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СЛОВО, ПОСВЕТЕНО
НА 93-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
Доц. д-р Виолета Димитрова
Уважаеми г-н Ректор, уважаеми колеги и гости,
Днес Икономически университет – Варна отбелязва своята 93-та годишнина. Днес е ден на преклонение, на почит и уважение към първосъздателите и
всички след тях, продължили делото им.
Дълбок смисъл е заложен в ритуала всяка година на този ден академичната общност да се събира и обръща към тяхното духовно наследство, да препрочита написаното от тях. Казаните думи отлитат – написаното остава. Ритуалите са носители на скритите послания, предавани от поколение на поколение,
чието разшифроване е ключ към почти вековния опит, познание и духовно развитие на университета.
Връщането към историята на идеята за създаване на висше търговско
училище е възможност да почерпим вдъхновение и открием ориентири за бъдещето. Познаването на духовната традиция ни позволява да преоткриваме правилния път на развитие. Състоянието на всяка образователна институция във
всеки един момент предполага собствената си история.
Значимостта и валидността на проблемите днес не би могла да се схване
напълно без знанието за предишните проблеми и методите за тяхното решаване. Днес обществото ни изпитва трудности – резултат от икономическата и
политическата криза, но много по-обхватна и по-дълбока е кризата на духа.
Ако се върнем към далечната 1920 г., когато на XXV-та си редовна сесия
Варненската търговско-индустриална камара взема решение за прерастване
на създаденото през 1911 г. Търговско училище в университет, трябва да отчетем, че и тогава икономическата обстановка не е била лека.
Идеята за висше училище е родена, когато Варна е с население 41 хиляди
граждани1, от които малко повече от половината – грамотни. След войните,
през 1920 г. в сравнение с 1911 г., вносът намалява почти 7 пъти, а износът –
значително повече. С отнемането на Добруджа започва да спада и оборотът на
Варненското пристанище.
И точно тогава духовната енергия на първосъздателите на университета в
лицето на първите преподаватели: Цани Калянджиев, Феодор Белмер, Марин
Котаров, Израел Шалом, Минчо Минчев, Наум Долински, е насочена към това,
как да издигнат икономическото развитие на региона и общността.

1

41 317 жители съгласно „Изложение за състоянието на Варненското окръжие през 1910-1911 г.”,
Варна: печатница на Д. Тодоровъ&С-ие, 1911, с. 4.
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В доклада си от 1920 г. пред камарата радетелят за неговото създаване и
първи ректор професор Цани Калянджиев отбелязва: „условията в България
след края на първата световна война са много по-неблагоприятни, отколкото
преди 8 – 10 години, когато се ражда идеята за създаване на Висше търговско
училище” и добавя, че „нуждата сега още повече го налага”.
Той подчертава, че „при тежкото наследство от войните и общата изостаналост, страната ни не може да се справи само с копиране методите на напредналите държави, а се изискват творчески сили, подготвени на почвата на обществените теории и на научното познаване на нашата действителност, нещо което може да стане само в учебни институти, израстнали и развиващи се в нашите условия.” Актуално и днес звучат думите му относно главните принципи на
висшите училища:
• „да нагаждат образованието на всеки гражданин към реалните производствени условия на времето и да насаждат онези чувства и идеи, без
които е невъзможно прогресивното развитие на една висока обществена организация”.
• „да насочват теорията и методологията към практическите въпроси, с
цел постигане на по-съвършена организация на обществените сили в
производството, размяната и човешките отношения”.
В разбирането на основателите за мисията на университета са заложени
потребностите на обществото, региона и страната. В първия правилник на Висшето търговско училище е формулирана и неговата цел – да култивира онези
обществено-стопански и търговско-технически науки, които са нужни за изучаване и изследване на търговията и индустрията и чрез това да отговори на
нуждите на страната.2
Проф. Калянджиев аргументирано отхвърля практиката за централизиране на „всички важни културни учреждения на България в столицата” и подчертава, че „специалните цели на едно висше търговско училище изискват своята
обективна среда и коректна професионална почва, които сега ни се представят
най-вече във Варна”.3
Отчитайки необходимостта от „оная, както я нарича стопанска психика,
която дава културна и професионална храна за преподаватели и студенти” той
подчертава, че стопанският бит и темпът на целия живот във Варна се отразяват върху Висшето училище, отпечатват се върху психиката на преподавателите и студентите, като я издигат или понижават.4
Развитието на Варна и региона за проф. Цани Калянджиев е кауза, която
следва през целия си живот: председател е на културно-просветното читалищно дружество в града, което организира първите музикални тържества през 1926
2

3

4

Правилник за Висшето търговско училище при Варненската търговско-индустриална камара,
сп. Известия на Икономически университет – Варна, 1995, бр. 1, с. 82.
Цитирано по Цонев, Ст. Възникване и осъществяване на идеята за висше икономическо училище
във Варна. Сп. Известия, Икономически университет – Варна, 1995, бр. 1, с. 14.
Калянджиевъ, Ц. Професионалното образование у насъ. Варна: Просвещение, 1925, с. 36.
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г. във Варна (сега известни като фестивал „Варненско лято”); през 30-те години
е инициатор, създател и първи председател на „Лигата за курортна Варна”,
неуморно работи за превръщането на Варна в първокласен морски курорт.
Проф. Калянджиев говори за култивиране на науката, защото ако „науката,
знанието и културата не бъдат в основата на държавнополитическия и стопанския живот на страната, последният не би могъл да издържи на натиска на
модерните, опитни и далеч по-богати задгранични конкуренти.” Радетел за развитието на професионалното образование, той нееднократно подчертава, че „всяко специално образование дава плодове само когато то е построено върху една
висока грамотност.”5
В реферат, държан по случай годишния акт на ВТУ, проф. Наум Долински
пише: „Във висшето училище задачата за предаване на известно количество от
положителни знания отстъпва на заден план, в сравнение със стремлението
методически да се възпитава мисълта у студента, да се издигне у него духовната активност, да се научи самокритично да възприема околната действителност и да му се набележат схеми от прийоми, осъществяването на които може
да му даде истинския ключ към забъркания шифър на живота.”6
Да живееш – значи да мислиш, гласи древната мъдрост. Щастлив е този,
който може да познае причините за нещата. Да учиш и в подходящ момент да
си припомняш наученото е върховна радост.
Придобиването на висша степен на образование, която да допринесе за
интелектуалното и духовното израстване на личността и обществото, дава право на варненци да нарекат Висшето търговско училище – Търговска академия,
институцията на която по право се предоставя „завършекът и допълването на
всички знания”.7
Активността на мисленето, пише проф. Долински, е условие общо и за
двете страни при научното преподаване: активността на преподавателя се изразява в това, че той възбужда към деятелност духовния апарат на своя слушател, активността на слушателя се състои в самостоятелно стремление да намери научното решение на поставените въпроси.8
Днес ние отново преоткриваме мястото на живата връзка „преподавател
– студент” в условията на информационно пренасищане на виртуалното пространство – проблем, съпоставим за нашите предшественици с достъпността
на информацията в резултат на книгопечатането.
Професорът, продължава проф. Долински, не може да повтаря чужди мнения или да излага общодостъпни положения, той трябва да създава и преподава, т.е. в лична окраска да поднася кондензирания живот и своите опити за
5
6

7
8

Пак там, с. 13.
Долински, Н. Преподаване на икономическите науки във връзка с българското народно стопанство. Сп. Известия, 1995, бр. 1, с. 60.
Коменски, Ян. Велика дидактика. София: Изд-е на Българската академия на науките, с. 272.
Долински, Н. Преподаване на икономическите науки във връзка с българското народно стопанство. Сп. Известия, 1995, бр. 1, с. 61.
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неговата интерпретация, иначе, няма смисъл от лекции, след като изобретението на Гутенберг прави възможно и достъпно за всекиго прочитането на това,
което просто се преразказва със свои думи в аудиторията.
Но допълва и нещо съществено – студентът „не може да присъства”, а
трябва „да участва”. Ако той не се движи след всички движения на мисълта на
преподавателя, ако не се стреми да изпревари решението, да намери свой логичен път, с една дума, ако у него след работата в аудиторията не „израстнат
мазоли в мозъка”, то той напразно ходи на лекции, защото той присъства на
чужд умствен пир и там, където другите получават истинска храна, за него
остават само малко полезни остатъци.9
Ние сме заедно, тук в този университет, за да учим и възпитаваме човека
в себе си – нещо, което отнема цял един живот. Развитието на университета не
е в безграничния оптимизъм, не е само и в запазването на постигнатото, а в
прозорливостта по отношение на промените, тенденциите и многообразието от
възможности.
Или както са написали още Овидий и Сенека – „Времената се менят и ние
се меним с тях.” Но следва да допълним – зачитайки утвърдените ценности на
институцията, почитайки собствената си историята, изпитвайки гордостта от
постигнатото, носейки вярата в собствената си значимост.
Студенти, преподаватели и служители заедно – цялата академична общност, правим институцията Икономически университет – Варна жива.
Честит Празник!

9

Долински, Н. Преподаване на икономическите науки във връзка с българското народно стопанство. Сп. Известия, 1995, бр. 1, с. 61.
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СТАТИИ
Econ Lit – M310

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ОФЕРТИ
НА КОМПАНИИТЕ
Доц. д-р Евгени Станимиров
Увод
Позиционирането е един от основните елементи на съвременния маркетингов мениджмънт1 и база за уточняване параметрите на пазарните оферти.
Специалистите по маркетинг използват позиционната стратегия за да разграничат офертите на своите компании от тези на конкурентите и да комуникират
желаните от тях позиции2.
Концепцията за пазарното позициониране е приложима в различни аспекти:
компании, подразделения на компании, търговски обекти, брандове, продукти,
продуктови линии, личности. Независимо от аспекта, в който се прилага, целта
на позиционирането е „да се създаде уникален и благоприятен имидж в съзнанието на целевите клиенти”3. Следователно, маркетинговите специалисти трябва
да планират позициите, в които техните оферти имат ясни точки на различие, в
сравнение с конкурентите и да ги комуникират по подходящия начин до целевия
пазар. За изпълнение на тази задача Т. Кръстевич4 дефинира следните информационно-аналитични въпроси в процеса на разработване на позиционна стратегия на равнище „продукт”5:
- какви потребности ще бъдат задоволявани или се задоволяват чрез конкретния продукт?
- кои са основните покупкоопределящи детерминанти на потребителското поведение по отношение на въпросния продукт?
- в каква степен предлаганият продукт и продуктите на основните конкуренти съответстват на покупкоопределящите детерминанти?
Поставените въпроси могат да ориентират маркетинговите специалисти
за посоката на развитие на инструментариума при изследване на позицията на
1
2
3

4

5

Porter, M. What is Strategy? // Harvard Business Review, 74 (6), 1996, pp. 61-78.
Boone, L., D. Kurtz. Contemporary Marketing, Harcourt, 10 th edition, 2001.
Bhat, S., S. Reddy. Symbolic and Functional Positioning of brands. // Journal of Consumer Marketing,
1998, No 1, pp. 32-43.
Банчев, П., Т. Кръстевич. Основи на маркетинга – маркетингова концепция. АИ „Ценов”, Свищов, 1999, с. 274.
Поставените въпроси са свързани с позиционирането на равнище „продукт”, но след адаптиране
могат успешно да се използват и за позициониране на брандове и компании.

14

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

продуктите, брандовете и компаниите, както и за неговата операционализация.
Идентифицирането на потребностите и основните детерминанти на потребителското поведение в конкретен контекст, както и оценяването на степента на
съответствие между офертата на компаниите и покупкоопределящите детерминанти, може да се осъществи чрез оценка на възприетото качество на офертата на продавача, както и чрез оценка на равнището на корпоративен имидж.
Целта на тази статия е след изясняване на същността, ролята и проследяване еволюцията на концепцията за позициониране, да се представят и анализират резултати от проучване на пазарните позиции на конкретни компании, чрез
качеството на техните оферти и корпоративния им имидж.
Компаниите, които са включени в изследването са „Интерсервиз Узунови”
АД и Мебелни къщи „Ралица”. Класическият подход за оценка на пазарната
позиция предполага да се изследва мнението на клиентите. В статията е приложен нетрадиционен подход за позициониране – респонденти са служителите на
двете компании. Логиката, която се следва е, че мнението на служителите за
корпоративния имидж и за компонентите на офертите на работодателите им
неизбежно се проектира върху клиентите посредством преки и косвени канали
за влияние. Избраните обекти за осъществяване на изследването (две компании) не могат да гарантират репрезентативност, която да позволи да се формулират категорични и глобални заключения. Същевременно, броят на респондентите по компании (над 50 във всяка от тях) позволява да се тества проектираната методика като се използва класически изследователски инструментариум, приложен към нетипична при подобни изследвания целева група.
1. Еволюция на позиционната концепция
Интересът към позиционната концепция се проявява в контекста на утвърдения тристъпков модел за разработване на пазара „сегментиране – избор на
целеви пазар – позициониране” (STP). Процесът на разработване на пазара се
лансира в отговор на намаляващата ефективност на офертите през 60-те години на XX век. Причина за намаляващата маркетингова ефективност е стандартизирането на качеството на продуктите и обслужването, както и масовизацията на потреблението, при което клиентите загубват персонализирания си образ.
Унифицирането на офертите на отделните продавачи намалява маржа на печалбата от единица продукт. Разходите за маркетинг нарастват драстично, с
цел привличане на повече клиенти и увеличаване на масата на печалбата. В
този период маркетинговите специалисти установяват, че способността на компаниите да профилират офертите си съобразно изискванията на отделните сегменти, предоставя възможност за привличане и задържане на повече клиенти.
Така се достига до идеята за сегментиране на пазара, до прецизиране на обхвата му и до прилагане на определен инструментариум, с чиято помощ клиентите
да изградят определена представа (позиция) за офертата на отделните продавачи. Профилирането на офертите и насочването на разходите при отчитане на
представянето и потенциала на съответния сегмент от пазара, се базират на
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предварително установената позиция на бранда, продукта или компанията в
съзнанието на клиентите в съответния сегмент.
От посоченото до тук може да се направи извод, че позиционирането се
свързва с представите на клиентите – т.е. анализираната концепция има психологически характер. За първи път Ries и Trout6 анализират т.нар. „психологическо позициониране”, като твърдят, че то не се отнася просто до продукта.
Според тях, позиционирането се свързва преди всичко със съзнанието на клиента и позицията, която си е изградил последния за съответния продукт. В инструментален контекст, позиционирането представлява „разработване на специфичен маркетингов микс за въздействие върху общото възприятие на потенциалните клиенти за бранда, продукта или компанията като цяло”7. Това означава,
че след като се установи каква е пазарната позиция на съответния обект на
изследване (продукт, бранд, компания и др.), трябва да се разработи подходящ
инструментариум за привличане на съответната група клиенти.
Безпорната важност на позиционирането за пазарното представяне на компаниите стимулира развитието на различни позиционни модели: концепция на
Abbot, модел на идеалната точка, модел на идеалния вектор 8. Независимо от
интереса на различни изследователи към позиционната стратегия в рамките на
няколко десетилетия до 90-те години на XX век, в специализираната литература
не се срещат документирани стратегически позиционни модели, които да осигуряват цялостен и всеобхватен поглед върху позиционирането и неговата операционализация9. През 80-те и 90-те години на XX век различни изследователи
(Park, Jaworski, MacInnis10; Hooley, Saunders, Piercy11) правят опити за разработване и апробиране на концептуални позиционни рамки. Няколко години покъсно Blankson и Kalafatis12,13 комбинират идеите на изследователите от 80-те и
90-те години на XX в. и разработват стратегическа позиционна рамка, в която
проследяват процеса на дефиниране на позиционна цел, поставяне на позиционни задачи, изпълнение и мониторинг на позиционни стратегии.
Концептуалната позиционна рамка дефинира процеса и основните компоненти, които си взаимодействат по отделни етапи, но не уточнява как точно да
6

