващата
информация в разнородни екипи; 5) при адаптация на новопостъпващи служите-
ли; 6) при обучение на служителите в нова технология. От тяхното равнище
зависи способността за гъвкава адаптация на персонала към технологични и
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пазарни промени. Добре развитите комуникационни мрежи в рамките на пред-
приятието са предпоставка и условие за поддържане на силни интегративни
способности. Предприятия, притежаващи силни интегративни способности по-
стигат синергетичен ефект при управлението на взаимното допълване между
ресурси и задачи, имат по-голяма обръщаемост на активите, реагират по-бързо
и по-адекватно в нови ситуации и задоволяват по-пълно нуждите на потребите-
лите.

Координативните способности са свързани с възможността на пред-
приятието да съгласува и да създава целенасочено взаимодействие между ре-
сурсите и дейностите, като управлява по предварително съгласувани намере-
ния и цели тяхната взаимна обвързаност. Координативните способности се про-
явяват в няколко основни направления: 1) равнище на синхронизация на работа-
та на служителите; 2) координация на процесите; 3) съгласуваност на отчети,
цели, стратегии и проекти. Силните координативни способности снижават тран-
закционните разходи, водят до по-добра информираност за целите на контрола и
заместват по-скъпите операции в една дейност с по-евтини в друга.

Иновативните способности обхващат капацитета на предприятието да
създава и/или репликира нови продукти, да разработва нови пазари, да генерира
нови технологии, да разработва и успешно да внедрява нови модели на дейност.
Репликирането е свързано с възможността за осъществяване на трансферни
процеси. Обхваща капацитета на предприятието да копира процеси, модели,
системи и ресурси от една част на предприятието в друга или от съществуващи
на нови пазари. Иновативната способност свързва присъщата за предприятие-
то иновативност с пазарно базираните конкурентни предимства, намиращи про-
явление в различни нововъведения. Така иновативната способност обяснява
връзките между ресурсите и способностите на предприятието с новите продук-
ти и пазари. Предприятията, притежаващи силни иновативни способности, ос-
вен, че реагират по-бързо и адекватно на пазарните промени, са способни да
моделират средата като сами създават пазарна промяна.

Тези четири разграничими, но взаимно обвързани и взаимно подсилващи
се способности могат да бъдат концептуализирани като добри практики. Всяка
от тях се състои от конкретни поддименсии, върху които управляващите могат
перманентно да оказват директно и насочено въздействие за осигуряване на
капацитет за поддържане на подходяща ресурсна конфигурация, водеща до ус-
тойчива конкурентноспособност.

От казаното дотук можем да обобщим, че динамичните способности съще-
ствуват на три ясно разграничими йерархични равнища, които формират раз-
лични дълбочинни пластове. Уникалността им произтича от специфичното ком-
биниране на изграждащите ги елементи – абсорбативни, интегративни, коорди-
нативни и иновативни способности (фиг. 2).
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Фиг. 2. Морфология на динамичните способности

Заключение

В съвременната стопанска реалност „оцелява не най-силният, нито най-ин-
телигентният, а този, който е най-адаптивен към промяна”24. Безспорно поддържа-
нето на устойчива конкурентноспособност в дългосрочен план изисква целенасо-
чено и балансирано управление на динамичните способности. Това е обусловено
от факта, че динамичните способности са тези, които позволяват на предприяти-
ето непрекъснато да създава, защитава, актуализира и при необходимост да раз-
рушава съществуващите конкурентни предимства. По този начин предприятието
поддържа гъвкаво съответствие между ресурсната база и външните условия или
дори моделира средата като само създава пазарна промяна.

Статията е посветена на морфологията, описваща строежа и взаимните връзки
между отделните равнища и елементи на динамичните способности. Въз основа на
проучване на редица литературни източници са изведени дефиниция и основните
характеристики на динамичните способности. Диференцирани са техните йерар-
хични равнища – акомодативни, трансформационни и регенеративни. Детайлно са
анализирани основните дескриптори, въз основа на което е направен изводът, че
елементите, изграждащи динамичните способности, обхващат четири разграничи-
ми, но взаимно допълващи се и взаимно подсилващи се способности, а именно –
абсорбативни, интегративни, координативни и иновативни способности.

Считаме, че въпросът за дефинирането на морфологията на икономичес-
ката категория динамични способности е изключително важна за адекватното
апробиране на концепцията в българските индустриални предприятия. С нея се
идентифицират отделните равнища и елементи на динамичните способности и
се изяснява тяхната сложна взаимна обвързаност. Във връзка с това считаме,
че представената морфология е необходима основа за разработване на мето-
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дика за оценка на равнището на динамичните способности. Безспорно това в
значителна степен ще повиши възможностите за практическо приложение на
концепцията в българските индустриални предприятия.

MORPHOLOGYOF THE ECONOMIC CATEGORY
OF DYNAMIC CAPABILITIES

Assist. Prof. Monika Mihaylova

Abstract

The present article is dedicated to the morphology describing the structure and
interrelations between the individual levels and elements of dynamic capabilities. There are
mentioned some of the major debatable aspects, ensuing from the complex and multi-layer
nature of this economic category. On the basis of a study of a number of bibliographical
sources there are drawn the definition and main characteristics of dynamic capabilities. There
are differentiated three clearly delimited hierarchical levels of existence – accommodative,
transformational and regenerative. There is given a detailed analysis of the main descriptors,
on the basis of which there is drawn the conclusion that the elements constituting dynamic
capabilities can be differentiated in four distinct, but mutually complementary and reinforcing
groups, namely – absorbative, integrative, coordinative and innovative capabilities. For a
conclusion there is presented the morphology of dynamic capabilities, revealing the
interrelations between the individual levels and elements.

Keywords: dynamic capabilities, competitive advantage, competitiveness of the enterprise.

МОРФОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙКАТЕГОРИИ
ДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Асс. Моника Михайлова

Резюме

Настоящая статья посвящена морфологии, описывающей строение и взаимосвязи
между отдельными уровнями и элементами динамических способностей. Затрагиваются
некоторые основные дискуссионные апспекты, вытекающие из сложной и многопласто-
вой сущности этой экономической категории. На основе изучения ряда литературных
источников предложены определение и основные характеристики динамических способ-
ностей. Дифференцированы три четко обозначенных иерархических уровня существова-
ния – аккомодативные, трансформационные и регенеративные. Подробно проанализи-
рованы основные дескрипторы, на основе чего сделан вывод, что элементы, составляю-
щие динамические способности, можно распределить в четырех разграничимых, но вза-
имно дополняющих и усиливающих друг друга группах, это способности абсорбатив-
ные, интегративные, координативные и инновативные. В качестве обобщения представ-
лена морфология динамических способностей, раскрывающая взаимосвязи между от-
дельными уровнями и элементами.

Ключевые слова: динамические способности, конкурентное преимущество, кон-
курентоспособность предприятия.
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕС
ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СИСТЕМИ

Ас. Латинка Тодоранова

Информационните технологии са област на изследвания, която се характери-
зира с висока динамика. Като част от нея бизнес интелигентните системи (БИС)
също имат много бързо развитие. В тази статия ще се придържаме към следното
определение: „БИС комбинират дейностите събиране и съхранение на данни, уп-
равление на знание с аналитични средства, за да представят сложна и конкурентна
информация на потребителите, които съставят планове и вземат решения.”1

В условията на засилваща се конкуренция, организациите се стремят към
прилагане на различни управленски стратегии за постигане на предимства пред
конкурентните си. Една от тези стратегии е внедряването и използването на
БИС в организацията. От своя страна, отчитайки повишеното търсене на таки-
ва системи, водещите организации в областта на информационните технологии
насочват ресурси и усилия в развитието и усъвършенстването на предлаганите
от тях бизнес интелигентни (БИ) решения.

Целта на тази статия е да предложи усъвършенстване на съществуващи-
те възможности на БИ решения и развитие на моделa на зрелост.

За постигане на целта са решени следните задачи: разгледани са основни-
те възможности на БИ платформи – тези, които притежават водещите БИ плат-
форми, както и новите възможности, добавени вследствие на бурното развитие
на пазара БИ решения. Идентифицирани са водещите производители на такива
решения, възможностите, на които се акцентира при разработването и усъвър-
шенстването на БИС, като е направена оценка на степента, в която ги реализи-
рат. Предложени са три нови възможности на БИ решения. Доразвит е моделът
на зрелост, разработен от Adam Getz през 2010 г.

1. Анализ на съвременните възможности на БИ платформи

Преди да се разгледа моделът на зрелост на БИ решения и насоките за
неговото развитие, е необходимо да се направи анализ на възможностите на БИ
решения, както и на състоянието на пазара на тези решения.

Като отправна точка в изследването се приема публикувания през 2007 г.
от Гартнър „Магически квадрант за БИ платформи” (фиг. 1). В него Гартнър
дефинират БИ платформи като софтуерни платформи, които осигуряват 12
възможности, разделени в 3 основни категории:
1 Solomon Negash and Paul Gray, Business Intelligence. http://aisel.aisnet.org/amcis2003/423

(31.01.2012).
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 доставяне на информация;
 интеграция;
 анализи.
Към първата категория се отнасят възможностите за:
 създаване на отчети;
 навигационни табла;
 ad hoc заявки;
 интеграция с MS Office.
Втората група включва:
 БИ инфраструктура;
 управление на метаданни;
 среда за разработка;
 работен процес;
 сътрудничество.
В третата категория са възможностите за:
 онлайн аналитична обработка;
 визуализация;
 прогнозиране и извличане на знания;
 създаване на карти с резултати.
Пет години по-късно Гартнър публикуват нов „Магически квадрант за БИ

платформи”, актуален към 2012 г. В документа БИ платформи продължават да
се разглеждат като софтуерни платформи, доставящи описаните по-горе възмож-
ности. Но към категорията „доставяне на информация” има добавени още две
възможности, а именно – БИ, базирана на търсене, и мобилна БИ.

Основните възможности на БИ платформи са широко дискутирани и из-
следвани, затова няма да бъдат подробно разгледани в тази статия. Внимание
ще бъде обърнато на двете нови характеристики, които се предлагат от Гартнър.

Първата възможност е БИ, базирана на търсене (search-based BI).
Същността й се изразява в прилагане на индекс на търсене в структурирани и в
неструктурирани източници на данни и разделянето им (организирането им) в
класификационна структура от измерения и мерки, в която потребителите мо-
гат лесно да „се придвижват” и да проучват, използвайки интерфейс, подобен
на този на Google.

Основната разлика на търсещите машини и складовете от данни е, че
търсещите машини са много гъвкави и поддържат всякакъв формат и тип на
информацията – била тя структурирана или неструктурирана. По този начин
търсещите машини могат да се справят с непрекъснато еволюиращите струк-
тури от данни – индексирането, както на съществуващи, така и на нови данни
(неизвестни до момента) не изисква допълнително моделиране на данните. Тра-
диционната архитектура на склада от данни е с ограничени възможности за
справяне с неструктурираните данни, необходими за подпомагане на решения-
та, и търсещите машини помагат за „запълване на тази празнина”. За сравне-
ние, при складовете от данни се изисква време не само за създаване на модела
на склада, но и за добавянето на нови данни. Друга положителна черта на търсе-
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щите машини е лекотата на „придвижване” в съдържанието. На всяка стъпка
от навигацията, търсещите машини предлагат различни възможности за филт-
риране на резултатите, според съдържанието, в множеството от данни, които са
индексирани и анализирани почти в реално време. Релационните системи за
управление на бази от данни (РСУБД) нямат възможност за анализ на данните,
ако не разполагат със знание за различните типове данни. Т.е. търсещата ма-
шина може по-лесно да проследи всяко събитие, което се е случило в опреде-
лен момент във времето, докато при традиционните РСУБД може да се реали-
зира търсене в точно определени полета от данни.