Ries. A., J. Trout. Positioning: The Battle for Your Mind. New York, McGraw-Hill, 1986.
Lamb, W., W. Hair, C. McDaniel. Marketing, Thompson South Western, 7 th edition, 2004.
8
Банчев, П., T. Кръстевич. Основи на маректинга – маркетингова концепция. АИ „Ценов“, Свищов, 1999, с. 274-289.
9
Rigger, W. Positioning in Theory and Practice: Towards a Research Agenda. // 24 th EMAC Conference
Proceedings, ESSEC, France, May 16-19, 1995, Vol. 1, pp. 991-1009.
10
Park, C., B. Jaworski, D. MacInnis. Strategic Brand Concept-Image Management. // Journal of Marketing,
50, 4 (1986), pp. 135-145.
11
Hooley, G., J. Saunders, N. Piercy. Marketing Strategy & Competitive Positioning. 2 nd Ed. London,
Prentice Hall Europe, 1998.
12
Blankston, C., S. Kalafatis. Toward a Composite Strategic Positioning Framework. Proceedings of the
Academy of Marketing Science World Marketing Congress Conference, Cardiff, Wales, U.K., Vol. X,
June-July, 2001.
13
Blankston, C., S. Kalafatis. Congruence Between Positioning and Brand Advertising. // Journal of
Advertising Research, March, 2007, p. 79.
7
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се осъществи позиционирането. Конкретните измерители, с чиято помощ е
възможно да се определят пазарните позиции на компаниите (като цяло или по
елементи на техните оферти), са: възприетото качество и корпоративният имидж.
Golder и колектив14 считат, че качеството е най-важният и комплексен компонент на бизнес стратегията, което го поставя в основата на позиционирането на
компаниите. Маркетинговите специалисти поставят акцент върху възприетото
качество като една от възможните дименсии на качеството по принцип. По този
повод Zaithaml15 посочва, че „обективното качество може да не съществува, защото всяко качество се възприема от някого”. Следователно, с помощта на подходящ изструментариум е възможно да се оцени възприятието на конкретна група респонденти по отношение на обективни елементи на офертите.
Другият измерител, с чиято помощ могат да се определят пазарните позиции на компаниите, е корпоративният имидж. Той е „важен инструмент за разграничаване от конкурентите”16. Имиджът съществува в съзнанието на човека като
взаимно свързан поток от информация, като програмира образна и емоционална
реакция. Имиджът се възприема като съвкупност от маркови асоциации, които са
организирани по определен смислен начин в потребителската памет.
2. Методология на изследването
С оглед постигане на основната цел на изследването е предпочетен дескриптивният дизайн. Като инструмент за събиране на данни е конструиран стандартизиран въпросник. Единици за наблюдение са служители на компаниите,
разпределени в групи: висши мениджъри, мениджъри на средно управленско
равнище и редови служители.
Обемът на извадката е, както следва: 71% от ген. съвкупност за МК „Ралица” и 47% от ген. съвкупност за „Интерсервиз Узунови” АД.
За да се прецени формираната позиция в съзнанието на служителите е осъществена съпоставка на всяка от изследваните компании с „идеала на респондентите за компания”. Отговорите на анкетираните лица дават ориентация за
дистанцията на всяка компания от идеала на служителите. Оценката на позицията е осъществена по 5-степенна скала: от 1 – „много далеч” до 5 – „много близо”.
Преценката за начина, по който се позиционира компанията е осъществена
и чрез възприятието за качество на офертата и за имиджа на изследваните
компании. Възприятието за качество на офертата е оценено в следните разрези:
- Обобщена оценка за качество на офертата, в сравнение с други
компании, които продават подобни продукти. Използвана е 5-степенна скала: от 1 – „много по-лоша” до 5 – „много по-добра”.
14

Golder, P., D. Mitra, C. Moorman. What is Quality? An Integrative Framework of Processes and
States. // Journal of Marketing, Vol. 76 (July 2012), p. 1.
15
Zaithaml, V. Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis
of Evidence. // Journal of Marketing, 52 (July), p. 2-22.
16
Insun, K. The Necessity of Corporate Image Specialization: Through the Case Study of Comparative
Analysis Between the Domestic and overseas Market of Korean Company. // Asian Journal of Business
Management, 5 (1), 2013, p. 104.
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- Оценка по отделни компоненти на офертата, осъществена по 5степенна скала с твърдения от Ликертов тип: от 1 – „изобщо не съм
съгласен” до 5 – „напълно съм съгласен”.
Корпоративният имидж на компаниите е изследван в два аспекта:
- Обща оценка за корпоративен имидж на компаниите – измерена по
5-степенна скала: от 1 – „много негативен” до 5 – „много позитивен”.
- Оценка на корпоративния имидж по операционализиращи променливи. За целта се използва семантичен диференциал с 5-степенна скала
(където 1 е неблагоприятната оценка, а 5 е благоприятната оценка).
Оценката на имиджа с помощта на тази техника е осъществена в 3
аспекта: функционален, социален и психологически.
Функционалният имидж е оценен със следните двойки антоними: „предлага
добри решения за клиентите – не предлага добри решения за клиентите”, „ангажира се с проблемите на клиентите – не се ангажира с проблемите на клиентите”, „опитна – неопитна”, „способна – неспособна”, „гъвкава – не е гъвкава”.
Социалният имидж е оценен с помощта на следните двойки антоними: „стабилна – нестабилна”, „дружелюбна – недружелюбна”, „уверена – колеблива”,
„почтена – непочтена”.
Психологическият имидж е оценен в следните аспекти: „престижна – не е
престижна”, „обществено ангажирана – не е обществено ангажирана”, „модерна – консервативна”, „уважавана – не е уважавана”, „луксозна – обикновена”,
„компания лидер – компания последовател”, „интелигентна – неинтелигентна”.
За гарантиране достоверността на данните са осъществени следните статистически тестове: тест за надеждност на използвания инструментариум (чрез
критерия Cronbach’s Alpha) и тест за критериална валидност. Проведените статистически тестове показват висока степен на надеждност и валидност, което
означава, че получените данни са достоверни.
Фактическата статистическа обработка на данните е осъществена посредством: контент анализ (за отворените въпроси при първоначално извеждане на
дименсиите на качеството и имиджа), средни величини, регресионен анализ.
3. Резултати от изследването и дискусия
Съпоставката на изследваните компании с идеала на респондентите за
компания, позволява да се формират следните средни оценки: 3,18 за „Интерсервиз Узунови” и 2,88 за МК „Ралица”. Тези оценки показват, че работещите в
„Интерсервиз Узунови” възприемат компанията „на средно ниво” с почти еднаква дистанция от „най-лошата” и „идеалната компания”, докато оценката за
МК „Ралица” е в негативната част на скалата. Въпросната дистанция се влияе
от удовлетвореността на респондентите по отделни мотиватори17. Дистанцията
17

Независимо, че в тази статия се представят само резултати от изследване на позиционирането на
компаниите, проучването има по-широк обхват, като включва и удовлетвореността на служителите от работодателя.
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от идеалната компания е провокирана от неудовлетвореността на служителите
в следните области – справедлива морална оценка за полаганите усилия, възнаграждения (работна заплата и бонуси), чувство на сигурност за работното място; отношение на мениджърите към подчинените.
Коментираната дистанция се влияе и от възприятието на служителите за
цялостната оферта на компанията, както и от тяхното мнение за корпоративния
имидж. Съществен момент при оценка на качеството и имиджа е субективният
характер на оценките за тези два конструкта. Дори служителите да не са компетентни да оценят обективно качеството на офертата, трябва да се отчита, че
всеки от тях има свое разбиране за качество, което често може да се различава съществено от обективното качество (по спецификации). Причини за това
могат да бъдат: равнище на интелект на оценявания, натрупан опит, склонност
за избирателно възприемане, запомняне и изопачаване на действителността,
взаимни влияния между отделните конструкти (например, възприятието за качество може да се влияе от възприятието за имидж).
При интерпретиране на формираните средни оценки трябва да се отчита, че
е възможно сред реално функциониращите пазарни субекти никой да не се доближава до идеалната компания. Следователно, средните оценки при сравнение с
идеала могат съществено да се различават от средните оценки в конкурентен
план. Данните за качество на офертата (табл. 1) потвърждават направения извод.
Таблица 1
Средни оценки за качество на офертата на изследваните компании
„Интерсервиз
Узунови”

МК
„Ралица”

3,13

3,43

3,88

3,73

Компанията осигурява на своите клиенти точна
информация за продаваните продукти

4,09

3,88

Компанията удовлетворява специфичните нужди на
своите клиенти

3,77

4,06

Със своите действия служителите на компанията
гарантират високо качество на обслужване

4,07

4,17

Служителите на компанията успяват да решат
възникнали проблеми на клиента

4,33

4,25

Служителите на компанията реагират бързо при поява на
проблем

4,29

4,00

Компанията провежда гъвкава ценова политика,
съобразена с пазарните промени

3,11

3,35

Твърдения
В сравнение с конкурентите, които продават подобни
продукти, цялостната оферта на компанията е: от 1 –
„много по-лоша” до 5 – „много по-добра”
Компанията осигурява на своите клиенти достатъчен
обем информация за продаваните продукти
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Всички средни оценки са в позитивната част на скалата (над 3,00). Това е
свидетелство, че в изследваните 8 аспекта на възприетото качество, служителите са убедени, че работодателите им се справят добре или много добре.
Общата оценка за качество на „Интерсервиз Узунови” (3,13) в много висока
степен се припокрива с общата оценка за позициониране на компанията при
съпоставка с идеала на респондентите (3,18). Като цяло офертата на „Интерсервиз Узунови” няма някакво конкурентно предимство. Служителите на МК
„Ралица” считат, че качеството на офертата е малко по-добро от средното равнище на представяне на конкурентите. Същевременно оценката за възприето
качество (3,43) е значително по-висока от оценката за позициониране, спрямо
идеалната компания.
Областите, в които може категорично да се твърди, че компаниите успяват да поддържат качеството на своите оферти са следните:
- „Интерсервиз Узунови” осигурява точна информация на клиентите; гарантира високо качество на обслужване; реагира сравнително бързо при
поява на проблем и успява да го разреши.
- МК „Ралица” успява да реши възникнали проблеми на клиентите; гарантира високо качество на обслужване и успява да удовлетвори специфичните нужди на клиентите си.
Най-съществени проблеми се регистрират по отношение на следните елементи от офертата:
Първи проблем. Ценовата политика и на двете компании не е достатъчно
гъвкава. Част от поръчките в магазините на МК „Ралица” се изпълняват за 3 месеца, а цените се възприемат като високи. И при двете компании се наблюдава стихийност при промоциите. Проблемът с цените е най-значим в офертата на „Интерсервиз Узунови”. Това се потвърждава и от проведения допълнителен множествен
регресионен анализ. Установява се, че ценовата политика влияе с тегло 35,5% върху
възприятието на служителите за качество на цялостната оферта.
Втори проблем. „Интерсервиз Узунови” има затруднения със способността си да удовлетворява специфичните нужди на своите клиенти (средна оценка 3,77). Причина за това е недостатъчното продуктово разнообразие в търговските обекти.
Трети проблем. Клиентите на „Интерсервиз Узунови” не получават достатъчен обем информация за продаваните продукти (3,88).
Четвърти проблем. Служителите на МК „Ралица” не успяват да осигурят
достатъчен обем информация за продаваните продукти (средна оценка 3,73). Това
се дължи основно на използване на непреведени каталози на чужди партньори;
липса на достатъчно информация за предимства и недостатъци на използваните
материали; недостатъчно информация за конкурентни оферти на пазара.
Вторият основен аспект за определяне на пазарните позиции на компаниите е корпоративният им имидж. Като цяло имиджът и на двете компании се
оценява като „по-скоро позитивен” (средна оценка 3,58 за „Интерсервиз Узунови” и 3,62 за МК „Ралица”). Сред факторите, които влияят негативно върху
имиджа, могат да се посочат следните (изведени са само фактори, чиито оцен-
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ки са по-ниски от средната оценка за общия имидж – 3,58 за „Интерсервиз
Узунови” и 3,62 за МК „Ралица”):
- фактори от групата на функционалния имидж: и двете компании не са
достатъчно гъвкави;
- фактори от групата на психологическия имидж: „Интерсервиз Узунови”
не се възприема като лидер на пазара (3,27); не е достатъчно модерна
(3,46) и не е достатъчно луксозна компания (3,50). МК „Ралица” не е
достатъчно обществено ангажирана (3,39) и може да вложи повече усилия, за да я възприемат като лидер на пазара (3,46).
Наред с изведените проблеми могат да се посочат и фактори, които благоприятстват развитието на имиджа на компаниите:
- фактори от групата на функционалния имидж: и двете компании са опитни и способни, предлагат добри решения и се ангажират с проблемите
на клиентите.
- фактори от групата на социалния имидж: „Интерсервиз Узунови” се
възприема като почтена, дружелюбна и стабилна компания. МК „Ралица” е дружелюбна, уверена и почтена.
- фактори от групата на психологическия имидж: в съзнанието на изследваните лица и двете компании са интелигентни и престижни.
Използваният инструментариум позволява да се формират средни оценки
за компанията по типове имидж (табл. 2). От табл. 2 се вижда, че с най-висока
средна оценка е социалният имидж, следван от функционалния и психологическия имидж. От тук, обаче, не може да се направи извод, че компаниите трябва
да работят усилено за развитие на психологическия имидж.
Таблица 2
Средни оценки за имидж на изследваните компании
Типове имидж