Търсещите машини включват и функционалност за автоматично генери-
ране на категории и клъстери, което подобрява контекстуализирането и значе-
нието на данните. Освен това, съвременните търсещи машини имат функцио-
налност за агрегиране и анализ на данни, което дава възможност на крайните
потребители да открият връзките и моделите в данните, без да е необходимо
прецизно да формулират въпрос или заявка.

Относно интеграцията – търсещите машини могат да работят със съще-
ствуващите информационни системи (складове от данни, витрини от данни, про-
изводствени системи и др.) и да осигуряват общ поглед върху данните, който
може да включва нови източници и да осигури кръстосана навигация между
домейните от данни.

Не на последно място предимството, което дава работата със софтуер,
имащ лесен за използване, интуитивен интерфейс е, че крайните потребители
са по-независими от ИТ отделите.

След анализа на тази нова възможност на БИ платформи се налага из-
водът, че търсещите машини могат да се използват заедно със складовете от
данни за подобряване работата на БИ платформи.

Другата нова възможност – мобилна БИ (mobile BI), се отнася за доставя-
нето на отчети и съдържание от навигационните табла на мобилните устройства,
като смартфони и таблети, както в режим на публикуване, така и в интерактивен
режим, като се използват предимствата на тези устройства, както и други техни
възможности, които не са налични при настолните компютри или лаптопите (на-
пример location awareness2). Голямото предимство от използването на мобилни
устройства е по-бързият и по-удобният достъп до БИ отчети и табла, които уско-
ряват вземането на информирани решения по всяко време и от всяко място.

Мобилната БИ, обаче, се различава от традиционната – различни са както
устройствата, така и нуждите. Под мобилна БИ, обаче, не трябва да се разбира
представяне на същите (вече разработените) навигационни табла на мобилните
устройства или пресъздаване на основните навигационни табла за всяко различно
устройство. Добрият подход е: веднъж разработени, навигационните табла да мо-
гат да се представят – без промяна или поне с минимално адаптиране – на всички
релевантни устройства. Също така, при проектирането за мобилни устройства трябва
на първо място да се има предвид по-малкият размер на екрана, който респективно
2 Устройствата могат сами да определят своето географско местоположение.
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налага използване на по-малък шрифт и представяне само на основни показатели.
Това, от своя страна, налага необходимостта от подробно проучване на потребите-
лите, които ще използват мобилни устройства за достъп до БИС. Другият аспект,
който трябва да се вземе предвид, е, че мобилната БИ трябва да осигурява и
възможност за ефективна съвместна работа на потребителите на БИ решения.

Появата на тези нови възможности, както и необходимостта от развитие
на модела, предложен от Getz са обусловени от бурното развитие на пазара на
БИ решения.

В публикуваните от Гартнър „Магически квадранти за БИ платформи”
(фиг. 1) ясно се виждат водещите доставчици на БИ платформи, съответно към
2007 и към 2012 г. Наблюдава се движение на пазара на БИ решения, като през
2012 г. сред лидерите вече са компании като SAP, Microsoft, Information Builders,
които към 2007 г. са класифицирани като претенденти. Напредък бележат още
Microstrategy и QlickTeh.

Фиг. 1. Магически квадрант за БИ платформи,
януари 20073 и февруари 20124

Водещите производители на БИ платформи към февруари 2012 г., както и
оценката на степента, в която са предлагали описаните възможности през 2007
г. (степените са в интервала от 0 до 4, където 0 – не се предлага, а 4 – отлично
осигуряване), са представени в следващите таблици5.

3 Schlegel, K., В. Hostmann, А. Bitterer. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, 1Q07,
Gartner, 2007.

4 Hagerty, J., R. Sallam, J. Richardson. Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms, Gartner,
2012.

5 Schlegel, K., В. Sood Business Intelligence Platform Capability Matrix, Gartner, 2007.
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Таблица 1

Доставяне на информация

Таблица 2

Интеграция

Функционалност

Производител

Доставяне на информация

създаване на
отчети

навигационни
табла ad hoc заявки интеграция с ms

office
SAP 4 4 3 3

IBM 4 4 3 3

Information Builders 4 4 3 3

Microsoft 3 3 2 3

Microstrategy 4 4 4 3

Oracle 4 4 4 2

QlickTech 2 4 4 2

SAS 3 2 3 3

Функционалност

Производител

Интеграция

би
инфраструктура

управление на
метаданни

среда за
развитие

работен процес и
сътрудничество

SAP 2 3 3 2

IBM 4 3 4 3
Information
Builders 4 4 4 3

Microsoft 2 2 3 3

Microstrategy 4 4 3 3

Oracle 3 3 3 4

QlickTech 3 4 3 3

SAS 3 3 3 2
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Таблица 3

Анализи

От таблиците се вижда, че фирмите, които през 2007 г. не са били сред
лидерите, още тогава отлично са осигурявали възможности, които при лидерите
са били дори по-слабо застъпени.

По отношение на доставянето на информация, най-силно развити са нави-
гационните табла, а при анализите – картите с резултати. Но извличането на
знания и прогнозирането, които са едни от най-необходимите възможности на
БИС, не са осигурени в максимална степен от нито един от водещите произво-
дители на БИ решения. Развитието на аналитичните „in-memory” средства, оба-
че, показва, че се работи активно в посока към подобряване на аналитичните
възможности. Много важно също така е БИ платформи да предоставят възмож-
ност за съвместна работа и сътрудничество, което също не е осигурено в мак-
симална степен. Необходимо е БИ платформи да развиват възможностите си,
за да отговорят на съвременните изисквания на потребителите.

2. Усъвършенстване на възможностите на БИ платформи

Това, което позволява на производителите на БИ решения по-добре да пла-
нират, да преценяват и да управляват своите БИ инициативи, е наличието на
модел на зрелост на БИ. Това е така, защото оценяването на зрелостта на со-
фтуерните решения осигурява създаването на качествен софтуер6. Именно
такъв модел през декември 2010 г. предлага Adam Getz7. Моделът се състои от
6 нива (фиг. 2) и в него се измерва стойността за бизнеса на използваното сред-
ство, спрямо неговата сложност.

Функционалност

Производител

Анализи
онлайн

аналитична
обработка

визуализация
извличане на

знания и
прогнозиране

карти с резултати

SAP 3 3 2 4

IBM 3 3 1 4

Information Builders 3 3 1 4

Microsoft 4 3 3 4

Microstrategy 3 2 3 3

Oracle 4 2 3 4

QlickTech 3 4 0 3

SAS 3 3 3 3

6 Ескенази, А. Софтуерни технологии. 2006.
7 Manager, Enterprise Business Intelligence Amtrak. http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/

(1.06.2012).
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В представения модел най-ниското ниво на зрелост е 0 и се характеризира
със създаване на разпокъсани отчети по различно време. При това се използ-
ват различни източници на данни и правила за дефиниране на метрики в органи-
зацията. По този начин се създава разпокъсана и неточна представа за органи-
зацията. В другия край е най-високото ниво на зрелост (ниво 5). То се характе-
ризира с вземане на стратегически, тактически и оперативни решения в ситуа-
ции, в които се включват голям брой фактори и променливи. Изводът, който
прави създателят на модела е, че организациите, използващи средства от ниво
5, могат да създават ефективен модел на своя бизнес и точно да предвидят
бъдещите резултати. Важно е да се отбележи, че първите 4 нива в модела се
отнасят до възможностите на БИ платформи от категорията „доставянето на
информация” (представени по-горе). Тези платформи използват средства с по-
ниска сложност, които, обаче, нямат висока стойност за бизнеса. Последните
две нива се отнасят до възможностите на БИ платформи от категорията „ана-
лизи” – по-сложни средства и, респективно, по-висока бизнес стойност. Т.е.
моделът на зрелост на БИ, предложен от Adam Getz, има пряка връзка с дефи-
нираните от Гартнър възможности на БИ платформи.

Фиг. 2. Нива на зрелост на БИ8

Представеният по-горе модел, обаче, не включва съвременните възмож-
ности на БИС, необходими на бизнеса в съвременните условия на глобален па-

8 Фигурата е адаптирана от http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/ (1.06.2012).
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зар и силна конкуренция. Следователно, необходимо е предложеният модел да
бъде развит, за да е актуален и за да осигурява основа за създаване на все по-
качествени БИ решения.

Според автора на статията, усъвършенстваният модел трябва да включ-
ва не само двете нови възможности, добавени от Гартнър, но и още три нови
възможности:

 БИ решения от тип „облак” и софтуер като услуга (може да се отнесе
към категорията „интеграция”),

 „in-memory” анализи и
 „big data” анализи (последните две могат да се отнесат към категория-

та „анализи”), които трябва да притежават съвременните БИ решения.
По отношение на предложените от автора възможности на БИС най-голя-

мата трудност може би е свързана с преминаване към решения в „облака” и
по-точно – с преместването на данни в „облака”. Причината е свързана с това,
че организациите изпитват трудност при преценката на сигурността на мрежа-
та, определянето на количеството и на качеството на данните, които ще транс-
ферират и ще анализират. Но когато тези пречки бъдат преодолени и данните
бъдат трансферирани в „облака”, могат да се приложат различни ефективни
БИ средства, като целта е организациите да получат най-доброто от данните,
намерили място в облака.

Новите компютърни архитектури поддържат повече от два терабайта опе-
ративна памет и многоядрени процесори, което създава нови възможности за
развитие на БИС. Една от тях е именно предложената от автора „in-memory”
анализи.

Аналитичните „in-memory” средства дават възможност за създаване на
заявки и за анализиране на данни от оперативната компютърна памет. Резул-
татът от използването на такива средства е бързото и лесно изследване на
данни от БИ и от аналитичните приложения, т.е. най-важното предимство на
„in-memory” обработката е скоростта. Друг важен момент, свързан с прилага-
нето на „in-memory” технологията, е по-доброто управление на бизнеса, което
се дължи на вземането на решения, основани на резултати от анализи на сложни
данни в реално време.

Първото развитие на тези технологии започва от SAP с проекта HANA –
„in-memory” база от данни, която комбинира транзакционна и аналитична обра-
ботка на данни с прилагане на логически обработки в паметта. По-точно, HANA
осигурява изпълнение на OLAP анализи в реално време върху OLTP структури
от данни. По този начин се дава възможност за преодоляване на ограниченията
на традиционната архитектура на базите от данни, свързана с поддържането на
работата в реално време. Използването на HANA от други приложения става
чрез стандартен SQL интерфейс. Моделът на работа, заложен в HANA, позво-
лява разделяне на данните в секции (групи), като обработките на тези групи от
данни могат да се извършват паралелно, съобразно броя на ядрата.

Важно е да се отбележи, че след анализа на тези решения се достига до
извода, че „in-memory” средствата не заменят традиционните решения, базира-
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ни на складове от данни, а се използват заедно с тях, за да се осигурят каче-
ствена БИ и аналитичност.

Третата (и най-важна) нова възможност, която обединява и предходните
две, е „big data” анализи. Под термина „big data” се имат предвид структурира-
ни, полуструткурирани, неструктурирани и необработени (сурови) данни в мно-
го различни формати, като върху повечето от тях не могат да се приложат
стандартни SQL средства. Появата на този термин е свързана с търсенето на
нова стойност вътре и извън конвенционалните източници на данни. Анализите
на „big data” изискват технология или комбинация от технологии, които имат
възможности за:

o мащабиране за лесно поддържане на петабайти от данни;
o разпределяне между хиляди процесори, които може да са географски

отдалечени и хетерогенни;
o вграждане на потребителски функции с различна сложност;
o изпълнение на тези функции над петабайти от данни само в рамките на

няколко минути;
o поддържане на широк набор от различни типове от данни;
o зареждане на данни, които са в готовност за анализи. скоростта трябва

да е много висока (гигабайт за секунда);
o интегриране на данни от множество източници – също с много висока

скорост (гигабайт за секунда);
o зареждане на данни преди да е декларирана или открита структурата им;
o изпълнение на аналитични заявки в реално време още при зареждане на

данните и др.
Сега има две архитектури за „big data” анализи – разширена релационна

система за управление на бази от данни (РСУБД) и MapReduce/Hadoop. Те са
реализирани като отделни системи, но има хибридни модели, в които се включ-
ват и двете архитектури. Развитието на „big data” анализите може да се ускори,
благодарение на „облачните” услуги, които осигуряват моментална мащабиру-
емост, без да са необходими големи инвестиции в хардуер.

Една от важните характеристики на „big data” е, че те често се използват
за съхраняване и обработка на неструктурирани данни, като уеб съдържание,
текст, съдържание в социални медии. За да е практически възможно използва-
нето на такива данни, организациите трябва да могат да ги свържат със съще-
ствуващите структурирани данни от техните вътрешни OLTP (Online Transaction
Processing) системи, складове от данни и други системи в организацията, като
CRM (Customer relationship management), ERP (Enterprise resource planning).
Свързването на тези данни осигурява възможност за идентифициране на нови
модели и асоциации.

Преди, обаче, да се използват тези данни е необходимо да се почистят. Не
е възможно данните да се почистват в момента на използването им или когато
вече са били събрани в огромни хранилища за данни. Правилният подход е дан-
ните да се почистват там, където се намират – когато протича транзакционни-
ят поток на системите, например: щом потребителят избере OK в уеб сайта,
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или щом RSS информира за нови публикации в блог в реално време. Тази инфор-
мация от множеството системи трябва да се съпостави.

Авторът на статията счита, че към модела на зрелост на БИ, предложен
от Adam Getz през 2010 г., следва да се добави още едно ниво, а именно ниво 6
– „big data” анализи.

Това ново ниво се характеризира с възможности за:
• работа с големи обеми от данни, разпределени в голям брой системи, и

извършване на паралелни анализи в облачна среда;
• достъп до транзакционна информация в момента на извършване на тран-

закциите;
• извършване на бизнессделки с висока скорост и по-бърза реакция на

събитията, които влияят на работата на бизнеса;
• идентифициране на тенденции и модели с цел подобряване на планира-

нето и прогнозирането;
• намаляване времето за отговор на клиентските искания и оплаквания;
• разполагане с навременна информация, необходима за реализиране на

сделките.
Така организации от всякакъв тип могат да създават нови продукти и ус-

луги, да подобряват съществуващите и да създават изцяло нови бизнес моде-
ли. Нивото „big data” анализи обединява възможностите: БИ решения от тип
„облак”, „in-memory” анализи и „big data” анализи. Целта на БИ решения от
това ниво е подпомагането на вземането на решения, по-бърза работа, подо-
брена производителност и ефективност.

Неминуемо, вследствие на бързото развитие на технологиите, про-
изводителите на БИ решения ще се стремят към това ново ниво. За да
достигнат до него, те трябва да заложат на предложените от автора
усъвършенствани възможности на БИ платформи.

TRENDS  IN  THE  DEVELOPMENT
OF  BUSINESS  INTELLIGENCE  SYSTEMS

Assist.  Prof.  Latinka  Todoranova

Abstract

The aim of the present article is to trace the movement of the market of BI solutions, as
well as the trends in their development. There are presented the main capabilities which those
systems should provide, there are also put forward some new ones. There is analysed the
maturity model of business intelligence solutions of Adam Getz1. In addition to that there is
made a suggestion for updating his model by way of adding another level.

1 Manager, Enterprise BusinessIntelligenceAmtrak. http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/
(1.06.2012).
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ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ  СИСТЕМ  БИЗНЕСА

Асс.  Латинка  Тодоранова

Резюме

Цель настоящей статьи в том, чтобы проследить движение рынка интеллигентных
систем решения бизнеса, а также проследить тенденции их развития. Представлены ос-
новные возможности, которые эти системы должны предоставлять, предложены и новые
возможности. Проанализирована модель зрелости интеллигентных решений бизнеса ав-
тора Adam Getz1. Кроме того сделано также предложение актуализации его модели по-
средством добавления следующего уровня.

1 Manager, Enterprise Business Intelligence Amtrak. http://bi-insider.com/portfolio/bi-maturity-model/
(1.06.2012).
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ФАКТОРИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА
НА ХОТЕЛСКИТЕ ВЕРИГИ

Докт. Мая Иванова

Въведение

Желанието за растеж и мултиплициране е стратегическо решение и произ-
тича от готовността на една фирма да излезе на чужд пазар. До каква степен
това може да стане, е сложен въпрос, разглеждан в много аспекти, основно в
изследванията на транснационалните корпорации, стратегическия мениджмънт,
международната търговия и др.1

Хотелските вериги, като транснационални предприятия и като работещи в
обслужващата сфера, представляват любопитен обект за изследване. Бидейки
големи международни корпорации, те оперират в много по-големи мащаби от
обичайните за туризма (където по правило доминират малки и средни пред-
приятия)2, при това дейността им не е ограничена до една държава, а се разпро-
стира в по-широк, глобален аспект. В този смисъл хотелските вериги носят всич-
ки качества на транснационалните компании и голяма част от тенденциите и
проблемите им важат и за тях.

При изучаването на хотелските вериги централно място в литературата
заема процесът на развитието и експанзията им, или интернационализирането
им. Под „интернационализация” се разбира процесът на растеж извън държа-
вата, където е регистрирана фирмата3 или извършване на дейност в няколко
държави, често в даден регион, или в глобален мащаб4.

Необходимо уточнение е, че процесът на експанзия не включва задължи-
телно излизане извън рамките на държавата на произход. Ако пазарът в дадена
страна е достатъчно голям, една хотелска верига може да остане и само на
него, т.е. да остане местна. Все пак, при самото й разрастване, тя се сблъсква
с аналогични въпроси като при интернационализацията. Затова самата интер-
национализация и факторите, които я определят, се отнасят и до местните вери-
ги, като процесът е улеснен поради по-малката важност на външните фактори.
1 Olsen, M.D. and А. Roper. Research in strategic management in the hospitality industry. International

Journal of Hospitality Management 17(2), 1998, 111-124; Teece, D. Transaction cost economics and
the multinational enterprise. An assessment. Journal of Economic Behavior and Organization, 7(1),
1986, 21-45.

2 Davidson, M., R. McPhail and S. Barry. Hospitality HRM: past, present and the future. International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4), 2011, 498-516.

3 Gross, M. and S. Huang. Exploring the internationalisation prospects of a Chinese domestic hotel firm,
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(2), 2011, 261-274.

4 Holvesson, S. Global marketing essentials. Hаrlow: Pearson Education Ltd, 2008.
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Както отбелязва Slattery5, в различните региони на света хотелиерството е
интернационализирано в различна степен. Най-висока е степента на интернаци-
онализация на англосаксонските вериги (американски и британски), обусловена
предимно от произхода на веригите. В Европа самата индустрия е много фраг-
ментирана. Въпреки, че има над 170 компании с до 10 хотела в портфолиото си6,
те на практика не успяват да приложат до такава степен брандиране на хотели-
те си и да ги позиционират като унифицирана марка.

Разглеждането на причините, които позволяват на хотелските вериги да
излязат извън границите на националния си пазар, както и факторите, с които се
съобразяват при избора на нов пазар или държава, вече представя веригите в
ролята им на участници в глобалната система на хотелиерството и туризма. С
изучаването на интернационализацията и факторите £ показваме как хотелски-
те вериги, използвайки пълния си набор от ресурси, дейности и отношения, се
развиват и растат и то с много високи темпове в световен мащаб. С оглед на
това целта на тази разработка е да идентифицира и анализира факторите, вли-
яещи върху процеса на интернационализация на международните хотелски ве-
риги. Тя се постига чрез решаването на следните научно-изследователски за-
дачи:

1) Извеждане на особеностите на хотелските вериги и значението им при
интернационализацията.

2) Идентифициране и критичен анализ на вътрешните фактори на интерна-
ционализацията.

3) Преглед и анализ на външните фактори, влияещи върху хотелските вериги.

Особености на хотелските вериги и значението им
при интернационализацията

Хотелските вериги са своебразен феномен в сферата на хотелиерството,
защото притежават няколко много специфични характеристики. От една стра-
на, те оперират множество обекти, често в различни държави, което ги при-
числява към транснационалните корпорации. От друга страна, като рабо-
тещи в сферата на услугите и още по-специално – в хотелиерството, те
носят типичните елементи на хотелския продукт, който не е аналогичен на
нито един друг продукт от бизнеса на услугите7. Услугите са тленни, неделими,
обединяващи производство и потребление, изискват задължително участие и
на потребителя. Затова те трудно се възпроизвеждат абсолютно точно и е
почти невъзможно да се поддържа постоянно качество при производството
им. Хотелиерският продукт включва съвкупност от материални елементи и услу-

5 Slattery, P. Hotel chain growth and the development process. 2003. http://www.standr.co.uk/
ind_writings.html (01.10.2012).

6 Holverson, S. and F. Revaz, F.Perceptions of European independent hoteliers: hard and soft branding
choices. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(5), 2006, 398-413

7 Harrington, R. and М. Ottenbacher. Strategic management: An analysis of its representation and focus
in recent hospitality research, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(4),
2011, 439- 462.
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ги, но също така и винаги е обвързан с конкретно местоположение и учас-
тие на клиента в производствения процес. За разлика от повечето обслуж-
ващи индустрии (консултантски услуги, туроператорска дейност, застрахова-
не), хотелиерството изисква значителен първоначален капитал, което е
присъщо и на други сектори от обслужващата сфера (вериги от индустрията на
свободното време, вериги за търговия на дребно и т.н.).

Всички тези характеристики водят до допълнителни разлики в процеса на
интернационализация на хотелските вериги.

Изследванията в областта на интернационализацията са изключително
многобройни и разностранни (вж. Приложение 1). Но макар и изобилни, публи-
кациите по интернационализацията на хотелските вериги са малко хаотични и
не стигат до общоустановена рамка, въпреки множеството опити да се опреде-
ли такава8. Отделните автори тръгват с различни презумпции и ползват разно-
образни теоретични подходи като обяснение на процеса9 – еклектичната тео-
рия10, теорията на транзакционните разходи11, агентската теория12, синкретич-
ната теория13, теорията за етноцентризма14, ресурсната теория15 и т.н. Про-
цесът на експанзия се разглежда сам по себе си, извън контекста на същността
на хотелските вериги като явление. Изведените фактори в много случаи се оказ-
ват от значение само за конкретния разгледан пример. Почти липсват изслед-
вания от гледна точка на местната туристическа индустрия и хотели, както и на
техните позиции по отношение на навлизащите хотелски вериги.

Съществено е да се посочи, че в повечето публикации се обединяват всички
стъпки от процеса на присъединяване, т.е. едновременно се разглеждат факто-
рите, които влияят и върху решението за експанзия, и върху избора на начин на
стъпване на нов пазар (т.нар entry mode). Именно поради тази причина се на-
слагват различните теории (Еклектичната теория, Теорията на транзакционни-
те разходи, Ресурсната теория, Агентската теория и др.) и в крайна сметка не

8 Dunning, J. and М. McQueen. The Eclectic Theory of International Production: A Case Study of the
International Hotel Industry. Managerial and Decision Economics,  2(4), 1981, 197-210; Contractor, F.
J. and S. K. Kundu. Modal Choice in a World of Alliances: Analyzing Organizational Forms in the
International Hotel Sector Journal of International Business Studies, 29(2), 1998a, 325-357.

9 Littlejohn. D., А. Roper and L. Altinay. Territories still to find – the business of hotel internationalisation,
International Journal of Service Industry Management 18(2), 2007, 167-183.

1 0 Dunning, J. and М. McQueen. 1981. Цит. съч.
1 1 Anderson, E. and Gatignon, H. Modes of foreign entry: a transaction cost analysis and propositions.

Journal of International Business Studies, 17(3), 1986, 1-26; Erramilli, M.K. and С. Р. Rao. Service
firms’ international entry-mode choice: a modified transaction-cost analysis approach. Journal of
Marketing, 57(3), 1993, 19-38.