„Интерсервиз Узунови”

МК „Ралица”

Функционален имидж

3,75

3,91

Социален имидж

3,91

3,95

Психологически имидж

3,61

3,74

Необходимо е от всяка от трите групи имидж (функционален, социален и
психологически) да се идентифицират компоненти, които оказват най-силно влияние върху формирането на общия имидж на съответната компания18. При условие, че мениджърите на „Интерсервиз Узунови” АД и МК „Ралица” вземат
решение целенасочено да поддържат и развиват корпоративния си имидж,
18

За установяване на относителната важност на отделните компоненти на имиджа могат да се използват формираните β-коефициенти при множествен регресионен анализ.
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ефектът ще бъде най-голям при условие, че акцентът се постави върху следните най-важни променливи по типове имидж (табл. 3).
Определянето на най-важните променливи, които съставляват имиджа,
позволява да се направят следните по-важни изводи:
Първо. При двете компании гъвкавостта се очертава като един от проблемите, които влияят негативно върху възприятията на служителите за качеството на
офертите и за корпоративния имидж. Същевременно гъвкавостта е един от найважните компоненти на имиджа. Как, обаче, респондентите разбират понятието
„гъвкавост” при неговото оценяване? Служителите считат, че „Интерсервиз Узунови” не е достатъчно гъвкава при формирането на цените. При новите условия на
пазара клиентите са по-предпазливи при покупките и се ориентират към основната
функционалност на уредите. Служителите на МК „Ралица” възприемат цените като
високи, сроковете на доставка неприемливи, а промоциите – недостатъчни.
Таблица 3
Най-важни променливи на имиджа
Тип имидж

„Интерсервиз Узунови”

МК „Ралица”

Функционален

Гъвкавост на компанията

Гъвкавост на компанията

Компанията е уверена

Компанията е стабилна

Социален
Психологически

Уважение към компанията

19

Компанията е луксозна

Второ. Необходимо е „Интерсервиз Узунови” да проявява по-висока степен на инициативност и гъвкавост и във връзка с организираните промоции.
Имат се предвид директните стимулирания на продажбите в магазините за техника. Служители препоръчват акциите да се организират редовно (всяка седмица или през седмица до изчерпване на определени модели).
Трето. Необходимо е в магазините за уреди своевременно да постъпват
актуални за пазара модели, които да се поддържат в наличност.
Четвърто. Проблем се констатира при бързината и коректността на сервиза на уредите, в резултат на което една част от клиентите са недоволни, а
това рефлектира върху цялата компания.
Пето. Част от управленския персонал и в двете компании счита, че няма
достатъчна свобода за вземане на решения и проява на самоинициатива.
Шесто. Сред най-важните променливи на имиджа на „Интерсервиз Узунови” и МК „Ралица” са „стабилност” и „увереност”. Като пропуски и в двете
компании се идентифицират следните:
19

Коректното приложение на инструментариума не позволява категорично да се определи кой от
компонентите на психологическия имидж е най-значим. С известен компромис (т.е. възприет риск
за грешка от 13%) може да се приеме, че компонентът „уважавана – не е уважавана” е най-важната
променлива в тази група.
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- комуникацията по хоризонтала и вертикала не е добра;
- част от служителите не са запознати с целите при предприемане на определени действия;
- мнението на управителите на магазини не винаги се отчита, а те познават в детайли поведението на клиентите.
При изследване на имиджа и в процеса на оценка на неговите аспекти (особено съпоставката между функционален и психологически имидж) е добре да се
отговори на въпроса „Какво точно харесват респондентите – продукта или компанията?” Отговорът на този въпрос позволява да се прецизира оценката за позиционната стратегия на всяка от компаниите. В случай, че харесван е продуктът,
това означава, че компанията с името си не допринася съществено за формиране
на лоялност. Съпоставянето на оценките за възприето качество и за имидж показва, че и в двете компании имиджът получава по-висока средна оценка от тази
за възприето качество. От тук може да се направи извод, че служителите в повисока степен симпатизират на съответната компания, отколкото харесват качеството на цялостната й оферта. Това означава че при равни други условия имиджът
на компаниите е много важен и категорично оказва влияние върху мотивацията
на служителите да се чувстват съпричастни към бизнеса на своя работодател.
При анализ на позиционирането на компаниите е добре да се потърси отговор и на въпроса „Кои фактори до каква степен влияят върху формирането на
представата за компанията?” За целта обобщените оценки за качество на офертата и имидж (като факторни променливи) са регресирани спрямо оценката за
позициониране на компанията. Оказва се, че качеството на офертата и имиджа
сумарно обуславят 37% от промените на възприятията на анкетираните за „Интерсервиз Узунови”. Почти същото е и сумарното влияние на качеството и
имиджа за позиционране на МК „Ралица” – 36%. Следователно, съществуват и
други фактори, които определят позицията на компаниите.
От прагматична гледна точка е важно да се знае кой от двата фактора
(качество или имидж) влияе по-силно при позициониране на съответната компания. За „Интерсервиз Узунови” важността на двата фактора (качество и имидж)
е почти равностойна, като качеството е с малко по-високо тегло от имиджа при
позициониране на компанията. Следователно, „Интерсервиз Узунови” трябва
да насочи усилия към развитие на качеството на офертата и на имиджа с акцент върху следните елементи: гъвкавост при формиране на цените и организиране на промоции; очертаване на ясна визия, цели и стратегии за развитие на
компанията; подобряване на комуникацията по равнища на управление (вертикално) и между функциите в организацията (хоризонтално).
За МК „Ралица” се установява, че имиджът е 16 пъти по-важен фактор
при позициониране, в сравнение с качеството. Това означава, че мениджърите
на МК „Ралица” трябва да се стремят да развиват имиджа на компанията, като
акцентират на следните имиджови компоненти: гъвкавост и стабилност на компанията.
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Заключение
В статията е приложен подход за изследване, който се различава съществено от утвърдената маркетингова практика да се оценяват възприятията на клиентите. Идеята е да се установи каква е пазарната позиция на компаниите през
погледа на техните служители. Логиката е, че служителите чрез своето поведение транслират информация към реалните и потенциалните клиенти във връзка с
микроклимата и параметрите на пазарните оферти на своите работодатели.
В резултат на осъществения анализ може да се направи извод, че компонентите на офертите и на корпоративния имидж могат да се използват като
адекватни ориентири за позициониране на компаниите. Приложеният инструментариум позволява да се идентифицира относителната важност на възприетото качество, на имиджа, както и на техните съставляващи елементи за формиране на адекватна пазарна позиция. Възможността да се определи теглото
на посочените фактори е основание за насочване на ресурси в подходящата
посока за постигане на желания пазарен ефект. Направените изводи предполагат последващи процедури за верификация, тъй като само две стратегически
бизнес единици не са достатъчни за формулиране на по-глобални заключения.
Като насоки за бъдещи изследвания могат да се посочат следните:
- Паралелно проучване на възприятията на мениджъри, служители и клиенти по компании и по пазари. Това ще позволи да се определи по кои от
оценяваните параметри има несъответствия, да се открият причините
за тяхното проявление и на тази основа да се формулират изводи за
преосмисляне на позиционната стратегия.
- Изследване на удовлетвореността, лоялността и ангажираността на служителите към работодателя, тъй като посочените психологически конструкти оказват директно и/или индиректно въздействие върху възприемането на офертата на компанията и имат отношение върху потребителската удовлетвореност и лоялност.
POSITIONING THE MARKET OFFERS OF COMPANIES
Assoc. Prof. Dr Evgeni Stanimirov
Abstract
Through positioning marketers seek to create a unique and favourable image in the mind of
the target customer. The aim of this article is, after clarifying the nature and role and tracing back the
evolution of the concept of positioning, to present and analyse the results of the study of the
market positions of specific companies through the quality of their offers and their corporate image.
The classic approach to positioning involves a study of the perceptions of customers of
a particular company, product, brand or outlet. In the article there is used an unconventional
approach: instead of customers in the study there are included employees of the companies
being assessed.
Keywords: positioning, perceived quality, corporate image.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОФЕРТ КОМПАНИЙ
Доц. д-р Евгени Станимиров
Резюме
С помощью позиционирования специалисты по маркетингу стремятся создать уникальный и благоприятный имидж в сознании целевых клиентов. Цель настоящей статьи –
вслед за выяснением сущности, роли и представлением эволюции концепции позиционирования представить и проанализировать результаты исследования рыночных позиций
конкретных компаний посредством качества их предложений и их корпоративного образа.
Классический подход к позиционированию предполагает исследование восприятий клиентов, имеющих отношение к конкретной компании, к продукту, бренду, торговому объекту. В статье применен нетрадиционный подход – вместо клиентов в исследование включены служащие оцениваемых компаний.
Ключевые слова: позиционирование, воспринятое качество, корпоративный
имидж.
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СРАВНИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ЧРЕЗ DEA
Доц. д-р Веселин Хаджиев
Глобализацията на предлагане на финансови услуги на съвременния етап
от развитието на световната икономика е предпоставка за непрекъснато изостряне на конкуренцията между търговските банки. Това изисква непрекъснато
повишаване на ефективността от тяхната дейност. Удовлетворяването на тази
потребност е свързано с извършването, както на анализ на дейността на отделната търговска банка, така и със сравнителен анализ между конкуриращите се
търговски банки.
Необходимостта от усъвършенстване на анализа на банковата дейност и
ограниченията на традиционните методи налагат създаването и прилагането на
нови методи за анализ, при които се използват многопластови концепции и сложни
математически инструменти за метрификация. Новите методи за анализ създават възможности да се навлезе в дълбочина в дейността на търговските банки,
в отношенията между търговските банки и да се подобрят критериите за сравнение. Цел на тази статия е изследване на сравнителната ефективност на търговските банки чрез DEA1 анализ.
Ранните публикации, отнасящи се до използването на анализа на сравнителната ефективност в банковия сектор, са свързани с оптимизирането на оперативната ефективност (Operating efficiency)2. По-късно приложението на метода се разширява в областта на оптимизиране на ефективността на банковите
услуги (Service quality efficiency)3 и в областта на оптимизиране на доходността (Profitability efficiency)4.
За периода след 2000 година основна част от изследванията чрез DEA в
банковия сектор се съсредоточават върху оперативната ефективност. J. Paradi
предлага двустъпков подход към изследване на оперативната ефективност 5.
Според тях, първо, се измерва рентабилността и посредническата ефективност
на отделните браншове. След това резултатите се агрегират чрез Slack Based
1
2

3

4

5

Анализ на сравнителната ефективност. Data Envelopment Analysis.
Sherman, D. and F. Gold. Branch operating efficiency: evaluation with data envelopment analysis //
Journal of Banking and Finance, 1985, Vol. 9 (2), p. 297.
Soteriou, A. and Y. Stavrinides. An internal customer service quality and DEA model for bank branches
// International Journal of Operations and Productions Management, 1997, Vol. 17 (8), p. 780.
Athanassopoulos, A. Service quality and operating efficiency synergies for management control in the
provision of financial services: evidence from Greek bank branches // European Journal of Operational
Research, 1997, Vol. 98 (2), p. 301.
Paradi, J., S. Rouattb, H.Zhu. Two stage evaluation of bank branch efficiency using DEA. Omega,
2010, Vol. 39(1), pp. 99-109.
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Model в общ бенчмарк индекс на сектора. A. Camanho предлага обобщен модел на сравнителна ефективност, основавайки се на четири входящи и четири
изходящи променливи6. H. Sherman изследва ефекта от банковите сливания
върху оперативната ефективност7. За изследване на оперативната ефективност
чрез DEA на българските банки от първа група се използва модел с постоянна
ефективност от мащаба, три входящи и две изходящи променливи8.
Анализът на сравнителната ефективност е непараметричен метод, основаващ се на линейното програмиране. Този подход е разработен първоначално
от M. Farrell и се основава на така наречената „граница на ефективността” 9. A.
Charnes разработва техника за оценяване на общата ефективност и въвежда
метода за практическа употреба10. Неговият модел се основава на предположението за постоянна ефективност от мащаба и е известен с абревиатурата
CCR-модел. R. Banker разработва модел, основаващ се на предположението
за променлива ефективност от мащаба, известен като BCC-модел11. Освен тези
два базови модела, се разработват цели класове от производни модели, известни с наименованията Slack Based Models, Free Disposal Hull, Stochastic DEA,
Network DEA, Dynamic DEA, Super Efficiency Models и др.
Както беше изложено по-горе, основните модели в анализа на сравнителната ефективност са CCR и BCC. CCR-моделът предполага, че границата на
ефективността има постоянна ефективност от мащаба12. Като се има предвид,
че основната идея на DEA анализа е да сравни ефективността между дадена
единица и ефективността на нейните конкуренти, то CRS характеристиките предполагат постоянна ефективност, независимо от мащаба. BCC-моделът е с поширока концепция и предполага, че границата на ефективността има променлива ефективност от мащаба13. Това означава, че VRS характеристиките предполагат променлива ефективност на различните по-големина единици. В литературата не се отдава предпочитание на единия или другия модел. Около 1/3 от
изследванията в банковия сектор се извършват чрез CCR-модели и около 1/3
от изследванията – с BCC-модели.
Както беше посочено по-горе, същността на DEA-анализа е да намери
отношението между ефективността на дадена единица и ефективността на ней6

Camanho, A., R. Dyson. A Generalisation of the Farrell Cost Efficiency Measure Applicable to Nonfully Competitive Settings. Int. Journal of Management Sci., 2008, Vol. 36(1), pp. 147-162.
7
Sherman, H., Т. Rupert. Do bank mergers have hidden or foregone value? Realized and unrealized
operating synergies in one bank merger. Eur. Journal Operating Research, 2006, Vol. 168(1), pp. 253-268.
8
Хаджиев, В. и Н. Станчева. Анализ на сравнителната ефективност и неговото приложение в
банковия сектор. Варна, Известия, Спис на ИУ Варна, 2004, бр. 2, с. 48-56.
9
Farrell, M. The Measurement of Productive Efficiency. Journal Royal Stat. Society, 1957, Vol. 120
(Part III), pp. 253-281.
10
Charnes, A., W. Cooper, Е. Rhodes. Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European
Journal of Operating Research, 1978, Vol. 2(6), pp. 429-444.
11
Banker R., А. Charnes, W. Cooper. Some model for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data
Envelopment Analysis. Management Science, 1984, Vol. 30(9), pp. 1078-1092.
12
Constant Return to Scale, CRS.
13
Variable Return to Scale, VRS.
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ните конкуренти. За целта се използва съвкупност от входящи променливи, метрифициращи най-общо ресурсите, и съвкупност от изходящи променливи, метрифициращи най-общо резултатите. DEA-анализът оценява за всяка отделна
единица хипотетично най-високата ефективност.
Според едни автори14, като входящи променливи при изследването на сравнителната ефективност на банките трябва да се използват различни ресурси като
труд, капитал, площ на обслужващите офиси и пр., а като изходящи променливи –
различни продукти от банковата дейност като депозити, кредити, застраховки и
пр. Според други автори15, като входящи променливи трябва да се използват разходите за основна и допълнителна дейност, като лихвени разходи и нелихвени
разходи, а за изходящи променливи – продукти от банковата дейност, като депозити и кредити. Според обзора на M. Eken и S. Kale16 като входящи променливи
в изследванията на сравнителната ефективност на банковия сектор най-често се
използват персонал, свързан с основната дейност, непряко свързан с основната
дейност персонал, търговска площ, включително наета, разпределена по локация,
качество на персонала, загуби от кредити, лихвени разходи, номинална стойност,
фактори на околната среда и др. Като изходящи променливи в изследванията на
сравнителната ефективност на банковия сектор най-често се използват депозити
нето, кредити нето, брой на депозитни сметки или транзакции, брой на кредитни
сметки или транзакции, други транзакции, доходи от лихви, нелихвени доходи,
печалба, други продукти, качество на услугите и пр. В изследването на оперативната ефективност на търговските банки в България като входящи променливи са
използвани лихвени разходи, нелихвени разходи и дълготрайни материални активи, а като изходящи – общо депозити и общо кредити17. Обзорът на изследванията на сравнителната ефективност в банковия сектор показва, че се използват
различен брой от входящи и изходящи променливи. При изследванията се използват средно 4 входящи променливи и 5 изходящи променливи. Техният брой варира в рамките на 2 - 9 входящи променливи и 1 - 11 изходящи променливи.
Това изследване представлява продължение и развитие на извършеното
по-рано изследване на сравнителната ефективност на банките от първа група 18.
При избора на променливи се вземат под внимание: използваните при сродни
изследвания съвкупности от променливи, възможностите им за информационно
осигуряване и относителният им дял в счетоводните баланси и отчети за доходите. Следвайки този подход, за изследване на сравнителната ефективност на
търговските банки се използват 9 променливи (4 входящи и 5 изходящи). Комбинацията от входящи ресурси (разходи) и резултати (продукти) е следната:
14

Thanassoulis, E. Data envelopment analysis and its use in banking // Interfaces, May-June 1999, Vol.
29, Issue 3, p. 1.
15
Bhattacharya, A., C. Lovell and P. Sahay. The impact of liberalisation of the productive efficiency of
Indian banks // European Journal of Operational Research, 1997, Vol. 98, p. 332.
16
Eken, M. and S. Kale. Measuring Bank Branch Performance using DEA: The Cases of Turkish bank
Branches. African Journal of Business Management. 2011, Vol. 5(3), pp. 889-901.
17
Цит. съч., с. 52.
18
Цит. съч., с. 48-56.
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Таблица 1
Входящи и изходящи променливи за анализ
на сравнителната ефективност на търговските банки
№

Входящи променливи

№

Изходящи променливи

I1

Материални активи

O1

Кредити

I2

Лихвени разходи

O2

Депозити

I3

Административни разходи

O3

Лихвени приходи

I4

Обезценка

O4

Приходи от такси

O5

Печалба

При изграждането на модела на изследване трябва да се вземе отношение и към характера на целевата функция – оптимизация на входящите променливи19, оптимизация на изходящите променливи20 или и двете21. Оптимизацията
на входящите променливи има за цел да минимизира входящите ресурси при
неизменни резултати с техниката на линейното програмиране. Оптимизацията
на изходящите променливи има за цел да максимизира изходящите резултати
при неизменни входящи ресурси, отново чрез линейното програмиране. Всеки
от подходите има своите предимства и полезност. Оптимизацията на входящите променливи, дава възможност те да се използват като инструментални променливи, подлежащи на управление от мениджмънта на търговските банки.
Оптимизацията на изходящите променливи дава възможност за управление на
балансовата структура, което е ядро на банковия мениджмънт.
В това изследване акцентът се поставя върху оптимизацията на входящите променливи. По този начин се разкриват възможности за корекции и догонване на оперативната ефективност на конкурентните банки. Това не изключва, в
зависимост от целите и политиката на банковия мениджмънт, да се изследва
оперативната ефективност и в ориентирана към резултатите рамка.
При сравняването на дадена единица с конкурентните единици е необходимо
предварително да се избере мярка или измерител на дистанцията. Възможностите
са радиална дистанция, нерадиална дистанция, хиперболична дистанция и др. Найшироко използвана е радиалната дистанция, чиито свойства са добре изследвани и
е класическо предложение на A. Charnes, W. Cooper и E. Rhodes. Освен това,
радиалната дистанция дава възможност да се прецени и ефектът на мащаба. Това
предполага, че и в изследването на сравнителната ефективност на търговските
банки в България е целесъобразно да се използва радиалната дистанция. За оценка
на сравнителната ефективност се прилага изпъкнала граница на ефективността22.
19

Input oriented.
Output oriented.
21
Non oriented.
22
Convex.
20
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В това изследване се сравнява оперативната ефективност на тридесетте
търговски банки от първа, втора и трета група, опериращи на българския пазар
към месец март 2013 година. За всяка търговска банка са осигурени статистически данни23 за четирите входящи и петте изходящи променливи, в съответствие с таблица 1. Дескриптивната статистика на входящите и изходящите променливи общо за всички търговски банки е представена в таблица 2.
Таблица 2
Дескриптивна статистика на входящи
и изходящи променливи по търговски банки
Средна
аритметична
Материални активи,
хил. лв.
Лихвени разходи,
хил. лв.
Административни
р-ди, хил. лв.
Обезценка, хил. лв.
Кредити, хил. лв.
Депозити, хил. лв.
Лихвени приходи,
хил. лв.
Приходи от такси,
хил. лв.
Печалба, хил. лв.

Стандартно
Минимум Максимум
отклонение

Коефициент
на
вариация

63 803

110 073

177

524 538

1,73

35 499

45 378

55

168 088

1,28

28 492

30 038

541

110 972

1,05

16 648
2 081 857
2 374 683

23 548
2 456 437
2 595 090

-1 525
10 554
12 018

80 568
10 319 945
10 260 544

1,41
1,18
1,09

76 719

92 994

199

324 254

1,21

15 115

20 244

81

84 045

1,34

11 407

30 737

-14 272

141 458

2,69

Констатира се, че при входящите променливи основен дял имат материалните активи – средно за търговска банка 63 803 хил. лв. В същото време има
много големи различия по материални активи между банките. Така например,
минималният размер на материални активи е 177 хил. лв., а максималният – 524
538 хил. лв. Следващият по тежест ресурс са лихвените разходи. Средният за
една банка размер на лихвените разходи е 35 499 хил. лв. Вариацията на този
ресурс по търговски банки също е много широка – от 55 хил. лв. до 16 888 хил. лв.
Установи се, че доминиращи в схемата от избрани резултативни променливи са кредитите и депозитите. Техният размер е средно 2,081,857 хил. лв. за
кредитите и 2 374 681 хил. лв. за депозитите. Резултатите също варират в много широки граници. Размерът на резултативната променлива „кредити” варира
от 10 554 хил. лв. до 10 319 945 хил. лв. Респективно, размерът на „депозити”
варира от 12 018 хил. лв. до 10 260 544 хил. лв. От всички участващи в изследването променливи най-висок коефициент на вариация има печалбата – 2,69.
23

Банките в България. София, БНБ, януари-март, 2013, с. 55-174.
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Направеният дескриптивен анализ дава и основание да се направи извод,
че търговските банки се различават съществено по ресурси и резултати. В
контекста на специфичните особености на приложение трябва да се отбележи,
че DEA-анализът е много чувствителен към големи разлики и малки величини.
Оперативната ефективност се сравнява чрез двата основни модела: модел с постоянна ефективност от мащаба (CCR) и модел с променлива ефективност от мащаба (BCC). Всички модели са ориентирани към оптимизация на
входящите променливи. За измерване на разстоянията между търговските банки се използва радиална дистанция и изпъкнала граница на ефективността. С
цел доказване стабилността на модела и ефектите от включените в него ресурси и резултати се прилагат допълнителни конфигурации от променливи. Първо,
от изложените в таблица 1 променливи се изважда O5-Печалба. Тази променлива е с най-висок коефициент на вариация, с много малки и големи стойности и
е потенциален източник на смущения в модела. Получава се конфигурация от 8
променливи (4 входящи + 4 изходящи). Второ, от изложените в таблица 1 променливи се изваждат O5-Печалба и I4-Обезценка. Втората променлива също
варира в широки граници и има както положителни, така и отрицателни стойности. Получава се конфигурация от 7 променливи (3 входящи + 4 изходящи).
Оптимизацията и оценката на сравнителната ефективност се извършва чрез
специализираните софтуери DEA Solver и EMS. Резултатите са представени в
таблица 3.
Таблица 3
Сравнителна оперативна ефективност
на търговските банки в България към м. март 2013 г., %
Променливи
Модел
Търговски банки
УниКредит Булбанк
Банка ДСК
ПИБ
ОББ
Корпоративна
търговска банка
Райфайзенбанк
Юробанк
Сосиете женерал ЕБ
ЦКБ
Банка Пиреос
СиБанк
Алианц банк
Българска банка за
развитие
МКБ Юнионбанк

Input-4, Output-5
CCR
BCC

Input-4, Output-4*
CCR
BCC

Input-3, Output-4**
CCR
BCC

100,00
100,00
100,00
95,73

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
95,73

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
99,02
95,73

100,00
100,00
99,20
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
92,31
94,33
100,00
80,82
85,51
100,00

100,00
100,00
96,65
100,00
87,17
100,00
100,00

100,00
92,31
94,33
100,00
80,82
85,51
100,00

100,00
100,00
96,65
100,00
87,17
100,00
100,00

100,00
91,53
94,33
79,56
80,82
83,68
98,61

100,00
100,00
96,65
79,68
87,17
96,47
98,93

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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Инвестбанк
ПроКредит банк
Общинска банка
Интернешънъл асет
банк
Българо-американска
кред банка
Търговска банка Д
Креди Агрикол
Токуда банк
Ти Би Ай Банк
Тексим Банк
Алфа банк
ИНГ банк
Ситибанк
БНП Париба
Те-Дже зираат банк
Ишбанк
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100,00
100,00
65,80

100,00
100,00
66,61

100,00
100,00
65,80

100,00
100,00
66,61

100,00
71,51
63,74

100,00
81,99
65,44

99,04

99,46

99,04

99,46

83,31

87,00

47,84

50,69

47,84

50,69

47,65

49,72

80,11
50,02
76,06
84,37
53,54
100,00
100,00
100,00
100,00
93,25
46,90

81,62
51,82
80,35
84,64
58,43
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

80,11
50,02
76,06
84,37
53,54
100,00
100,00
100,00
100,00
93,25
46,90

81,62
51,82
80,35
84,64
58,43
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

79,82
50,02
74,09
76,26
37,65
100,00
100,00
100,00
100,00
93,25
36,87

81,50
51,82
78,75
76,68
45,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Забележка: * - без печалба; ** - без печалба и обезценка.