1 2 Chen, J. J. and І. Dimou. Expansion strategy of international hotel firms. Journal of Business Research,
58(12), 2005, 1730-1740.

1 3 Contractor, F.J. and S. K. Kundu. Цит. съч., 1998.
1 4 Perlmutter, H.V.The tortuous evolution of the multinational corporation. Columbia Journal of World

Business, 4(4), 1969, 9-18.
1 5 Madhok, A. Cost, value and foreign market entry: the transaction and the firm. Strategic Management

Journal, 18(1), 1997, 39-61.
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се стига до цялостна рамка. В този смисъл в тази статия се концентрираме
само върху факторите, пряко касаещи решението на хотелските вериги да се
разширяват зад граница, но не и какъв точно начин за навлизане да изберат.

Вътрешни и външни фактори, влияещи върху процеса
на интернационализация на хотелските вериги

По отношение на факторите, които оказват влияние при интернационализаци-
ята, има много опити за класификация, но един от най-популярните и наложили се е
Еклектичната теория, формулирана от Dunning & McQueen16, която разпределя
факторите в три изцяло разнородни групи – свързани с вътрешните характеристики
на фирмата и собствеността, определени от страната-домакин и обусловени от
способността на фирмата да интерализира дейностите си (Ownership, Locational,
Internalizational – OLI), откъдето идва и наименованието й – „еклектична”.

На първо място са поставени т.нар. „ownership advantages”, или предим-
ства, произтичащи от собствеността. Авторите разглеждат вътрешноприсъ-
щите на фирмата характеристики, които са нейни конкурентни предимства пред
местните фирми на чуждия пазар. Това са: размерът и структурата на фирмата,
готовите й мрежи от доставчици и партньори, опитът и експертните качества на
мениджърите й, способността да внася иновации, да си позволи допълнителни
продукти или услуги, и др.

Следващата група фактори, които определят дали една компания ще на-
влезе на даден чужд пазар или не, са т.нар. „locational advantages”, или фактори,
определени от страната-домакин. Към тях спадат: размер и растеж на тури-
стическата индустрия, състояние на туристическата инфраструктура, налич-
ност и качество на персонал за хотелите, държавна политика по отношение на
туризма и хотелиерството, политическа, социална и икономическа стабилност.
В по-късни публикации някои автори прибавят и културните различия, както и
местните традиции и обичаи17, които не са изрично споменати в еклектичната
теория. При някои изследвания на конкретни казуси се добавя по-голяма те-
жест на политическите и икономическите условия в страната домакин18.

Като последна група фактори, обуславящи развитието на една компания
зад граница, Дънинг посочва т.нар. „internalization advantages”, или способнос-
тта на фирмата да интернализира ресурсите и дейността по оползотворя-

1 6 Dunning & McQueen. Цит. съч., 1981.
1 7 Altinay, L. The internationalization of hospitality firms: factors, influencing a franchise decision-

making process, Journal of Services Marketing 21(6), 2007, 398-409; Pine, R., Н. Zhang and Qi, P. The
challenges and opportunities of franchising in China’s hotel industry. International Journal of
Contemporary Hospitality Management, 12(5), 2000, 300-307.

1 8 Heung, V., Н. Zhang and С. Jiang. International franchising: Opportunities for China’s state-owned
hotels? International Journal of Hospitality Management 27(3), 2008, 368–380; Guillet, B. D., H.Q.
Zhang, and В. W. Gao. Interpreting the mind of multinational hotel investors: Future trends and
implications in China. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 2010, 222-232; Zhang,
H. Q., B. D Guillet and W. Gao. What determines multinational hotel groups’ locational investment
choice in China? International Journal of Hospitality Management, 31(2), 2012, 350-359.
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ваннето им, което на практика става чрез избор на начин за навлизане на новия
пазар. Под „интернализация” авторът разбира степента на контрол, който фир-
мата-майка е способна да упражнява върху собствените й и придобитите ре-
сурси или, с други думи, дали хотелската компания да се установи чрез соб-
ствени инвестиции или чрез договорни отношения. Tази група фактори засягат
по-скоро начина на навлизане на новия пазар, разгледан в контекста на Теорията
на транзакционните разходи, поради което не са обект на тази разработка.

Еклектичната теория е широко приета и много изследвания се базират
именно на нея19, потвърждавайки постулатите й20. Johnson & Vanetti, например,
прилагат успешно еклектичната теория за района на Централна и Източна Ев-
ропа и я доразвиват като извеждат допълнителни фактори от страната-домакин
– размерът и имиджът на града, инфраструктурата на региона и възприятието
на региона като атрактивна бизнеслокация. Като недостатък, обаче, следва да
се посочи, че еклектичната теория е статична и не взема под внимание корпо-
ративната стратегия и вземането на решения, които са строго субективни за
всяка компания и също представляват конкурентно предимство спрямо остана-
лите фирми21. Ето защо Contractor & Kundu22 стъпват на няколко съществува-
щи концепции за интернационализацията и създават своя собствена – „синкре-
тична”, с цел да превъзмогнат недостатъците им.

В повечето случаи изследователите23 разглеждат факторите на интер-
национализацията в много опростен план, разделяйки ги на вътрешноприсъ-
щи на фирмата (firm-specific), и външни (country-specific), което в случая е ана-
логично на еклектичната теория, но с различно наименование, групиране и до-
бавени допълнителни условия. За да включим и тези автори в изследването и
така да направим по-подробно обобщение на факторите на интернационализа-
ция, ние също ги разделяме на вътрешни и външни.

Вътрешните фактори обхващат необходимите условия за международен
растеж, които се крият в самата фирма/хотелска верига, в собствените й ресур-
си, размер, конкурентни предимства, но също така и стратегически планове и
цели, а външните са тези, които предопределят мястото, където фирмата е
избрала за развитие на дейността си (вж таблица 1).
1 9 Dunning, J. The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity.

International Business Review, 9(2), 2000, 163-190.
2 0 Johnson, C. and М. Vanetti.  Locational strategies of international hotel chains. Annals of Tourism

Research, 32(4), 2005, 1077–1099; Guillet, B. D., H. Q. Zhang and B. W. Gao. Цит. съч.; Burges, C.,
А. Hampton, L. Price, А. Roper. International hotel groups: what makes them successful? International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(2/3), 1995, 74-80.

2 1 Altinay. Цит. съч., 2007; Contractor & Kundu. Цит. съч., 1998.
2 2 Contractor, F.J. and S. K. Kundu. Franchising versus company-run operations: Modal choice in the

global hotel sector. Journal of International Marketing, 6(2), 1998b, 28-53; Contractor and Kundu.
Цит. съч., 1998.

2 3 Quer, D., Е. Claver and R. Andreu. Foreign market entry mode in the hotel industry: the impact of
country- and firm-specific factors. International Business Review, 16(3), 2007, 362-376; Hill, C.W., Р.
Hwang and С. Kim. An eclectic theory of the choice of international entry mode. Strategic Management
Journal, 11(2), 1990, 117-128.
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Таблица 1

Външни и вътрешни фактори на интернационализацията

• Вътрешни фактори на интернационализацията
Вътрешните фактори са по-скоро условия, обуславящи готовността на хо-

телската верига да се мултиплицира. От гледна точка на ресурсния подход,
това е начин фирмата/хотелската верига да разгърне ресурсите си24, докато в
светлината на теорията за транзакционните разходи е средство да експлоатира
по-пълно наличните специфични активи25. И в двата случая става дума за транс-
фериране и оползотворяване на собствените конкурентни предимства. Една хо-
телска верига може да се развива главно заради вътрешните си силни страни
(конкурентни предимства), които са съответно резултат, както от наличния на-
бор ресурси и способности, така и от дейностите, чрез които се управляват. Но
също така могат да дойдат и от отношенията в рамките на веригата с най-
близките институции от микросредата. Търговската марка, резервационната
система, стандартите на обслужване, са едни от най-важните ресурси на хотел-
ската верига, които са в основата на конкурентните й предимства. Те се прила-
гат благодарение на международия опит и организационни умения, ефективна
организация и информационна система, а техни носители са служителите, ме-
ниджърите, собствениците на веригата, определени в таблица 1 като компетен-
тни и обучени кадри.

Фактори на интернационализацията
вътрешни външни

 размер на фирмата
 международен опит
 силна търговска марка
 компетентни управленски кадри,

професионални умения
 развито конкурентно предимство,

специализирано ноу-хау
 налични финансови ресурси - икономии

от мащаба
 утвърдена технология
 качество и контрол
 глобална резервационна система
 система за обучение на персонала
 стратегически и бизнесцели на фирмата

 икономически условия в страната-домакин,
ниво на икон. развитие

 политически и законодателни условия,
отвореност към чужди инвестиции,
държавна политика

 политически и икономически риск
 културни различия или културна дистанция
 пазарен потенциал
 инфраструктура
 увеличен социален пресперитет/покупателна

способност на местното население
 особености на местния пазар – местни

предприемачи, налични потенциални
партньори

 наситеност и конкуренция на собствения
пазар

 атракции, мега събития, турист. ресурси

2 4 Dev, C., К. Erramilli and S. Agarwal. Brands across borders. Cornell Hotel and Restaurant Administration
Quarterly, 43(6), 2002, 91-104; Madhok. Цит.съч., 1997.

2 5 Madhok, A. Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and
resource-based theories of the firm and the institutional structure of production. Strategic Management
Journal, 23(6), 2002, 535-550.
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От вътрешноприсъщите на фирмата фактори като един от определящите
се посочва размерът на фирмата26. Разбира се, за големите фирми е много
по-лесно да осигурят ресурси – финансови, човешки или други. Точно при хо-
телските вериги, обаче, големината на фирмата не оказва толкова голямо зна-
чение при решението й за интернационализация. Има много примери, при които
относително малки фирми успешно се реализират (New Otani, Япония), тъй като
преобладаваща форма за навлизане е чрез договори, както и чрез трансфера на
технологии, който е много по-лесен и достъпен.

Подобна е ситуацията с международния опит – не винаги в хотелиер-
ството той е необходимо условие за навлизане на чужд пазар27. Oпределено
силната търговска марка присъства като фактор в повечето изследвания,
независимо дали в хотелския сектор.28 Безспорно тя е един от основните двига-
тели при интернационализацията, защото осигурява популярност, разпознавае-
мост, олицетворява определен имидж и репутация пред клиентите29. Също така
авторите са единодушни по отношение на професионалните умения и управ-
ленски опит30.

За обслужващия сектор като конкурентно предимство най-често се по-
сочва специализирано ноу-хау,31 или технология на обслужване, която при
някои хотелски вериги е под формата на подробно описани стандарти и насоки
на поведение за всяка стъпка от процеса на обслужване на клиентите. Глобал-
на резервационна система, развита мрежа дистрибутори, система за
обучение на персонала32 също се считат за конкурентни предимства на хотел-
ските вериги, които те могат да експлоатират на нови пазари.

Наличните финансови ресурси са безусловен фактор за развитие на която
и да е фирма, особено в международен план33. И все пак, в контекста на хотел-
ските вериги, финансовата обезпеченост остава на по-заден план в случаите, ко-
гато навлизането е само на некапиталова основа и основният финансов риск се
поема от местния партньор (франчайзополучател или собственик на хотел)34.
2 6 Erramilli & Rao. Цит. съч., 1993; Johnson & Vanetti. Цит. съч., 2005.
2 7 Fladmoe-Lindquist, K. International Franchising: capabilities and development. Journal of Business

Venturing, 11(2), 1996, 419-438.
2 8 Alexander, N. and А. Lockwood. Internationalisation: a comparison of hotel and retail sectors. The

Service Industries Journal, 16(4), 1996, 458-474; Doherty, A.M. The internationalization of retailing.
Factors influencing the choice of franchising as a market entry strategy. International Journal of Service
Industry Management, 18(2), 2007, 184-205; Peters, M. and J. Frehse. The internationalization of the
European hotel industry in the light of competition theories. Tourism, 53(1), 2005, 55-65.

2 9 Contractor & Kundu. Цит. съч., 1998; Chen & Dimou. Цит. съч., 2005; Heung et al. Цит. съч., 2008.
3 0 Fladmoe-Linquist. Цит. съч., 1996.
3 1 Erramili & Rao. Цит. съч., 1993; Harrison, J. and С. Enz. Hospitality Strategic Management, New

Jersey: John Wiley & sons, Inc. 2005
3 2 Contractor & Kundu. Цит. съч., 1998; Heung et al. Цит. съч., 2008.
3 3 Quer et al. Цит. съч., 2007.
3 4 Brown, J. R., C. S. Dev and Z. Zhou. Broadening the foreign market entry decision: separating

ownership and control. Journal of International Business Studies, 34(5), 2003, 473-488; Dev, C., J.
Brown and K. Z. Zhou. Global Brand Expansion. How to select a market entry strategy. Cornell
Hospitality Quarterly, 48 (1), 2007, 13-28.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
130

Една от основните критики към еклектичната теория е пропускът на стра-
тегическите цели на фирмата като влияещи върху решението за интернацио-
нализация. Цялостната стратегия и намерения за развитие на една фирма опре-
делят посоката, която да поеме, за да се реализира според предначертаните
цели. Излизането на чужди пазари, както вече бе посочено по-горе, е една от
стратегиите за развитие35.

• Външни фактори на интернационализацията
Външните фактори за хотелската верига са факторите на макросредата.

Макар и считани за косвени, те са важна част от условията, които обуславят
избора на хотелската верига на една или друга държава. До голяма степен
оказват влияние и отношенията с външните заинтересовани лица, представля-
вани от конкуренти, доставчици, партньори, клиенти и посредници. На практика,
това са всички извън хотелската верига като организация.

Като външни фактори, влияещи върху процеса на експанзия на хотелските
вериги, най-често се посочват политическият режим в страната-домакин36, ико-
номическата ситуация в момента, както и перспективите в близко бъдеще –
риск от инвестиране37. Като по-конкретни показатели се извеждат собственост
на обектите (важи основно за държавите с комунистически и посткомунисти-
чески режими, където преобладаващата собственост е държавна)38, капитало-
ви пазари39, пазарен потенциал40, културна и езикова близост41, местният турис-
тически пазар и конкуренти42, наличие на качествени човешки ресурси, обучен
персонал и мениджъри43. В по-нови публикации като фактори се посочват и
страната на произход на хотелската верига и условията в нея44.

3 5 Altinay, L. and М. Altinay. How will growth be financed by international hotel companies, International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(5), 2003, 274-283; Contractor & Kundu. Цит.
съч., 1998; Rodriguez, A.R. Determining factors in entry choice for international expansion. The case
of the Spanish hotel industry. Tourism Management, 23(6), 2002, 597-607.

3 6 Pine, R., and Р. Qi. Barriers to hotel chain development in China. International Journal of Contemporary
Hospitality Management, 16(1), 2004, 37-44; Heung et al. Цит. съч., 2008

3 7 Altinay & Altinay. Цит. съч., 2003; Wu, A., Costa, J. and Teare, R. Using environmental scanning for
business expansion into China and Eastern Europe: the case of transnational companies. International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 10(7), 1998, 257-263

3 8 Pine and Qi, Цит. съч., 2004.
3 9 Altinay. Цит. съч., 2007.
4 0 Guillet et al. Цит. съч., 2010; Wu et al. Цит. съч., 1998.
4 1 Altinay and Altinay. Цит. съч., 2003; Vaishnav, T., L. Altinay.The franchise partner selection process

and implications for India. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 1(1), 2009, 52-65; Wang, Y.,
M. R. Vela and К. Tyler. Cultural perspectives: Chinese perceptions of UK hotel service quality.
International Journal of Culture,Tourism and Hospitality Research, Vol. 2 No. 4, 2008 pp. 312-329.

4 2 Pine and Qi. Цит. съч., 2004; Gross and Huang. Цит. съч., 2011; Guillet, et al. Цит. съч., 2010.
4 3 Wang, et al. Цит. съч., 2008; Heung, et al. Цит. съч., 2008; Cervino, J. and J. Bonache. Hotel management

in Cuba and the transfer of best practices. International Journal of Contemporary Hospitality
Management, 17(6), 2005, 455-468.

4 4 Chen & Dimou. Цит. съч., 2005; Johnson & Vanetti. Цит. съч., 2005; Mayhofer, U. International
Market Entry: Does the Home Country Affect Entry-Mode Decisions? Journal of International
Marketing, 12(4), 2004, 71-96.
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Политическият режим в страната-домакин се отнася основно за държа-
вите с комунистически, посткомунистически или авторитарен режим, където
не важат принципите на свободния пазар или има ограничения върху стопанска-
та дейност под един или друг вид. Най-често даван пример в литературата е
Китай – главно заради все по-нарастващото му значение в световен мащаб,
както и поради огромния потенциал, който притежава. Внимание също се отде-
ля на страни като Куба, страните от Централна и Източна Европа, Русия, стра-
ните от Близкия изток, Северна Африка, както и югоизточна Азия, които тепъ-
рва излизат като потенциални домакини, с нарастваща туристическа индустрия
и стабилизирана икономическа ситуация. В последно време политическата
стабилност е определяща за развитието на една страна въобще – примерът с
Либия и други арабски държави показват прякото въздействие на политически-
те неуредици върху всички останали сектори в страната. Режимът на управле-
ние е пряко свързан с правните норми и собствеността на хотелите. Отно-
во в контекста на Китай, като централно регулиран пазар, ролята на държа-
вата като пряк участник е от първостепенно значение и се отразява както на
настоящата ситуация, така и на перспективите по отношение на развитието на
туристическата и хотелиерската индустрия45. С подобно значение е и отворе-
ността към навлизането на чужди инвестиции. За много държави при-
вличането на чужди капитали е сред приоритетите за развитие, което съответ-
но създава много по-благоприятна среда за навлизащите компании – като об-
лекчено данъчно облагане, намалени бюрократични пречки и др.

Икономиката е другият важен фактор, който изисква съобразяване при
навлизането на чужд пазар. Степента на развитие и стабилност по прин-
цип привличат по-голям брой инвеститори, показатели са за социален проспе-
ритет, съответно наличие на пазарен потенциал, откъдето още повече се
повишава атрактивността на дестинацията. Развитието на икономиката пред-
полага развитие и на пазарна инфраструктура и по-добра база за навлизащи-
те компании.

Политическите и икономическите фактори, взети заедно, измерват и сте-
пента на политически и икономически риск за дадена държава от гледна точка
на външни фирми-инвеститори.

Местната култура, традиции, обичаи, възгледи и манталитет иг-
раят значителна роля при избора за транснационалните фирми. В този смисъл
на преден план излиза социалната страна на туризма. Velo & Mittaz46 показват
до каква степен културните различия могат да затруднят внедряването на чуж-
ди ценности, разбирането им като такива. Междукултурните различия са

4 5 Pine and Qi. Цит. съч., 2004; Gross and Huang. Цит. съч., 2011; Guillet et al. Цит. съч., 2010; Kong,
H. and С. Cheung. Hotel development in China: a review of the English language literature, International
Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(3), 2009, 341-355.

4 6 Velo, V. and С. Mittaz. Breaking into emerging international hotel markets; Skills needed to face this
challenge and ways to develop them in hospitality management students. International Journal of
Contemporary Hospitality Management, 18(6), 2006, 496-508.
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широко разучавани47 при анализирането на глобализационните процеси и посоч-
вани като съществен фактор при избора на държава, където да се инвестира.
Особено значение имат те за сектора на услугите и по-специално за туризма,
където има реални социални взаимодействия между гости и обслужващ персо-
нал, както и между служители и мениджърски екип. Реално, дори при благопри-
ятни други условия, трудностите в комуникацията с чуждата нация може да се
окажат фатални за цялостното начинание.

Физическата отдалеченост като фактор се отнася предимно за сега
прохождащи компании, които предпочитат да започнат първо със съседните
държави48. Тя е с по-голямо значение в материалното производство, където е
важна близостта на доставчици и на дистрибутори.

Съществена част е и туристическият бранш и всичко свързано с раз-
витието му – инфраструктура, конкуренти, наситеност на пазара, ту-
ристически ресурси и степен на валоризацията им, туристическата поли-
тика на държавата и т.н. Както и Porter49 отбелязва, атрактивността на инду-
стрията в комбинация с вътрешните фактори на фирмата определят конкурент-
ната й позиция на пазара. В това число влизат и особеностите на местния
пазар – наличие на потенциални партньори, надеждни доставчици.

В последно време все по-голямо значение в туризма придобиват мащаб-
ните световни събития – олимпиади, световни първенства, световни изло-
жения,50 поради ранното планиране и инвестиции, в които участват и държави
или други неправителствени институции (асоциации, сдружения и др.). Не на
последно място, особено в туризма, имат значение и самите туристически
ресурси и атракции – основата за съществуване на туризма въобще. В този
смисъл значение имат не само държавите, в които се навлиза, но и конкретните
места, където ще се локализира новият хотел – големите градове (gateway
cities/входни точки)51, курорти или други места, в зависимост от продуктовото
профилиране на веригата.

Макар и по-рядко споменавани, съществуват фактори в самата държава
на произход на хотелските вериги, които също ги подтикват към интернациона-
лизиране. Такива са например степента на наситеност на местния пазар
с хотелски вериги, законодателството в областта на конкуренцията, ко-
ето обхваща контрола върху господстващото положение на фирмите и злоупот-
ребата с него, както и неразрешените концентрации на местните пазари.
Тези фактори стимулират излизането на хотелските вериги на международните
пазари.

4 7 Minkov, M. Cross-Cultural Analysis: The Science and Art of Comparing the World’s Modern Societies
and Their Cultures. Thousand oaks: Sage Publications, 2013.

4 8 Heung et al. Цит. съч., 2008.
4 9 Porter, M. Competitive Advantage. Creating and sustaining superior performance. The Free Press,

New York, reprinted in 1998 with a new introduction, 1985.
5 0 Guillet et al. Цит. съч., 2010; Zhang et al. Цит. съч., 2011.
5 1 Johnson & Vanetti. Цит. съч., 2005.
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Заключение

Възможностите за развитие на дадена фирма се свързват неминуемо с
нейния растеж. Разширяването на дейността в рамките на собствената страна
е естествена предпоставка за бъдещо навлизане в чужди държави. Всички
международни хотелски вериги са започнали дейността си като местни вери-
ги52 и впоследствие са осъществили международна експанзия или интернацио-
нализация.

Като цяло интернационализацията е сложен и разнороден процес, който
при това придобива все по-глобален характер. Whitla53 дори смята, че в един
момент интернационализацията се превръща в „глобализация”, като двете по-
нятия се разграничават. В първото влиза просто навлизането на чужд пазар,
докато второто обхваща по-мащабно покритие на чуждите пазари, водещо не
толкова до икономически ползи, колкото до по-голяма популярност на марката,
лесна разпознавемост от клиенти от всякакви държави. Целта е постигане на
глобално покритие на основните пазари, особено в т.нар. градове – входни пун-
ктове за дадена държава54. Други автори, като Williams & Shaw,55 обръщат вни-
мание на влиянието, което интернационализацията оказва на най-близките парт-
ньори около хотелските вериги (външните заинтересовани лица – доставчици,
клиенти, конкуренти) – те също са принуднени да се интернационализират. Ту-
ристите се възприемат като активни участници в инернационализацията и ино-
вацията, благодарение на все по-нарастващата им мобилност, информираност,
и оттам – изисквания, също и като източници на идеи за нови продукти56.

В процеса на интернационализация международните хотелски вериги из-
граждат повече и по-еластични връзки с доставчици и партньори, създават и
поддържат вътрешни мрежи и отношения57. В последно време се наблюдава
възприемане на стратегии за развитие не само със стандартизирани, а по-скоро
с адаптирани, персонифицирани продукти, както и фокус върху знанията, а не
толкова върху операциите, както досега. Европейските и азиатските хотелски
вериги ще имат по-засилено развитие, с което ще намалят досегашното доми-
ниращо положение на северноамериканските и британските компании.