От анализа на оперативната ефективност чрез CCR и 9 променливи (4
входящи + 5 изходящи) се установи, че половината от изследваните търговски
банки са ефективни, т.е. лежащи на границата на ефективността. При тях отношението между радиалните дистанции е 1, респективно 100%. Към тази група
влизат 4 банки от първа група, 7 банки от втора група и 4 банки от трета група.
Останалите търговски банки се намират зад границата на ефективността. При
тях отношението между радиалните дистанции е по-малко от 1, респективно
по-малко от 100%.
Включването на корекцията за променлива ефективност от мащаба променя съществено съотношенията. Чрез анализа на оперативната ефективност
чрез BCC и 9 променливи (4 входящи + 5 изходящи) се установява, че 2/3 от
изследваните търговски банки са ефективни – от тях всички банки от първа
група, 9 банки от втора група и всички банки от трета група. Може да се смята,
че BCC-моделът е по-гъвкав и оценява по-справедливо границата на ефективността.
При оценката на CCR и BCC-модела чрез 8 променливи (4 входящи + 4
изходящи) се достига до интересна, но рядка ситуация. В този случай отношенията между радиалните дистанции напълно съвпадат с моделите с 9 (4 входящи + 5 изходящи) променливи. В същото време параметрите на моделите се
различават. Например теглата λj , за УниКредит Булбанк за CCR с 9 променливи са 0,13, 0,00, 0,87, 0,00, 0,11, 0,00, 0,16, 0,68, 0,04. За CCR модел с 8 променливи
теглата са съответно 0,11, 0,00, 0,78, 0,10, 0,12, 0,00, 0,21, 0,67. Този парадокс е
израз на многовариантността на анализа на сравнителната ефективност. Изпъкналата граница на ефективността се измества в n-мерното пространство по
такъв начин, че радиалните дистанции остават неизменни.
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От анализа на оперативната ефективност чрез CCR и 7 променливи (3
входящи + 4 изходящи) се установи, че само 11 банки са на границата на ефективността. От тях 3 са от първа група, 5 са от втора група и 4 – от трета група.
Всички останали банки попадат под границата на ефективността. Сходни резултати се получават и чрез BCC модела. Общото заключение от анализа на
сравнителната ефективност чрез 7 променливи е, че намаляват банките, лежащи на границата на ефективността. Това може да се обясни с разнообразието
от цели и политики на банките, при което изваждането на променлива води до
промяна на сравнителната ефективност.
Устойчиво, чрез всички експериментирани модели, на границата на ефективността лежат УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Корпоративна търговска банка,
Райфайзенбанк, Българска банка за развитие, МКБ Юнионбанк, Инвестбанк и
клоновете Алфа банк, ИНГ банк, Ситибанк и БНП Париба. Всички останали
банки, поне в някой от моделите, попадат под границата на ефективността.
Констатира се, че почти винаги клоновете на банки попадат на границата
на ефективността. Като се вземат под внимание и характерните за тях много
малки стойности по отделните променливи, може да се направи изводът, че
вероятно се проявява ефектът на малката величина при търсене на екстремум
чрез линейно програмиране. От тази гледна точка е целесъобразно при изследвания на сравнителната ефективност клоновете на банки да не се включват. По
този начин ще се осигури еднородна съвкупност от единици, което е и предпоставка на DEA.
В заключение трябва да се отбележи, че повече от 1/3 от изследваните
банки лежат на границата на ефективността. Това означава, че тези банки са
постигнали оптимално съотношение между входящите ресурси по отношение
на фактическите към момента на изследване резултати. От първа група това
са: УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Корпоративна търговска банка. От втора
група това са: Райфайзенбанк, Българска банка за развитие, МКБ Юнионбанк и
Инвестбанк. Близко до границата на ефективността са ПИБ, ОББ, Сосиете
женерал ЕБ, ЦКБ, Алианц банк, ПроКредит банк и Интернешънъл асет банк.
Всички останали банки (без клоновете) са отдалечени в различна степен от
границата на ефективността.
Във връзка с използването на DEA-анализа за изследване на оперативната ефективност на търговските банки трябва да се направят няколко препоръки. Първо, необходимо е да се подбират еднородни единици, както по отношение на предмета на дейност, така и по отношение на променливите. Второ, както беше споменато по-горе, DEA-анализът е много чувствителен към големи
различия между променливите и техните значения поради търсенето на екстремум. Във връзка с това е необходимо да се избягват променливи с много малки
или много големи стойности. Независимо от посочените потенциални рискове,
може да се твърди, че анализът на сравнителната ефективност е модерен и
полезен инструмент за изследване дейността на търговските банки и повишаване на тяхната конкурентноспособност.
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COMPARATIVE EFFICIENCY
OF BULGARIAN BANKS THROUGH DEA
Assoc. Prof. Dr Veselin Hadzhiev
Abstract
The need for improving the analysis of banks’ activities and the limitations of conventional
methods necessitate the creation and use of new methods of analysis. To this group of new
methods there belongs the analysis of comparative efficiency. It is a non-parametric method,
based on linear programming.
In order to study the operating efficiency of commercial banks in Bulgaria there are used
two models of the analysis of comparative efficiency – CCR and BCC. It has been found that
one half of the commercial banks are efficient with respect to the variables used. The rest of the
commercial banks fall below the efficiency line. The reduction of variables leads to a decrease
in the number of efficient commercial banks. That is explained with the variety of goals and
policies of bank management thus the removal of variables leads to a change in comparative
efficiency.
Keywords: comparative efficiency, banks, model.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БОЛГАРСКИХ БАНКОВ ПОСРЕДСТВОМ DEA
Доц. д-р Веселин Хаджиев
Резюме
Необходимость совершенствования анализа банковской деятельности и ограничения традиционных методов требуют создания и применения новых методов анализа. К
этой группе новых методов относится анализ сравнительной эффективности. Это непараметрический метод, базирующийся на линейном программировании.
В исследовании оперативной эффективности коммерческих банков в Болгарии применяются две модели анализа сравнительной эффективности – CCR и BCC. Установлено,
что половина коммерческих банков эффективны по отношению к используемым переменным. Остальные коммерческие банки оказываются ниже предела эффективности.
Редуцирование переменных приводит к уменьшению количества эффективных коммерческих банков. Это можно объяснить разнообразием целей и стратегической политики
банковского менеджмента; в условиях этого разнообразия отказ от переменных приводит
к изменению сравнительной эффективности.
Ключевые слова: сравнительная эффективность, банки, модель.
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ВСЯКА ТЕОРИЯ Е НЕЗАВЪРШЕНА
И ПОДЛЕЖИ НА РАЗВИТИЕ
Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов
1. Въведение
Всяка величава епоха е трагична, но трагичността днес е в липсата на
величие. Всичко се руши, няма съзидание, а разруха – стопанска, духовна, морална и всяка друга, криза на ценностите. Предишните добродетели се смятат
за грях, а грехът – сега за добродетел. Такава е логиката на историческото
развитие.
Тази логика не подмина и обществените науки, в това число и икономическата наука. Изпадайки в плен на еуфорията, с лека ръка се игнорира политическата икономия като наука. Под прикритото було на идеологизация и деполитизация по административен начин се премахна нейното изучаване като учебен
предмет. Съображенията бяха, че старата теория била пропита от болшевишки
дух, че тя била схоластическа и догматическа и затова трябва да отстъпи на
„чистата” икономика.
Никой не оспорва, че старата икономическа теория трябва да се очисти от
идеологически щампи и догми, които й се приписваха. Въпросът е дали това е
основание тя да бъде заменена с „чистата” икономика (economics).
Отричането на дадена теория не е нещо ново в историята на икономическата мисъл. То е датирало още от старо време, но най-осезаемо се проявява
при определени социални сътресения, особено революционни, каквото е днешното. Всяка теория е продукт на своето време, на определени потребности. С
промяната им се изменя и самата теория, но от това не следва, че политическата икономия трябва да се замени с друго название. Борбата с нея започва още
в самата зора на нейното възникване. Пръв употребил този термин е А.
Mонкретиен. Той, обаче, и много негови последователи схващат политическата
икономия не като теория, а като държавна икономическа политика.
Впоследствие това положение се променя от класиците на политическата
икономия – Фр. Кене, Адам Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Мил. и др. Класическата
школа, според Маркс, първа в историята на икономическата мисъл придаде
теоретичен характер на политическата икономия.
Маркс прие названието политическа икономия от своите предшественици.
Той, обаче, внесе ново съдържание в нейния предмет. След като не бе опровергана и отречена теорията му, в крайна сметка се отрече и самата политическа
икономия, премина се към ново название – икономикс. Това стана близо три
века след нейната поява.
Австрийската школа бе първа, която се обяви за тази промяна – смяна на
политическата икономия с т.нар. „чиста” икономика. Такава промяна срещаме
и в У. С. Джевонсън – „теория на политическата икономия” (1871 г.), а също и в
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знаменития труд на А. Маршал „Принципи на икономиска” (1890 г.). Това схващане се застъпва и в маржиналистката теория. Политическата икономия се
превръща от наука, изучаваща социалните закономерности на обществото в
наука за техническите закономерности на икономиката при ограниченост на
ресурсите и тяхното използване. Променя се целта и предмета на самата наука. Такова нещо и днес е налице – икономическата наука се лишава от своя
социален заряд, превръща се в своего рода иконометрия. Този подход е плод на
идеологически съображения – отричане на трудовата парадигма и възхвала на
теорията на пределната полезност и на неокласицизма.
Целта на статията е да разкрие единството и различието между трудовата парадигма и теорията на пределната полезност, че и двете имат място в
икономическия анализ и в преподаването на икономическата теория.
2. Трудова теория за стойността и теорията
за пределната полезност – две алтернативи в научното познание
Този проблем може да бъде предмет на самостоятелна разработка. Ние
го разглеждаме в частта, имаща отношение към формулираната преди това
теза: няма веднъж завинаги установена универсална теория. Всяка теория е
незавършена и подлежи на развитие.
Оттук и изводът, че няма чиста теория за икономическото развитие на
обществото. Постулатите на класическата теория, според Кейнс, са приложими не към общата теория, а само към особен случай. Проблемите се натъкват
на противоречиви уклони, тенденции, които не пасват на самата теория. Същността предполага промяна, а тя се опознава чрез нейното изменение. Щом е
така, и щом икономическата необходимост се реализира по нееднозначен начин, т.е. нелинейност на историческата динамика, това значи, че са нужни различни подходи, теории за обясняването на тази същност, на самата историческа динамика.
Светът е многообразен и не може да се изрази (обясни) с една единствена
теория. Обществото, според К. Попър, е несъвършено, то е открито за усъвършенстване и подобряване, което е въпрос не на синоптичен проект, а на опита,
на неговата проверка. В духа на това, критиката на П. Сраф срещу маржиналистката теория за ценността и разпределението е оправдана. В труда си „Производство на стоки посредством стоки” (1960 г.) той се опита да възстанови класическия подход към теорията за стойността и че подходът, основан на
търсенето и предлагането, не може да реши този проблем. По тия причини е
необходимо да се възстанови гледната точка на старите икономисти от А. Смит
до Рикардо, бих добавил и Маркс, забравена за известно време.
Ренесансът на класическата политическа икономия е не само желан, но и необходим. Той е плод на това, че все по-голям брой икономисти са
разочаровани от постулатите на неокласическата теория. Преустройството на
икономиката не съответства на нея (последната), скептицизмът се засилва,
теорията не дава обективна оценка на реалността, а трябва да се търсят други
алтернативи.
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Във връзка с това в наше време не може да се приеме тезата, че
трудовата теория за стойността е изчерпала своите възможности и тя
трябва да бъде заличена. Това се отнася и за пределната полезност. Причините
за последната да излезе на преден план се коренят в следните обстоятелства:
Първо, пределната полезност днес има нови измерения и оценки.
Второ, смяна на икономическата парадигма, извършва се преход в икономическия анализ - диктатът на производителя се подменя с този на потребителя.
Трето, промяна в поведението на потребителя.
Четвърто, по нов начин се поставя връзката между трудовата теория на
стойността и теорията на пределната полезност.
Пето, старите теории могат да съдържат както отговори, така и алтернативно виждане в решаването на новите проблеми.
Шесто, предписва се грях на марксистката доктрина – пренебрегва се
полезността при определяне на стойността, че дава предимство на трудовата
теория за стойността.
Седмо, двете теории (трудовата и пределната полезност) не отразявали
адекватно икономическата действителност и по тези причини синтез между
тях е невъзможен. Опитът на Туган Барановски, А. Маршал и други в това
отношение се оказа несполучлив.
Осмо, различията между двете теории са повече идеологически, отколкото икономически.
Трудовата теория за стойността, според Н. Бухарин, винаги е била препъни
камък на буржоазната политическа икономия, което наложи тя да бъде построена на други основи и това бе теорията за пределната полезност. Тя, обаче, се
оказа непригодна за теоретичното изследване, но бе единствената, която можеше да се противопостави на марксистката теория1. Пак по този повод: австрийската школа се явява идеология на пределния тип буржоа, най-пълна антитеза на идеологията на пролетариата, най-силен враг на марксизма. Като теория е съвършено безполезна, няма познавателна стойност. Ценността на Маркс
няма никакви съприкосновения с ценността на Б. Баверк, подчертава Бухарин2.
Девето, подобни мисли се срещат и днес: синтез между двете теории е
невъзможен; при едни случаи се прилага трудовата теория за стойността, а при
други – пределната полезност3.
Десето, смята се, че теорията за пределната полезност има съществен
принос в развитието на трудовата теория за стойността и затова следва да
излезе на предно място4. Други твърдят, че двете теории са обградени с крепост, отнасят се за различни неща и връзка между тях не може да има.
1

2

3

4

Бухарин, Н. Политическая экономия без ценности (социальная теория распределения). Основные проблемы политической экономии, сб.статей, 1922, С., с. 401.
Цитирано по Афанасев, В. Вклад Австрийской школы в развитии трудовой теории стоимости,
Вопросы экономики, №7/2002.
Дунаев, Э. П. К въпросу о синтезе трудовой теории стоимости и теории предельной полезности;
Вест. Моск. Ун-та сер. Экономика, 2002, № 4, с. 3.
Вж. Цитираната статия на В. Афансьев.
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Единадесето, съществува мнение, че трудовата теория недостатъчно
отчита обществената потребност и затова трябва да отстъпи мястото на теорията за пределната полезност.
Да видим дали това е така?
Маркс бе критик на всяка философия на завръщането. Той се надсмиваше
над онези, които искаха да се завърнат към Кант, даже и към Аристотел.
Но какво да се прави?
Теорията се развива заедно с историята. Връщаме се към Маркс, за да се
осветли и преоцени по-добре доктрината от гледище на настоящето. Не е верна
тезата, че се пренебрегва полезността. В ранните си произведения, а и по-късно,
той защитава полезността, но не е имал време да я доразвие докрай, а може би
и времето не е налагало това. Още в „Светото семейство” или към „Критика на
критическата критика” (1844 г.) Маркс и Енгелс заявяват: „На стойността отначало се дава наглед разумно определение – тя се определя от производствените разходи на една вещ и от обществената полезност. А впоследствие се
оказва, че стойността е чисто случайно определение, което не се намира в никакво отношение, нито към производствените разходи, нито към обществената
полезност”5.
Фр. Енгелс в „Очерци или критика на политическата икономия” (1844 г.)
две десетилетия преди появата на маржиналистката теория писа: „Полезността на вещта е нещо чисто субективно, което съвсем не се подава на определение в абсолютна форма: разбира се, тя не се поддава на определяне поне дотогава, докато хората още се лутат в противоположности.” Съгласно тази теория
(теорията на Сей, подчертана от мен), предметите от първа необходимост би
трябвало да притежават по-голяма стойност, отколкото предметите за разкош6.
Дали дадена вещ трябва да се произвежда или не, това зависи от нейната
полезност да покрива производствените разходи. „Никой няма да продава поевтино от онова, което е изразходвал. Ако производствените разходи на две
вещи са еднакви, полезността ще бъде решаващ момент за определянето на
тяхната сравнителна стойност”7.
Трудът е мерило за стойността. Тя се определя от обществено необходимите разходи за производство на продукта. Атаките срещу Маркс са насочени
към това, че пренебрегва полезността като фактор, обуславящ стойността, предписва се грях, че не разбира въздействието на търсенето и предлагането върху
цената. Тези атаки, обаче, са неосновани. В третия том на „Капиталът” се разглежда връзката между обществена потребност и стойност. Продукт, който
надхвърля рамките на тази потребност, няма нито потребителна стойност (полезност), нито стойност. Трудът, вложен за неговото производство, не придобива общественополезен характер.
5
6
7

Маркс К. и Фр. Енгелс, съч. т. 2, с. 34.
Маркс К. и Фр. Енгелс, съч. т.1, с. 531.
Пак там.
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Маркс не пренебрегва полезността. За него тя е веществен носител
на стойността, продукт, който не е полезен, няма стойност. Аналогични мисли
се развиват и в „Към критиката на политическата икономия”, където се подчертава, че стойността се определя от издръжките на производство на вещта и
от обществената полезност на последната.
Маркс не си поставя за цел да разкрие обществените свойства на полезността, спира се на тях пътьом, задачата му е да разкрие закона на движението
на формацията (капитализма), да обесни експлоатацията на труда от капитала
посредством отношенията наемен труд и капитал. Във връзка с това спекулациите около неговото творчество са огромни.
Много преди Маркс полезността е била предмет на внимание в трудовете
на Смит и Рикардо. В творчеството им се съдържат възгледи, близки до тези
на австрийската школа, зачатъци за субективна оценка на разменните блага.
Теорията на Смит е противоречива, методът – дуалистичен, върти се в
постоянен кръг. От една страна, е привърженик на трудовата теория, а при други случаи я напуска – предпочитание дава на полезността. Стойността на стоката, според него, има двояко значение: „понякога тя изразява полезността на
даден предмет, а понякога възможност за придобиване на други предмети.
Първата може да бъде наречена потребителна стойност, втората – разменна
стойност”8. Разменните пропорции на стоките се определят от количеството
блага, които могат да се получат за тях при обмяна.
Рикардо е продължител на трудовата теория за стойността на Смит. Тя,
обаче, не го задоволява, вижда противоречията, но не може да ги отстрани. За
него полезността не е мярка на разменната стойност, макар да е необходима за
нея. Той по-добре от Смит разграничава двете страни на стоката: потребителна стойност и стойност. Но при размяната на труд срещу капитал не можа да
обясни закона за стойността. Ако този закон се спазва, работникът би следвало
да получи цялата стойност на създадения от него продукт, но в случая получава възнаграждение много по-малко от създадената стойност. Това, което не
направи Рикардо, бе сторено от Маркс.
Трудовата теория за стойността и субективната теория за ценността разглеждат един и същ проблем – стойността, само че от различни гледни точки.
Да се опознае субективната теория, това значи да се разкрие нейната същност.
Загадката на въпроса е как се управляват разменните пропорции и как се определя полезността от гледище на субективната школа?
Първо, размяната се извършва по волята на участниците в сделката (търговията), водени от психологически и от икономическа гледна точка – егоистични, мотиви. Критерий за размяната е субективната оценка на благото. Законът
за стойността не съществува, той е измислица – плод на човешката фантазия.
Второ, пропорцията в размяната наистина се извършва по волята на извършващите сделката, но зад тях стои трудът. Това, обаче, не се отчита от
субективната школа. Всеки се стреми да извлече максимална изгода, като обме8

Смит, А. Богатството на народите... С., 1983, с. 29.
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ни по-малко количество продукт срещу по-голямо количество труд – продукт.
Пазарната цена се формира не по волята на контрагентите, а по силата на конкуренцията, която е обективно дадена, в зависимост от нейните колебания; икономическите субекти формират своето поведение.
Трето, продуктите, които се разменят, са плод на човешкия труд. Всеки,
както се каза, се стреми да обмени по-малко количество собствен труд срещу
друго по-голямо количество труд. Точно в това се състои изгодата от размяната. Ако няма изгода, размяна не се извършва. Оценката може да бъде субективна, но тя има обективна подкладка. Субективната оценка присъства, но не е
определящ принцип на размяната.
Нима субектът при вътрешноотрасловата конкуренция сам определя цената на своя продукт, сам свежда индивидуалната стойност до равнище на пазарна стойност и пазарна цена? Така не стои ли въпросът и при междуотрасловата конкуренция, където стойността се превръща в производствена цена? Да
не говорим за монопола – субектът ли определя цената?
Производителите в даден отрасъл не могат дълго време да продават своите стоки, при по-изгодни условия, в сравнение с други отрасли. В противен
случай ще настъпи прилив на капитали от непечеливши към печеливши отрасли, което ще продължи до тогава, до когато не се получи една обща балансирана норма на печалба, т.е. равни по величина капитали създават една и съща
норма на печалба, независимо в кой отрасъл са вложени. Продуктите на едно и
също количество труд, независимо от отрасъла, имат една и съща разменна
стойност.
Четвърто, теорията за полезността, намерила израз в теорията за пределната полезност, изхожда от това: стоките се купуват не защото в тях е вложен труд, а защото са ценни и полезни, т.е. по тяхната терминология имат ценност (стойност). Самите теоретици не отричат, че стойността се намира в определено съотношение към издръжките на производство, но самите издръжки
(земя, труд, капитал) се определят от полезността и по-точно от тяхната пределна полезност. По оценката, обаче, на благото от субекта, не може да се
съди за вложения труд в стойността на стоката, тъй като тя е строго индивидуална. За да може то (благото) да се обменя по пределната полезност, субектът
трябва да разполага с известен запас, в зависимост от който степенува своите
потребности. Дори това да бъде валидно, пределната полезност за богатия ще
бъде една, за бедния – съвсем друга. Продуктът, обаче, се продава по една и
съща цена, с тази разлика. че повишената цена няма да се отрази върху потреблението на богатия, но за бедния – да.
Ако вследствие на природно бедствие добивът на пшеница пострада, цената ще се повиши, но пределната полезност и потреблението на хляба за богатия няма да се промени, докато за бедния това не може да се каже. Но и при
двата случая продуктът се купува по една и съща цена, независимо в различията в пределната полезност.
Пето, произведените блага за продавача на пазара нямат пределна полезност, поради което той не може да ги оценява по нея и на тази основа да опреде-
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ля тяхната стойност и цена. Щом е така, той е лишен от възможността да
участва във формирането на цената, т.е. сляпо следва капризите и диктата на
потребителя.
Реалността, обаче, е друга: продавачът се съобразява не толкова с пределната полезност на купуваното благо от потребителя, а с издръжките на производство. Той за дълго време не може да ги пренебрегва. Освен това, не е верна
тезата: потребителят винаги е господар и оказва диктат над производителя; диктатът на производителя е не по-малко жесток от този на потребителя. Цената в
много случаи се определя от производителя, да не говорим за монопола.
Недооценката от трудовата стойност и теорията за полезността е в това,
че първата като че ли дава по-голямо предимство на производството, а втората – на потреблението; в действителност те вървят ръка за ръка - два скачени
съда на едно и също цяло.
Проблемът за стойността не може да се реши върху фона на търсенето и предлагането. Маржиналистката теория ги разглежда като нещо самостоятелно, вън и независимо от стойността, от издръжките на производство,
а би следвало да не бъде така. Цената на дадено благо, според нея, се определя от търсенето и предлагането. Но ако съвпадат, тя как ще се определи? Търсенето и предлагането формират не цената, а нейната величина. При едно и също
съотношение (евтини и скъпи стоки) ценовата разлика се засилва, но това не
определя съдържанието на цената. Противоречието се преодолява, ако цената
се вземе като нещо предварително зададено, като паричен израз на стойността,
зависеща от издръжките на производство.
Търсенето и предлагането формират цената само в краткосрочен период; в
дългосрочен период зависи от издръжките на производство (Рикардо). „Цената
на стоките в крайна сметка се регулира от издръжките на производство, а не,
както често се е твърдяло, от отношението между търсене и предлагане.” Разбира се, отношението между търсене и предлагане временно ще повлияе върху
пазарната стойност на стоките. Но това влияние ще има временен характер9.
А. Маршал приема тази постановка на Рикардо и с това прави известен
мост между трудовата теория на стойността и теорията на пределната полезност. Той разглежда влиянието на полезността и издръжките на производство
върху стойността. По този повод той пише: „... Като изяснява причините, обуславящи цената на предлагането, той щателно преанализира издръжките за производство”10. Колкото по-кратък е разглежданият период, толкова по-надлежно
е да се отчита влиянието на търсенето върху стойността, а колкото този период
е по-продължителен, толкова по-голямо значение придобива влиянието на издръжките на производство върху стойността11.
Издръжките на производство, интензивността на търсенето, пределът на
производство и цената на продукта взаимно се регулират, всеки от тях изпитва
9

Рикардо, Д. За принципите на политическата икономия.... С., 1981, с. 351.
Маршал, А. Принципы политической экономии. М. „Мысль”, 1983, том 2, с. 30, 31.
11
Маршал, А. Том 2, с. 33.
10
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влиянието на другия. Пределните разходи са равни на пределните доходи и цената. Стойността се регулира, както от полезността, така и от разходите на
производство. Пределните издръжки и пределната полезност са равностойни
фактори, обуславящи ценността (стойността) на стоката; предлагането зависи
не от цените на стоките на пазара, а от издръжката на производство.
А. Маршал не откъсва пределната полезност от стойността (ценността)
на благата. Напротив, макар и непоследователен в своята теза, той свързва
тези две теории в едно цяло, смята, че кривата на пазарното търсене е сбор от
индивидуалните криви на търсене. Но кривата на пазарното търсене не е нищо
друго, освен проява на обществена потребност, за която Маркс в третия том на
„Капиталът” говори, а за Маршал е израз на обществената полезност, формираща пазарната цена. Пресечната точка между кривата на търсене и предлагане определя пазарната (равновесна) цена, където равновесната цена съответства на нормалните издръжки на производство, а необходимото количество блага
– на обществената потребност.
Ако в теорията на Маршал има допирни точки между трудовата теория на
стойността и теорията на пределната полезност, то за другите икономисти на
субективно-психологическата школа (К. Менгер, Б. Баверк и др.), това не може
да се каже. За тях стойността не е обективна реалност, а логическа конструкция, нямаща нищо общо с обществените издръжки на производство. Това в
теорията на пределната полезност се илюстрира със следния пример. Пет производители произвеждат и продават на пазара пет брилянта. Шестият, намерен
случайно, също се продава. Този, който го е намерил не е вложил труд, но въпреки
това го продава на пазара. Оттук е извода – продуктът е дело не на труда,
стойността не е обективна категория. Маржиналистката теория, обаче, в случая смесва индивидуалната стойност с обществената. Разменната стойност се
определя от пределната полезност, от субективната оценка на икономическите
субекти. Всеки се стреми да извлече максимална изгода, в противен случай
сделката не може да се осъществи. Хората, обаче, са не само потребители, но
и производители. Оценката на благата следва да се извършва не само от потребността, която те покриват (количеството запас), но и от труда, възстановяващ тези блага12.
Ако благата са безгранични (Божи дар), те биха се оценили единствено от
гледище на пределната полезност, но като оскъдни, ограничени – оценката би
следвало да става и от гледище на труда, който ги възпроизвежда. Пропорцията
в размяната наистина се извършва по волята на извършващите сделката, но
зад тях стои трудът. Всеки се стреми да извлече максимална изгода, като обмени по-малко количество продукт срещу по-голямо количество жив труд –
продукт. Пазарната цена се формира не по волята на контрагентите, а по силата
на конкуренцията, която е обективно дадена и те, в зависимост от нейните коле12