5 2 Cunill, O. M.Growth strategies of hotel chains: Best business practices by leading companies. New
York: The Haworth Press, 2006.

5 3 Whitla, P., Р. Walters and Н. Davies. Global strategies in the international hotel industry. International
Journal of Hospitality Management, 26(4), 2007, 777-792.

5 4 Пак там
5 5 Williams, A. and G. Shaw. Internationalization and innovation in tourism. Annals of tourism research,

38(1), 2011, 27-51.
5 6 Пак там.
5 7 Litteljohn, D. Internationalization in hotels: current aspects and developments. International Journal

of Contemporary Hospitality Management, 9(5/6), 1997, 187-192.
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Приложение 1

Научни изследвания в областта на интернационализацията
и факторите, които я oпределят
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Alexander & Lockwood
(1996) x x x x
Alon et al (2012) x x x x x x x x
Altinay (2004) x x x x x x x x x x x
Altinay & Altinay (2003) x x x x x x
Anderson & Gatignon
(1986) x x x x x x x x
Brown et al (2003) x x x x x x
Chen & Dimou (2005) x x x x x x x
Contractor & Kundu
(1998a) x x x x x x x x x x
Contractor & Kundu
(1998b) x x x x x x x x x
Dimou et al (2003) x x x x x x
Doherty (2007) x x x x x x x x
Dunning & McQueen
(1981) x x x x x x x x x x
Erramilli & Rao (1993) x x x x x x x
Gross & Huang (2011) x x x x x x
Guillet et al (2010) x x x x
Harrison & Enz (2005) x x x x x x
Heung et al (2008) x x x x x x
Hill et al (1990) x x x x x x x
Johnson & Vanetti
(2005) x x x x
Littlejohn et al (2007) x x x x x x x x x x x x x
Pine et al (2000) x x x x x x x x
Pine & Qi (2004) x x x x x x x x
Quer et al (2007) x x x x x x
Rodriguez (2002) x x x x x x x x x x x x
Shane (1996) x x x x
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FACTORS FOR THE INTERNATIONALIZATION
OF HOTEL CHAINS

PhD student Maya Ivanova

Abstract

Increased globalization worldwide affects each branch of industry. It is particularly
evident with international hotel chains and the process of internationalization through which
those pass. The article identifies and subjects to critical analysis the internal and external
factors, which affect them in the process. Those include on the one hand the internal
preparedness of the hotel chain for expansion, and on the other - the characteristics of the
state, where it is to make an entry.

ФАКТОРЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
ГОСТИНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

Асп. Мая Иванова

Резюме

Возрастающая глобализация в мировом масштабе затрагивает все отрасли индуст-
рии. Особенно сильно она проявляется в международных гостиничных цепях и в процес-
се интернационализации, который они проходят. В настоящей статье идентифицируются
и подвергаются критическому анализу внутренние и внешние факторы, оказывающие на
них влияние в этом процессе. Сюда относятся, с одной стороны, внутренняя готовность
гостиничной цепи к экспансии, а с другой – харакеристики страны, в которую эта цепь
вступает.

Vaishnav & Altinay
(2009) x x x x
Whitla et al (2007) x x x x
Wu et al (1998) x x x x x
Zhang et al (2011) x x x x x x x x
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ФУНКЦИЯ,
ПОД ВЛИЯНИЕТО И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

НА ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНЦИЯ
ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ)

Ас. Пламена Недялкова

Въведение

В динамично променящата се икономико-политическа конюнктура, функ-
циите на финансовия контрол оказват съществено влияние и значение за пра-
вилното и точно осъществяване на контролния процес. Функциите на финансо-
вия контрол се представят освен като „обединяваните чрез тях дейности в об-
ластта на стопанския финансов контрол”1, но така също те са средство за по-
стигане на предварително поставените контролни цели. Целта на тази статия е
да се изследват контролните дейности на Агенция за държавна финансова инс-
пекция (АДФИ), оказващи влияние върху контролната функция на държавната
власт.

За постигането на така представената цел, са поставени за разрешаване
следните основни задачи, а именно:

1. Да се представят различни становища относно същността на функциите
на финансовия контрол, а така и също да се изведе авторовата теза по изслед-
вания въпрос.

2. Да се изследват контролните действия на АДФИ с помощта на метода
на най-малките квадрати.

В тази статия обект на изследване са функциите на АДФИ, тъй като обемът
на това изследване не позволява да се анализа влиянието на всички останали
функции на контролните органи върху общата функция на държавната власт.

1. Относно същността на функциите на финансовия контрол

В научните среди съществуват различни разбирания относно същността
на функциите на контрола. Така например, според Ф. М. Рабинович, функциите
на контрола са „условията на работа, които са проектирани да изпълняват ре-
цептивни – сравнителни контролни действия.”2 В този контекст може да се при-
еме, че именно поради своето предварително определено предназначение, има

1 Донев, К. Теория на финансовия контрол. Наука и икономика, 2010, с. 15.
2 Рабинович Ф. М. Контроль на уроках иностранного языка. //Иностранный язык в школе. М.,

1987, №1, с. 36.



137
Статии

смисъл да се анализират самостоятелно функциите на финансовия контрол. Ф.
М. Рабинович приема, че към функциите на контрола се отнасят: обучаващата
функция, възпитателната функция, стимулиращата функция и самоконтролната
функция.3

Според други специалисти, функциите на контрола представляват онези
обективно необходими форми на проявление на въздействието върху контрол-
ната система, чрез които се постигат целите на самата система.4 Следовател-
но, като имаме предвид, че цялостната контролна система на страната е изгра-
дена от отделни градивни елементи и във всеки елемент протича специфичен
контролен процес, то може да се приеме основателно твърдението на Fr. Taylor,
че на отделните равнища на финансовия контрол всяка функция придобива своя
специфика, в зависимост от съдържанието на процеса на това равнище, харак-
тера и направленията на въздействието върху съответната контролна система,
от реакцията на тази контролна система към въздействието, от ролята, която
изпълнява функцията в целенасоченото въздействие върху контролирания обект.5

Изследвания в тази проблематика на финансовия контрол е осъществил и
К .Донев, който като специалист в тази област приема, че „функциите на конт-
рола се извършват чрез голям брой и разнообразни контролни задачи. ... Раз-
криването и регламентирането на функциите на стопанския и финансовия конт-
рол е организационната предпоставка за точното определяне на организацион-
ната и управленската структура на контролните органи, на стриктното регла-
ментиране на правата и задълженията.” 6 Позовавайки се на изследванията на
К. Донев, функциите на финансовия контрол могат да бъдат представени по
различни начини, но най-общо към тях се отнасят обратната информацион-
на връзка, възпитателната, защитната и въздействаща.7

Към функцията обратна информационна връзка се отнася извличането
на информация, производството на информация, преработката на информация и
предоставянето на информацията. Възпитателната функция на контрола има
за цел да критикува, да подготвя професионалните кадри към контролната дей-
ност, а така също да налага и самокритиката в контролния процес. Защитната
функция на контрола намира израз в защитата на „собствеността, интересите
на обществото, колективите, личността и .... в защита на самоуправляващите
се стопански организации”.8

Известни автори като H. Koontz и C. O. Donnell, смятат, че контролните
функции са планиране, организиране, координиране, интегриране и въздействие.9
W. Newman застъпва същото разбиране за предназначението на контролните
функции като то се различава със съвсем малък нюанс, а именно, че освен така
3 Рабинович Ф. М. Цит. съч., с. 39.
4 Донев, К. Цит. съч., с. 56.
5 Taylor, Fr. Principles of Scientific Management. Now York, Harper, 1911, p. 74.
6 Донев, К. Цит. съч., с. 14.
7 Донев, К. Цит. съч., с. 16.
8 Донев, К. Цит. съч., с. 17.
9 Koontz, H., C. O. Donnell, Administracion. McGraw-Hill, Mexico, 1985, p. 69.
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изброените функции е застъпил и функцията координиране на ресурси.10 Общо-
то между така представените автори е, че ръководенето означава упражняване
на власт върху контролираните обекти.

Функцията на контрола се разглежда като съвкупност от специфични по
характер дейности на контролирания субект, получени в резултат на разделени-
ето на контролните дейности, като се осигурява целенасочено въздействие върху
контролираните обекти. Цялостната функция на контрола е изградена на осно-
вата на отделни съставни градивни елементи наречени подфункции, като меж-
ду тях съществува определен консенсус, т.е. не са в противоречие. Според М.
Динев, „в зависимост от съотношението на отделните функции на управление и
по-точно от мястото на контролната функция в общата съвкупност от управ-
ленски функции, се различават: контролна функция като самостоятелна част от
управленския процес (специални функции по контрола), контролна функция, коя-
то произтича от изпълнението на останалите управленски функции (специални
функции по контрола), контролна функция, която произтича от изпълнението на
останалите управленски функции (неспециални функции на контрола), и само-
стоятелна контролна функция, ограничена по обем и специализирана по отноше-
ние на наблюдавания обект (специализирани функции по контрола)”.11

Считаме, че основните градивни функции на общата контролна функция на
страната са: планиране – изразяващо се в съставянето на предварителни стра-
тегически планове за дейността на съответната контролна институция; обрат-
на информационна връзка – непрекъснато информационно координиране на
информацията между контролните органи, изразяващо се в извличането на ин-
формация, правилното предоставяне и нагледно оформяне; организиране –
съгласуване на действията между отделните контролни органи, (към тази фун-
кция се отнася също и съгласуване (координиране) на вътрешните контролни
действия на отделните звена в дадена контролна организация); защитна функ-
ция; възпитателна функция; въздействаща функция. Отделните видове кон-
тролни функции „се конкретизират чрез основните им форми на проява. Те се
определят в зависимост от състоянието на обекта във времето, без оглед на
пространствените му граници. Съобразно с това, обектът вече се изследва не
само в неговата цялост, но и в зависимост от времето, през което протичат
отделни стопански процеси12”.

Така предложените функции на финансовия контрол определяме като ос-
новни, защото по отношение на тях съществува общ утвърден научен консен-
сус. Считаме, че тези функции могат да бъдат много повече от така предста-
вените, но техният брой няма да се дължи на различията им от основните кон-
тролни функции, а ще са резултат на групирането на дадена основна функция на
отделни подвидове. Уместно е, също така да се посочи, че каквото и класифи-
циране на контролните функции и дейности да се направи, ясно е, че те пред-

1 0 Newman, W. Programacion, Organizacion y Control, Deusto, Bilbao, 1966, p. 21.
1 1 Динев, М. Контрол и регулиране на икономическите системи. Партизат, С., 1989, с. 55.
1 2 Динев, М. Цит. съч., с. 56.
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ставляват фази на един процес, който започва, преминава и завършва. Разкри-
ването и регламентирането на контролната функция е предпоставка за точно
определяне на организационната и управленската структура на контролните
органи, на стриктното регламентиране на техните права и задължения, които се
реализират с помощта на принципите на финансовия контрол.