Вж. по този въпрос Пеню Михайлов (НРБ), Ю.Казак (СССР) и С. Лиляков (СССР). Критика на
методологическите основи на съвременния маржинализъм. Съвременни социални теории, № 1,
1985.
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бания, формират своето поведение. Следователно, законът за стойността не
може да бъде заличен. Но опитът за такова заличаване съществува както преди, така и сега. К. Попър дава превратна представа за Марксовата теория за
стойността. Той, както и много други икономисти, отъждествява разменната
стойност със стойността, а закона за стойността – със закона за търсенето и
предлагането; отрича търсенето и предлагането като проява на закона за дейността, като негов механизъм на действие13.
Теорията на пределната полезност винаги е била предмет на оживени спорове. Ние не се спряхме на детайли, тъй като тя не е цел на нашето изложение.
Могат, обаче, да се посочат два съществени факта: приносът на австрийската
школа в икономическата теория се оценява по достоен начин14, търсят се допирни точки между нея и трудовата теория за стойността, т.е. възможност за
синтез. Други автори отричат тази възможност15, под претекст, че двете теории (трудовата теория за стойността и теорията за пределната полезност) са
две разнородни теории, които не могат да се съединят в едно цяло. Съединяването им прераства в ново качество, т.е. в нова качествена теория.
Методологическите основи, на които почиват тези две теории, според нас,
са различни, но това не означава, че между тях не бива да се търсят допирни
точки. Икономическата теория плати скъп данък, че само еднородни явления
се обогатяват, че при нееднородните – такова обогатяване не е възможно.
Оттук и изводът: при едни случаи цената (масовото производство)
се определя от издръжките на производство, а при други (уникалност,
невъзпроизводимост, оскъдност на продукта) – субективно. В ход е Рикардовата доктрина: стойността черпи своя източник от труда и рядкостта.
Цената на редки екземпляри – картини на големи художници, се определя не
толкова от труда, а от нейната невъзпроизводимост, от готовността на субекта
да я заплати, т.е. от индивидуалната оценка. Дори в този случай трудът не може
да се пренебрегне. Това може да се потвърди от следния пример.
Токайското вино и всяко друго отлежало е с по-висока цена не само защото е оскъдно и с по-добри вкусови качества, но и затова, че за неговото съхранение са направени по-големи разходи. Ценността определя разходите. Това са
разходи от висш ранг, обществото ги признава за по-големи, отколкото са в
действителност.
Подобен е случаят и с уникални произведения на изкуството. Потребителят е готов да заплати за тях висока цена. С това, обаче, трудът в тяхното създаване не се отменя и отрича. Трудът е уникален, защото е невъзпроизводим по своята същност, труд в единствено число, труд от висше естество и
затова е много по-ценен, отколкото другите видове труд.
13

Попър К. Открытое общество и его враги, том 2. М., 1992, с. 197, 198.
Афанасиев, В. Вклад австрийской школы в развити трудовой теории стоимости, Вопросы экономики, 2002, №2.
15
Дунаев, Э. П. К вопросу о синтезе трудовой теории стоимости и теории предельной полезности,
вестн. Моск. Ун-та, сер.6, Экономика, 2002, №4.
14
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Така че оценката на благото зависи не само от свойствата, които му се
предписват от субекта, но и от уникалността на труда, който го създава.
Теорията за пределната полезност има не само силни, но слаби страни.
Силните страни, това са степента на потребление и насищането на потребностите като фактор, влияещ върху цената; слабите страни – субективна оценка,
определена от пределната полезност на купуваното благо; ролята на продавача
се изключва във формирането на цената. Продавачът не играе никаква роля.
Това твърдение не може да даде задоволителен отговор: защо цените на
едни стоки (машини, автомобили, мотоциклети и пр.) са по-високи в сравнение
с други – велосипеди, зърно и пр., независимо че за някои пределната полезност
е по-голяма, но на пазара всички купуват стоката по една и съща цена.
Атаките и омразата срещу трудовата теория за стойността са повече идеологически, отколкото икономически. От тази теория Маркс изведе експлоатацията, незаплатения труд, принадената стойност и произтичащите
от това категории – печалба, рента, лихва и пр. Западната немарксистка мисъл
не говори за експлоатация, докато Смит и Рикардо говорят много преди това.
При пазарната икономика няма и не може да има експлоатация. Доколкото съществува, тя е рядко явление, появява се при специфични условия.
Нещо повече, в тази насока се отива до крайност. Доводът е такъв: принадената стойност се извлича от живия труд; изчезнели или се намали в условията на компютъризацията, т. нар. трета вълна (А. Тофлер), изчезва или се намалява и самата тази стойност, следователно и печалбата, като нейна част. Тогава остава едно – печалбата е плод изключително на капитала, трудовата теория изчезва, в днешно време тя повече не е валидна. Но ако се приеме такъв
принцип на разсъждение, би следвало и работната заплата да изчезне.
Оттук е и изводът, че експлоатацията отмира, не са нужни стачки, не са
нужни профсъюзи, налице е класова хармония, възражда се старата теория на
Бастиа.
Експлоатацията се разглежда като пазарен феномен, произходът й трябва
да се търси не в сферата на производство, а в сферата на размяната, в хода на
която при нееквивалентен обмен трудът може да получи повече доход, отколкото е неговият принос в създаването на продукта. Но ако това разбиране строго
се следва, излиза че не капиталът експлоатира работника, напротив, работникът
експлоатира капитала.
Тази теория неточно обяснява трудовата стойност. Нещо повече, тя
я извращава. Променливият капитал е пропорционален не на принадената стойност, а на стойността на работната сила. Поради повишената производителност
(относителна принадена стойност), стойността на работната сила намалява,
принадената стойност се увеличава. Що се отнася до сложния труд в автоматизираното производство, основано на компютъризацията, там разходите на жив
и овеществен труд нарастват, прилага се по-квалифицирана работна сила, с повисока стойност, т.е. по-голямо количество променлив капитал, в резултат на
което нараства и самата принадена стойност.
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Както се вижда, има два различни подхода по този въпрос. Маркс извежда експлоатацията от трудовата теория за стойността и по-специално от принадената стойност, а другият – от факторите на производство и полезността. Значи в случая работникът изкарва своя хляб с пот на челото, докато това правило
не важи за капиталиста – присвоява доход, без да се труди.
Може би ще се възрази – капиталът присвоява доход, защото се въздържа.
Но актът от въздържане не е акт на съзидание, така както актът от въздържане на правене на деца не е акт на правене на деца.
Трудовата теория, както и всяка друга, също има свои достойнства, но и
бели петна. Тя с лекота обяснява стойността с обществено необходимите разходи за производството на продукта, но не дава задоволително обяснение за
елементите на този труд, тяхното количество, редукцията на сложния труд към
простия труд. Освен това, тази теория е трудно приложима при изчисляването
на стойността, на обществено необходимите разходи на труд, която на практика
я прави трудно приложима.
Това дава основание на някои известни икономисти да формулират своята
теза по друг начин: не умозрителни разсъждения, а опитът решава съдбата на теорията. „Теория, която не може да бъде съпоставена с фактите или не
може да бъде проверена количествено с помощта на данните от наблюдения, в
действителност е лишена от всяка научна ценност”.
Това още не е критерий за отричане на трудовата теория за стойността.
Може би посочената теза се базира на първия том на „Капиталът”, където
стойността се разглежда в нейния абстрактен вид, а цената – като паричен
израз. Но в третия том на „Капиталът” Маркс разглежда модификацията на
стойността в производствена цена, стоките се продават не по тяхната стойност,
а по тяхната производствена цена. Много западни икономисти не разбраха противоречието между първия и третия том на „Капиталът”, от което правят превратни изводи.
Противоречието между опита и теорията може да бъде чисто теоретично, но това не значи да се отрича трудовата теория за стойността. Имахме случаи да се позовем на Рикардо, ще напомним още веднъж: как се съвместява
експлоатацията при нееквивалентен обмен на наемен труд и капитал с трудовата
теория за стойността, предполагаща еквивалентен обмен (труд – капитал)?
Трудовата теория за стойността не може да бъде пренебрегната. Много
въпроси днес остават открити: стойност в условията на новата икономика; самодвижение на стойността, виртуална икономика; модификация на труда и промяна в неговата структура; промени във формата на обмяна и потребление
(електронна търговия, потребление и пр.). Новата икономика не излиза извън
предмета на политическата икономия. Старото определение на икономическата система, както казва Хегел, трябва да се съдържа и съхрани в новото.
И така, теорията и практиката трябва да се основават на здравия разум.
Трябва да се търсят синтез от теории за обяснение и изменения на света, а не
строго да се придържаме към една или друга теория. Това важи не само за
теорията на пределната полезност, но и за марксистката теория. В това отно-
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шение Западът се оказа по-практичен и гъвкав – плурализъм в икономическите
школи в преобразуване на социално-икономическата действителност. Разсъжденията показват – няма общовалидна теория за всички времена, нужни са други
подходи.
Теорията се развива, ако влиза в спор със собствените си концепции, ако
се „оспорва и фалшифицира” (термин, употребен от Карл Попър). Но тук има
една особеност. Ние трудно се разделяме с установилото се и мъчно свикваме
със ставащото. Нашето съзнание е приковано към биващото (неокласическата
теория), като че ли сме слепи и неми към други теории и системи. Нито една
теория не разполага със съвършен механизъм и средства да обясни реалността. Икономиксът не може да се смята за висша форма на обучение по икономика, тъй като не изчерпва икономическата теория. Всяка теория трябва да излиза извън кръга на своя обяснителен принцип, затворена в себе си, тя води към
застой и непродуктивност.
Задачата на науката е да открива и разкрива: „всички наши теории се явяват (остават) загадки, предположения, хипотези” (Карл Попър). В рамките на
рационалното една теория може да бъде повече предпочитана от друга, стига
по-добре да обяснява света. Истината няма монопол. Мненията, макар и противоречиви, могат да дадат по-добра представа за света. Това се отнася и за
трудовата теория на стойността, и за теорията на пределната полезност. Всяка
една от тях страда от историческа ограниченост – взети в своето единство, те
по-добре обясняват света.
EVERY THEORY IS INCOMPLETE
AND IS SUBJECT TO DEVELOPMENT
Prof. Dr Ec. Sc. Penyu Mihaylov
Abstract
In the article there are discussed the unity and difference between the labour theory of
value and the theory of marginal utility. The author is for the revival of political economy.
Despite the criticism and hatred for the latter, it has not lost its significance to the analysis of
economic processes in our contemporaneity. This holds true also of the theory of marginal
utility. In this work there are shown the strengths and weaknesses of the two theories, their
contributions to the development of economic thought as well as their trials through time.
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ЛЮБАЯ ТЕОРИЯ – ВЕЩЬ НЕЗАКОНЧЕННАЯ,
ПОДЛЕЖАЩАЯ РАЗВИТИЮ
Проф. д-р эк. н. Пеню Михайлов
Резюме
В статье рассматриваются единство и различие между трудовой теорией стоимости
и теорией предельной полезности. Автор выступает в пользу ренессанса политической
экономии. Несмотря на критику и ненависть, она не потеряла своего значения для анализа экономических процессов современности. Это касается также и теории предельной
полезности. В работе показаны сильные и слабые стороны обеих теорий, их значение для
развития экономической мысли, те испытания, которым их подвергло время.

Статии

47

Econ Lit – I110; I180

ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПАЗАРИ: ПУБЛИЧНИ
И ЧАСТНИ РОЛИ И ПРОВАЛИ
Проф. д-р ик. н. Стефка Коева
Значението на фармацевтичните пазари трудно може да бъде пренебрегнато или подценено. От една страна, прогресът на фармацевтичния сектор има
драматичен ефект върху намаляване на смъртността, заболеваемостта и удължаване на продължителността на живота. От друга страна, разходите за лекарства са значителни. Делът на фармацевтичните продажби в общите здравни
разходи на България през 2011 г., например, е 41%1.
Фармацевтичните пазари се различават от почти всички продуктови пазари. Те имат някои общи черти с пазарите на здравни и медицински услуги, които
сами по себе си са достатъчно специфични, но в редица пунктове се различават
дори и от тях. Тази статия разглежда, от гледна точка на икономическата теория, необходимостта от безпристрастно третиране на пазара и държавата само
като два различни механизма (или набор от правила и институции) за взаимодействие на индивидите, с оглед на постигане на определени цели, свързани с
производството, разпределението, предоставянето и използването на фармацевтичните блага. Целта е да се обоснове неиздържаността на подхода, преобладаващ в икономическата литература и в политическото мислене, че единият
вид пазари (механизми) – частните – имат множество дефекти и провали, следователно, другият вид механизми – държавните (или политическите пазари)
са панацеята за решаване на проблемите. Тезата, която се защитава, е, че двата вида механизми или пазари, частните и политическите, освен своите силни
страни (които не са предмет на анализа), имат и сериозни провали (дефекти),
като и едните, и другите трябва да бъдат отчитани при избора на подходящи
политики.
Статията е организирана по следния начин. Най-напред се анализират особеностите на размяната на фармацевтичните пазари. След това се очертава
накратко сложната им структура, идентифицират се участващите заинтересовани лица или „актьори“ и техните роли. Последната част на статията е посветена на дефектите от гледна точка на ефективността, както на частните пазари, така и на регулиращият център, държавата.
1. Специфика на размяната на фармацевтичните пазари
На фармацевтичните пазари размяната има особени характеристики, които слагат своето отражение и върху целия облик на пазарите.
1