2. Изследване на взаимната връзка между общата контролна
функция на държавната власт и контролните действия

на Агенция за държавна финансова инспекция

От всички познати количествени методи в тази част от разработката при-
лагаме „метода на най-малките квадрати”. Методът на най-малките квад-
рати „е един от най-разпространените методи”.13 Освен това, този метод се
прилага, за да се реализира самата регресия между изследваните зависимости,
тъй като той обикновено се свърза с линейните статистико-математически
модели, при които най-ярко се проявява неговата ефикасност.14

Целта на това изследване е математически да се установи как отделните
контролни действия оказват влияние (въздействие) върху общата функция на
контрола, а от тук и върху възпитателната, информационната, защитната, орга-
низационната и плановата функция. Поради тази причина прилагаме регресион-
ния анализ. Задачата на регресионния анализ е да се установи вида на функци-
ята y = f (x), където х се нарича неин аргумент (независима променлива), а
у е зависимата променлива, т.е. „задачата се състои в намирането на такова
регресионно уравнение, което най-близо да съответства на характера на проуч-
ваната взаимна връзка”.15

Отделните съставни функции се разглеждат от гледна точка на контрол-
ните органи с помощта на които те се реализират. Към независимата променли-
ва се отнасят отделните контролни действия, а зависимата променлива е обща-
та функция на контрола. Аргументите на контролната функция се представят в
цифрово изражение, въз основа на реализираните контролни операции. Интере-
сен е въпросът, ако аргументите на контрола се приемат за операции, то тогава
коя контролна операция може да се определи като независима променлива и коя
като зависима променлива на контролната функция? Изследванията по този
въпрос са твърде оскъдни; голяма част от специалистите приемат, че конт-
ролът може да се изследва от функционален аспект, като функция16, но не са
изследвани в детайли неговите структурни елементи.

Считаме, че с помощта на така избрания метод много бързо и точно може
да се определи зависимата променлива, а именно общата контролна функция.

1 3 Чолаков, Н. Логика и механизъм на метода на най-малките квадрати. http://research.unwe.bg/br9/
nt-n.cholakov.pdf, видяна на 12.08.2012.

1 4 Чолаков, Н. Цит. съч., видяно на 12.08.2012.
1 5 Кулиш, С. А, С. Н. Воловельская, И. А. Рабанович. Математические методы в планировании

материально-технического снабжения. Вища школа, 1974, с. 15.
1 6 Донев, К. Цит. съч., с. 25; Томов, Й. Цит. съч., с. 37.
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Това може да се реализира като първо следва да се определи основното й пред-
назначение. Съгласно вижданията на специалистите, предназначението на кон-
тролната функция е да гарантира и да запазва социално-икономическата и по-
литическата стабилност на общността. Посочената контролна функция, отна-
сяща се за цялостната контролна система, се реализира при спазването на строго
определени контролни принципи от страна на всички участници, изграждащи
контролната система на страната ни.

Историческите сведения сочат, че върху реализирането на контролната
функция оказват влияние различни фактори. Така например, бързите темпове
на научно-техническия прогрес, изменението на политико-икономическата иде-
ология, са основните предпоставки, водещи, от една страна, до развитието и
изменението на всяка стопанска единица, а от друга страна, те често поставят
под въпрос предназначението и действието на основната функция.

Независимо от „обстоятелствата, времето и пространството, общата кон-
тролна функция се проявява чрез пет основни елемента, а именно: оценка на
нормата за поведение на дадена система (в това число и поведението на чове-
ка), на комплекс от взаимно свързани звена и системи; определяне (прогнозира-
не) на очакваното състояние на системите; измерване и установяване на фак-
тическото състояние на системите; анализ на факторите, предизвикали откло-
ненията; съставяне на коригираща програма или установяване на възможнос-
тите за регулиране на поведението на системите.”17

За да се приложи даден математически метод е необходимо една дос-
татъчна емпирична база от данни, чрез която да се определи зависимостта
между зависимата и независимата променлива. Поставяйки въпросите относ-
но изследването на общата контролна функция, а от там и изследването на кон-
тролните дейности, е необходимо да се определи онзи показател, въз основа на
който най-точно да се определи крайният резултат от реализирането на кон-
тролната функция. Считаме, че този показател са приходите, които държавният
контрол реализира в резултат на своята контролна дейност под формата на гло-
би, санкции, обезпечения и наказателни лихви.

В резултат на контролната дейност общите приходи на държавния контрол
са резултативна величина от сбора на приходите от данъчния контрол, митни-
ческия контрол, бюджетния контрол, банковия контрол, застрахователния конт-
рол и на валутния контрол. Независимият финансов одит, който се осъществява
съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, не реализира
приходи в полза за държавата. Тази аксиома се отнася също и за вътрешния
контрол, който се осъществява в дадено предприятие. Следователно, независи-
мо от обстоятелството, че независимият финансов одит и вътрешният контрол
са функции на общата функция на финансов контрол, поради липсата на количе-
ствени показател, тези две функции на финансовия контрол няма да бъдат вклю-
чени в така избраните методи за изследване.

1 7 Динев, М. Теория и практика на държавния и народния контрол. С., Партиздат, 1984, с. 15.
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Като се вземат под внимание отделните дейности на контролните органи,
общата функция на финансовия контрол може да се разглежда като зависимост
от дейността на данъчния контрол, бюджетния контрол, банковия контрол, зас-
трахователния контрол, митническия контрол, валутния контрол, независимия
финансов одит и на вътрешния контрол. Математически тази зависимост, може
да се представи по следния начин y = f ( x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8), където:

у – общата функция на финансовия контрол;
х 1 – данъчен контрол;
х 2 – бюджетен контрол;
х 3 – банков контрол;
х 4 – митнически контрол;
х 5 – застрахователен контрол;
х 6 – валутен контрол;
х 7 – независим финансов одит;
х 8 – вътрешен контрол.
Изследването на така представените зависимости може да се реализира

с помощта на регресионния анализ. Целта на регресионния анализ е да се опре-
дели дали съществува функционална зависимост между две или повече слу-
чайни величини. Ако такава зависимост съществува, методът на регресионния
анализ ще определи онази функция, която да описва достатъчно точно функци-
оналната зависимост,18 като ще се търси функционална връзка от вида:

y = f ( x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8), (1)

която по математико-статестически обоснован начин дава прост израз на
взаимната връзка между независимите величини и зависимата величина. Урав-
нение (1) ще търсим като уравнение на регресия.19

Регресионният анализ освен, че ще определи взаимната връзка между отдел-
ните независими променливи и зависимата променлива, но с негова помощ могат
да се предвидят очакваните стойности на зависимата променлива, когато са изве-
стни или достъпни само съответните стойности на независимата променлива.20

Поради голямото разнообразие от корелационни модели, прилагаме еди-
ничния регресионен модел, като целта е да се определи влиянието само-
стоятелно на всеки фактор върху зависимата променлива. По този начин, счи-
таме, че ще се определи по-точно дали взаимната връзка реално съществува и
ако да, какъв е нейният характер. Решаването на този проблем е въз основа на
„теоретични съображения и чрез емпирична проверка на съответните хипоте-
зи.”21 Целта на единичния регресионен модел е измерване на конкретните коли-

1 8 Castle, L. The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honour of David F.
Hendry, Oxford Univ. Press, 2009, р. 345.

1 9 Castle, L. Пак там, р. 365.
2 0 Калинов, К. Статистически методи в поведенческите и социалните науки. Нов Български универ-

ситет, 2001, с. 352.
2 1 Съйкова, Ив. Статистическо изследване. Нов Български университет. С., 2000, с. 198.
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чествени отношения, породени при функциониране на връзката. „При факторни-
те връзки задачата се свежда до измерване влиянието на факторите Х върху
поведението на следствието У.”22

По този начин се изследва влиянието на приходите от реализирания бюд-
жетен контрол (Х) върху общите приходи, реализирани от контролната дейност
на всички държавни контролни органи (У), т.е. функцията се изследва под влия-
нието на една променлива, а именно: реализираните приходи от бюджетния кон-
трол. В таблица 1 са представени приходите по двата изследвани показатела,
като данните са представени по тримесечие за период от 2007 г. до 2011 г.

Таблица 1

Реализирани приходи от глоби, неустойки и обезщетения
от всички финансово – контролни органи и приходите,

реализирани от контролната дейност на АДФИ

Източник: Министерство на финансите, http://www.minfin.bg/bg/statistics/12.

Години Наблюдение №

Зависима
променлива У –

функция на
финансовия

контрол

Х – приходите
от дейността на

АДФИ

1 2 3 4
I тримесечие на 2011 г. 1 1 920 559,61 243 131,84
II тримесечие на 2011 г. 2 2 559 056,79 158 358,52
III тримесечие на 2011 г. 3 4 072 035,46 327 967,12
IV тримесечие на 2011 4 3 988 085,14 729 333,52
I тримесечие на 2010 г. 5 728 992,44 153 188,89
II тримесечие на 2010 г. 6 1 230 255,53 345 631,11
III тримесечие на 2010 г. 7 941 443,50 489 187,62
IV тримесечие на 2010 г. 8 7 688 204,93 390 692,38
I тримесечие на 2009 г. 9 1 374 163,40 298 862,50
II тримесечие на 2009 г. 10 1 508 643,11 361 719,28
III тримесечие на 2009 г. 11 2 880 281,83 177 614,14
IV тримесечие на 2009 г. 12 3 276 187,26 357 254,08
I тримесечие на 2008 г. 13 5 204 607,34 477 371,44
II тримесечие на 2008 г. 14 3 057 726,35 514 812,61
III тримесечие на 2008 г. 15 3 742 226,07 219 899,74
IV тримесечие на 2008 г. 16 10 399 667,24 1 136 037,21
I тримесечие на 2007 г. 17 8 501 303,98 344 112,18
II тримесечие на 2007 г. 18 9 570 823,41 211 339,66
III тримесечие на 2007 г. 19 10 494 867,62 112 116,21
IV тримесечие на 2007 г. 20 43 722 470,99 1 166 866,95

2 2 Съйкова, Ив. Цит. съч., с. 199 .
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Данните за реализираните приходи от финансово-контролната дейност на
всички контролни органи в страната са предоставени от Националния статис-
тически институт (НСИ) и са представени в изследването като зависима про-
менлива. От гледна точка на независимата променлива, а именно показателят
приходи от бюджетния контрол, данните са предоставени от Агенция за държав-
на финансова инспекция (АДФИ). Причината за използването на тази база от
данни е, че реално Сметната палата реализира този бюджетен контрол, но в пра-
вомощията на одиторите на Сметната палата е при установяване на нередности
да ги констатират и да дават предписание за тяхното отстраняване, т.е. Сметна-
та палата няма правомощия да търси отговорност от виновните лица при устано-
вяване на нередности. Органите, които са оправомощени за такива действия са
АДФИ и Прокуратурата, след като бъдат сезирани от Сметната палата.

За да се реализира регресионният анализ с цел установяване на взаимната
връзка между общите приходи от контролната дейност на всички финансови
контролни органи и постъпилите приходи в резултат на контрола върху спазва-
нето на финансовата дисциплина реализиран от АДФИ, данните от таблица 1 са
обработени така, че да се пригодят за прилагането на регресионния анализ и са
представени в таблица 2.

Данните в колоне 3 и 4 от таблица 1 са трансформирани с 10 000 лв. надолу,
така че при изчислителните действия на регресионния анализ да се получат
данни с по-ниски стойности. Трансформираните данни са представени в табли-
ца 2 в колони 3 и 4. Въз основа на данните от таблица 2 и използвайки функциите
на EXCEL, се установява, че зависимостта между приходите от глоби, неус-
тойки и обезщетения, реализирани от всички финансово-контролни органи в стра-
ната и приходите, реализирани от контролната (инспекционната) дейност на
АДФИ е полиномна и е представена на фиг. 1.

Фиг. 1. Графично представяне на взаимната връзка между приходите
от контролната дейност на всички финансово-контролни органи
и приходите от контролната (инспекционната) дейност на АДФИ

за периода от 2007 г. до 2011 г.

Y = 15,481X2 - 234,22X + 872,06
R2 = 0,5817
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От данните в табл. 2 и от фиг. 1 се установява, че зависимостта между
изследваните ни обекти не е права линия, а е полиномна зависимост от втора
степен. Този регресионен модел съответства на парабола и може да се използва
в случаи, при които диаграмата на разсейването е близка до средните стойнос-
ти.23 Математически зависимостта, може да се представи по следния начин:24

У(Х) = a0 + Х a1 + Х2 а2

Коефициентите а0, а1 и а2 се наричат коефициенти на полинома, като а0 се
нарича свободен член. В така представеното уравнение х е променлива на по-
линома. Коефициентите се намират с помощта на следната линейна система:25

При тази система следва да се има предвид, че ако всички коефициенти
освен а0 са нули, то У(Х) = а0. „Поради това всяко число, различно от нула, ще
разгледаме като помином от нулева степен. Ако всички коефициенти са нули, то
У(Х) = 0. Този полином се нарича нулев полином.”26

След тестването на данните от таблица 2 с помощта на MS Excel – Tools,
Data Analysis, Regression, e избран моделът на полиномната регресия, при която
стандартната грешка за оценка е най-малка. Установено е, че полином от втора
степен най-добре описва тенденцията в изменението на приходите от контролна-
та дейност на всички финансово-контролни органи спрямо приходите, реализира-
ни от АДФИ. Тази зависимост е представена чрез регресионното уравнение от
вида У = 15,481Х2 - 234,22Х + 872,06. Следователно, въз основа на така из-
вършеното изследване се установи, че изменението на зависимата променлива У
– общата функция на финансовия контрол, при използване на това уравне-
ние като модел става не само под влияние на средната скорост, т.е. на влиянието
на параметъра а1, но и под влияние на средното ускорение, което в модела се
представя с параметъра а2. Числовото значение и знакът пред параметъра а2
(средното ускорение) определят не само направлението, но и величината на кри-
вата на параболата и нейното положение по отношение на абсцистната ос.27

2 3 Косева, Д. Статистика на предприятието. Стено, 2000, с. 144.
2 4 Александров, Кр. Икономико-математически методи и модели в търговията. Георги Бакалов,

Варна, 1989, с. 39.
2 5 Киркоров, Ив. Висша математика. С., Наука и изкуство, 1989, с. 219.
2 6 Киркоров, Ив. Цит. съч., с. 220.
2 7 Александров, Кр. Цит. съч., с. 40.
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Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е определена като
специализиран контролен орган на Националната контролна система на страната.
Агенцията има определени подфункции и задачи, които са подчинени на цялост-
ната контролна функция на страната. Те никога не са в противоречие, а напротив,
тяхното влияние е допълващо за държавното управление. Основните подфункции,
които изграждат общата функция на АДФИ, са регламентирани в чл. 8, ал. 1 от
ЗДФИ, а именно: ръководи, провежда и контролира осъществяването на инспек-
ционната дейност; планира и осъществява последващ контрол за законосъобраз-
ност на дейността по възлагането и изпълнението на обществените поръчки; съби-
ра и анализира информация за дейността на лицата по чл. 4 от ЗДФИ по възлагане
и изпълнение на обществени поръчки; анализира причините и условията за нару-
шенията на финансовата дисциплина и предлага мерки за отстраняването им пред
компетентните органи; дава методически указания на финансовите инспектори
за осъществяване на дейностите по този закон и извършва контрол по качеството
на инспекционната дейност; организира обучение за първоначална професионал-
на подготовка на новоназначените служители, за поддържане и повишаване на
квалификацията, както и за придобиване на нови професионални знания и умения
на служителите на агенцията; осъществява взаимодействие и обмен на инфор-
мация с други държавни органи; сътрудничи с финансово-контролните органи и
организации на други държави и международни организации; оказва съдействие
на контрольорите на Европейската комисия, наричана по-нататък „Комисията”,
за предоставянето на достъп до помещения и/или документация и носители на
компютърни информационни данни, за извършване на контрола и проверките на
място – при отказ на проверяваната организация и на лице по чл. 4, т. 7, финанси-
рани със средства по международни договори или програми на Европейския съюз.

Подфункциите на АДФИ са ограничено свързани с нейните задачи. На
практика задачите на АДФИ се изпълняват чрез непрекъснатото функционира-
не на контролния орган, чрез спазването на утвърдените финансово-контролни
принципи. От друга страна, вземайки под внимание изискванията на чл. 8, ал. 1
от АДФИ, се установява, че посочените функции обединяват контролните дей-
ности на Агенцията, а именно: инспекционна, санкционираща, възпитателна и
защитна. Като изследвахме годишните отчети за периода от 2007 г. до 2011 г.,
установихме реализираните подфункции на АДФИ. Информацията за периода
от 2007 г. до 2011 г. (включително), е представена в таблица 3.

Представената информация в таблица 3 се отнася само за периода от 2007
г. до 2010 г., тъй като до 2006 г. защитата на публичните финансови интереси се е
реализирала от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол /АДВФК/.
Правомощията на АДВФК до 2006 г. обхващаха осъществяването на вътрешен
одит и едновременно с това и инспекционна дейност. Функциите на Агенцията
също се различават съществено от сега регламентираните функции на АДФИ.

От друга страна, поради липсата на точно определена методика за прила-
гане на принципите на финансовия контрол, резултатите от таблица 3 не могат
да се анализират в дълбочина и поради тази причина е невъзможно да се оп-
редели как са се реализирали така посочените функции под влияние на принци-
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пите на финансовия контрол. Считаме, че това е един значителен пропуск не
само във финансово-контролната теория, но и в контролната практика.

Считаме, че така представения метод има своите недостатъци. При този
метод общата финансово-контролна функция се представя като зависима не
само от конкретни подконтролни функции, но и от независимите контролни опе-
рации, които реализира цялостния държавен апарат. Те са различни по своя ха-
рактер и специфика, и са независими една от друга. Самите контролни опера-
ции, които са насочени срещу: организираната престъпност, корупционните пре-
стъпления, „изпирането” на пари, злоупотребите с фондовете на ЕС, злоупотре-
бите по възлагането и реализирането на обществените поръчки, данъчните пре-
стъпления, подправянето на платежни инструменти, незаконния трафик на нар-
котици, незаконния трафик на хора и др., за да се изследват трябва да се пред-
ставят стойностно. Проблемът при този метод е, че е необходимо, първо, да се
уточни точният брой на реализираните контролни операции през анализирания
период, а след това да се уточни от този установен брой контролни операции,
какъв е техният краен резултат. Този краен резултат следва да е представен
стойностно. Това, което следва да е под внимание и което допълнително утеж-
нява този метод, е, че не всяка контролна операция може да се представи стой-
ностно. Например, проверката на Община Алфатар от страна на АДФИ със
задача проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възла-
гане на обществени поръчки, във връзка със сключен договор № 107 от 10.11.2009
г. с „Пътно поддържане” ООД гр. Силистра за осъществяване на дейността
„Зимно поддържане и снегопочистване за периода 2009-2010 г.” В Доклад №
ДИЗСС-0001 / 07.02.2012 г., АДФИ не е констатирала никакви нарушения, в
резултат на което не са наложени от страна на контролния орган никакви санк-
ции. При такива контролни ситуации е много трудно да се определи каква е
стойността на реализираната не само контролна операция, но и какво е стойно-
стното изражение на реализиралите се контролни функции, при условие, че не се
генерират никакви приходи в полза на държавата. Информация за цялостната
контролна инспекция на Община Алфатар е представена в таблица 4.

Таблица 4

Информация относно проведената контролна инспекция
в Община Алфатар през 2012 г.

Стойност
на прове-
рената
Общест-
вена

поръчка
(ОП)

Брой
устано-

вени
непрове-

дени
/неосно-
вателно

проведени
ОП

Стойност
на непрове-

дените
/неоснова-

телно
проведени

ОП

Брой
съста-

вени
АУАН

Брой
несъста-

вени
АУАН

Устано-
вени
вреди

Брой
съста-

вени
акто-
ве за

начет

Прове-
рено
евро-

пейско
фина-
нсира-

не
(да / не)

35 261,14 лв. - - - - - - -
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Контролната инспекция в Община Алфатар не е единствената, която при-
ключва без установяване на злоупотреби от страна на АДФИ; такива инспекции
са реализирани в Община Кубрат, Община Лозница, Община Балчик, Община
Харманли, Район Северен на Община Пловдив, Община Пловдив, Община Братя
Даскалови, Община Кърджали, Община Перник, Община Бобов дол, МБАЛ АД
гр. Хасково, ДИК ООД гр. Смолян, „Комплексен онкологичен център – Пловдив”
ЕООД, ОУ „Стоян Михайловски” гр. Пловдив, Държавна психиатрична болница
гр. Кърджали, Национална електрическа компания ЕАД, Министерство на окол-
ната среда и водите, Администрация на Министерски съвет. Така представените
инспекции са реализирани в периода от 01.01.2012 г. до 30.03.2012 г.28

Заключение

Въз основа на всичко изложено до тук считаме, че освен така избрания
метод, с помощта на който, може да се прогнозира изменението на общата
контролна функция на финансовия контрол за по-детайлното анализиране на об-
щата контролна функция на финансовия контрол, могат да се приложат както
количествени методи, така и качествени методи. Регресионният анализ дава
информация за взаимната връзка, която съществува между общата контролна
функция и функцията, например, на АДФИ, но тази връзка се установява на
база стойностни резултати от реализираните контролни инспекции. За контрол-
ни инспекции, които приключват само на основата на констатации и препоръки,
без да са били наложени имуществени санкции и глоби, трябва да се приложи
друг изследователски метод, въз основа на който да се опрели какви са взаим-
ните връзки между тези контролни инспекции и общата функция на финансовия
контрол. Считаме, че в този случай е най-подходящо да се използват качестве-
ните методи.

Въз основа на всичко изложено до тук могат да бъдат изведени следните
основни изводи:

1. В тази статия се предлага едно ново разбиране за функциите на финан-
совия контрол, а именно, че съвкупността от всички контролни действия:
обратната информационна връзка, възпитателната, защитната
и въздействащата изграждат общата контролна функция на държав-
ната власт.

2. С помощта на математическия метод на най-малките квадрати се ус-
тановява съществуващата зависимост между контролните действия на
АДФИ и общата функция на финансовия контрол. Въз основа на така
представената полиномна зависимост между зависимата променлива
Х и независимата променлива У, много по-лесно и точно могат да се
осъществяват бъдещи прогнозни проучвания относно приходите, които
АДФИ ще реализира от своята контролна дейност и как съответно те
оказват влияние и въздействие, върху общата контролна функция.

2 8 Информацията по докладите е официално предоставена от АДФИ. Също така е публикувана на
адрес: www.adfi.minfin.bg, видян на 16.06.2012 г.
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3. Така представения метод, намиращ приложение в областта на анализа,
притежава редица недостатъци, дължащи се на обстоятелството, че не
от всички контролни инспекции, които АДФИ осъществява, се генери-
рат приходи в полза на държавата. Голяма част приключват с положи-
телно становище от страна на инспекторите и констатиране на липса на
нарушения. Именно тези контролни инспекции, въпреки, че за тяхното
осъществяване, държавната власт също извършва разходи, не могат да
бъдат обект на изследване с помощта на така предложения метод.

A STUDY OF THE CONTROLLING FUNCTION, UNDER THE INFLUENCE
AND EFFECT OFTHE FINANCIALAND CONTROLLINGACTIVITY

OFTHE PUBLIC FINANCIAL INSPECTIONAGENCY (PFIA)

Assist. Prof. Plamena Nedyalkova

Abstract

The issues regarding the nature and peculiarities of the functions of control, including
the functions of financial control, have always been controversial. Their topicality, we believe,
is owing to the fact that their composition is determined not only by the established control
system, but also by the control goals and tasks set in advance. Their underlying importance is
a prerequisite for this article to put forward a methodology for their study using the Least
Squares Method.

Keywords: control functions, financial control, general controlling function.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
И ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АГЕНТСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Асс. Пламена Недялкова

Резюме

Вопросы сущности и особенностей функций контроля, в том числе функций фи-
нансового контроля всегда были дискуссионными. Их актуальность, по нашему мнению,
вызвана тем обстоятельством, что их состав определяется, кроме утвержденной конт-
рольной системы, также и предварительно поставленными контрольными целями и зада-
чами. Основополагающее их значение является предпосылкой предложения в настоящей
статье методики их исследования с применением метода наименьших квадратов.

Ключевые слова: функции контроля, финансовый контроль, общая контрольная
функция.
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