IFPMA. The Pharmaceutical Industry and Global Health. Facts and Figures 2012. http://www.ifpma.org/
fileadmin/content/Publication/2013/IFPMA__Facts_And_Figures_2012_LowResSinglePage.pdf
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• Предмет на размяната са медикаментите, които, от гледна точка на
полезността им, са блага от специално естество. Всяко лекарство е
мощен химически или биологично активен продукт, който има добре
изразена фармакология и токсикология. Използвано по подходящ начин,
то може да има терапевтичен ефект, да спасява живот или да подобрява здравето, но ако не се следват стриктно прескрипциите, то може не
само да навреди, но дори и да доведе до фатален край.
• Пациентът не е потребител в традиционния смисъл. Нарушено е
основно допускане на икономическата теория за автономността или суверенитета на купувача в сделката. Непълноценността на пациента като
потребител има различни изражения. Самият избор на лекарството често не е на потребителя – той е на лекаря или фармацевта. Ефектът на
лекарството зависи от толкова широк кръг фактори: здравния статус на
пациента, контраиндикациите, страничните ефекти, други вземани лекарства, начина на администриране и дозата, възрастта, здравните навици и пр., че като правило (особено що се отнася за лекарствата по
рецепта), потребителят/пациентът е недостатъчно компетентен (информиран) да вземе нужното решение за сделката. Той не е в състояние да
прави информиран рационален избор между различни алтернативи. Освен това, пациентът може да не е в състояние да оцени вероятните последствия от неприемане на лекарството. Купувайки лекарство, той не
придобива „актив”, с който може да разполага както пожелае. От гледна точка на непълноценността на потребителя, фармацевтичните пазари имат голямо сходство със здравните пазари, но тук информационната асиметричност има и допълнителни аспекти и предполага участието
на поне още „играч” – фармацевта (производител, продавач и пр.). Дори
и средният лекар и фармацевт не притежават нужната компетентност
да прецени безопасността, качеството и ефикасността на продукта.
• Не само от гледна точка на информираността и вземането на решение
за сделката, но и от гледна точка на заплащането, фармацевтичните
пазари, подобно на здравните като цяло, се отличават със специфична
структура на търсенето. В много случаи платецът е трета страна –
застраховател/осигурител, който има своята сложна и многопластова
мотивация: клинична, здравноикономическа, финансова, политическа и
пр. Фактът, че лекарят е агент на пациента, но в същото време е „пазач
на входа” (gatekeeper) на фармацевтичния пазар, а не заплаща за медикаментите, може дори и да не знае и да не се интересува от разхода на
пациента или пък за третата страна, застрахователя, означава че ценовата еластичност на търсене е силно занижена. Фактически, цените не
изпълняват най-важната си функция на пазара, сигналната функция, гарантираща разпределителната ефективност. Трансмисията на сигналите, носещи информация и стимулиращи подходящо икономическо поведение, е най-малкото затруднена, а може и изцяло да е деформирана.
Това се подсилва значително и от факта, че посредникът (агент) може
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да бъде силно повлиян от различни фактори при своя избор, тъй като
той има собствен интерес (например, от фармацевтичните промоции).
Предпазливостта и естествените притеснения от болестта кара пациента да избира или да оказва натиск върху лекаря да предписва скъпи
медикаменти, докато по-евтини или дори неизползването на лекарства
може да реши проблема. Освен това, поведението силно се влияе от
това, в каква степен пациентът има директно отношение към заплащането на лекарството.
Сложността на мотивите и съображенията на трите страни в сделката са
показани в табл. 1.
Таблица 1
Покупка на лекарства – участници във вземането на решение
Вземащ решение за
покупката
Платец (застраховател/
осигурител)

Лекар (предписваща
страна)

За какво се отнася
Възможни мотиви за решението
решението
Да реимбурсира ли
Приоритет на болестта
лекарството?
(Не)Удовлетвореност на нуждите
Бюджетни съображения
Здравноикономически съображения
Политически мотиви
Търсене/натиск от страна на
предписващите лекари
Търсене/натиск от страна на пациентите
Лични съображения на платеца
Да предпише ли
Професионални съображения
лекарството?
Финансови интереси на пациента
Финансови интереси на лекаря

Пациент

Да изпълни ли
рецептата?

Препоръка на лекаря
Очакван ефект върху здравния статус и
качеството на живот
Размер на съответното плащане от
пациента при поемане на част от
застрахователя
Цена – при директно плащане

По: Gregson, N, et al. Pricing Medicines: Theory and Practice, Challenges and
Opportunities. Nature, Vol. 4, February 2005.

• Лекарствата (подобно на здравните услуги като цяло) имат двойствен характер като икономически блага2. Те могат да имат харак2

Grossman, M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. Journal of Political
Economy, 1972, 80(2), с. 223-255.

50

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

тера на потребителски блага, да носят непосредствено полезност и
пациентът да изпита веднага удовлетворение от приема им. Но в повечето случаи те имат характер на инвестиционни блага. Изгодата или
възвръщаемостта им се получава в някакъв момент в бъдеще, а понякога може и въобще да не се получи. Освен всичко друго, съществува и
много голям процент несигурност (uncertainty), която налага своя отпечатък върху нормалното действие на пазарните сили. Пациентът може
да е затруднен да прецени различните опции от това, да вземе дадено
лекарство (например, за висок холестерол), – т.е., да инвестира, или да
не го вземе – да не инвестира. Той трябва да си даде сметка какви биха
били изгодите от предпазването от евентуалните вреди и заболяване,
преди да го е изпитал, а практически това не е възможно.
• Решението за потребление или непотребление може да бъде необратимо.
• Специфика не стриктно от икономическо естество, а по-скоро нормативна по характер, е ангажираността на обществото с необходимостта от равенство (equity) и равен достъп (equitable access) при
този род сделки. Съображенията могат да бъдат етични и прагматични, но те слагат дълбок отпечатък върху начина, по който функционира
секторът.
2. Структура и заинтересовани лица и техните роли
В много голяма степен именно поради посочените по-горе особености,
фармацевтичните пазари са еволюирали и достигнали днешното си състояние
на сложни, хетерогенни структури, с множество участници и различно съотношение на частна и държавна подсистеми. Като цяло, обаче, може да се приеме,
че държавното участие и намеса в пазара са много по-широкообхватни и систематични от обичайното. Декомпозирането на фармацевтичния пазар позволява
обособяването на няколко подсистеми, в зависимост от фазите и функциите в
цялостния процес на производство и дистрибуция до окончателното достигане
до крайния потребител, както и идентифицирането на свързаните с тях заинтересовани лица или „актьори”3: Поради ограничеността на обема на статията,
тук само ще очертаем участващите лица, тъй като това е необходимо за развиване на основната теза.
• Създаване на лекарството – участниците в тази фаза могат да бъдат
както частни – фармацевтични компании, така и държавни – национални научно-изследователски институти и лаборатории, държавни университети, държавни грантове и пр. В този етап, както и в някои други,
много често участват и частни институции, като частни университети, както и такива с нестопанска цел (non-for-profit): фондации, научно-изследователски институти.
3

По Bennett, S., J. D Quick, G. Velasquez. Public-Private Roles in the Pharmaceutical Sector: Implications
for Equitable Access and Rational Drug Use. WHO, 1997.
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• Регистрация и регулиране на лекарствата – обикновено държавата контролира чрез свои изпълнителни органи излизането на пазара на
различните видове лекарствени продукти: нови, генерични и лекарства
без лекарско предписание (Изпълнителната агенция по лекарствата у
нас, Администрацията на САЩ по храните и лекарствата и пр.). Частни агенти могат да участват на базата на договори за изпитване на
качеството на лекарствата.
• Производство/внос на лекарствата – тук частните компании (местни или филиали на многонационални корпорации) са основни и преобладаващи пазарни агенти, но държавата също може да притежава свои
производствени мощности, вносни централи или складове на едро.
• Дистрибуция на едро на лекарствата – и в тази фаза се наблюдават
и частни участници, търговци на едро на лекарствени продукти, и
държавни институции, като държавното участие включва и лицензиране и контролиране на частните търговци.
• Предписване/предоставяне/продажба на лекарствата – частните заинтересовани лица са частни болници, клиники, аптеки и пр., докато държавата също активно участва в тази фаза в своите болници,
клиники, диспансери, аптеки и пр. Тя субсидира предоставянето на лекарства на определени групи и има активна роля и в обучението, лицензирането на здравните специалисти (фармацевти, лекари и пр.) и изработване и налагане на код на професионално поведение.
• Предоставяне на информация за лекарствата – държавата има
важна роля при формиране на главните насоки за стандартите и изискванията за лекарствената информация, обучава здравните специалисти,
пациентите и обществото като цяло, докато частните участници на
пазара изготвят и предлагат тази информация.
• Финалното потребление на лекарствата се извършва, разбира се, от
индивидуалните потребители/пациенти, които са крайният играч
на пазара.
Като цяло, може да се каже, че държавата, въплъщавайки публичното
начало, формулира, прилага и контролира съблюдаването на националната лекарствена политика чрез законодателния си орган и съответното министерство
на здравеопазването и други министерства и органи, към която активно отношение имат и върху която въздействат и частните агенти: производители, вносители и провайдери, както и много професионални асоциации, пациентски организации, организации на потребителите и пр.
3. Провалите в ефективното разпределение на ресурсите
Кое налага тази сложна конфигурация на фармацевтичните пазари? Стандартната икономическа теория дава и стандартен отговор: серията провали на
пазара (market failures) да осигури ефективното разпределение на ресурсите,
като се произвежда твърде много или твърде малко, а определени блага е
възможно и изобщо да не бъдат произведени. Затова и се възлагат толкова
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много роли на другия основен играч, държавата. Но ситуацията би била извънредно опростена, ако за проблемите във фармацевтичния сектор се обвинят
само пазарите. (Това означава да повторим грешката на онзи самоуверен владетел, който, за да отсъди кои от двама певци пее по-добре, изслушал първия и
директно присъдил първенството на втория, без дори да си даде труда да го
чуе. А вероятността той да притежава най-малкото същите, ако не и по-големи,
недостатъци, съвсеме не е за подценяване. Тази чудесна аналогия дължа на
Boettke4). Държавата, както за нещастие имаме възможност да се убеждаваме непрекъснато през последните години, е най-малкото еднакво податлива на
провали и дефекти, и тези провали могат да бъдат наречени „политически провали”. Поради ограничеността на обема, тук ще очертаем само с някои от провалите и на двата основни „актьори” на фармацевтичните пазари.
Пазарни провали:
1. Информационна асиметрия (asymmetric information). При обикновените стоки като правило производителите, продавачите и потребителите са в еднаква степен наясно с качеството на продуктите и тяхната ефикасност. Ако обаче едната страна знае повече от другата, пазарите могат да произведат подоптимален резултат, т.е. да се провалят. Подобно на здравните пазари като цяло, пациентът е в много по-неизгодна позиция от гледна точка на информираността. В
зависимост от природата и времето за добиване на информацията за качеството,
благата могат да бъдат класифицирани като: search goods – „блага с предварителен избор” – блага, чието качество може да бъде установено преди покупката (напр. палтото, което си купувам), experience goods – „блага на опита” –
блага, чието качество се установява само в резултат на опита (напр. виното,
което пробвам) и credence goods – „блага на доверието” – оценката на качеството им изисква допълнително разходи (информационни и други)5.
Повечето лекарства са от третия вид. Установяването на качеството, ефикасността и безопасността им изисква време. В отделни случаи те могат да
имат някои признаци на втория вид – тук ефикасността е лесно установима, особено при многократна употреба (напр. на лекарствата за простуда или на виаграта). Но в повечето случаи очакваният ефект не е непосредствен и оценката става
много по-трудна. А още по-трудно става оценката на дългосрочните ефекти,
възможни усложнения и пр. Дори и да може да си позволи това финансово, пациентът не може произволно да опитва и отхвърля, тъй като това може да е вредно,
дори пагубно за здравето му. Той трябва да знае предварително, че лекарството
ще работи. Информационният дисбаланс между пациента и предписващия лекар
позволява последната страна да действа, евентуално ръководена от собствения
си интерес и това е черта, вътрешно присъща на здравните пазари въобще.
4

5

Boettke, P., C. Coyne. James M. Buchanan (1919). Dictionary of Modern American Philosophers. J.
R. Shook, General Editor. Thoemmes Press, 2005, pp. 373-377.
Nelson, P. Information and Consumer Behavior. Journal of Political Economy, 1970, p. 311-312;
Darby, M. R., E. Karni. Free Competition and the Optimal Amount of Fraud. Journal of Law and
Economics, 1973, pp. 67, 69.
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На фармацевтичните пазари, обаче, има допълнителни съществени информационни разлики и спрямо другите участници на пазара. Тъй като ефектът на
лекарствата варира за различните пациенти, значима информация може да се
получи само в резултат на проучване на големи извадки и внимателното приложение на статистически методи. Това не само е непосилно за отделния пациент
и той е абсолютно и болезнено невеж, но би могло да не бъде по силите и на
най-способния лекар. Липсата на знание от предписващото лице (лекаря) може
да има за резултат отново подоптимален вариант на решение. Производителите (фармацевтичните компании) и доставчиците притежават почти непреодолими информационни предимства и могат да манипулират тази ситуация с оглед
на собствения си финансов резултат. Информационната асиметрия, причиняваща пазарен провал на здравните пазари, тук е умножена и още силно поизразена. Противодействието на този провал от страна на държавата е разнообразно: регулиране на промоционалните практики, формулиране на стандарти и
изисквания за лекарствената информация и контролиране на тяхното спазване,
организиране на кампании за обучение на здравните специалисти, пациентите и
обществото като цяло и др.
2. Фармацевтичните пазари предлагат един от класическите примери за
друг пазарен провал – екстерналите (externalities) – чрез контрола и лечението на заразните болести, като туберкулозата или ХИВ/СПИН, и предотвратяването им чрез ваксините и имунизирането. Тъй като и лекуваните, и ваксинираните отчитат само непосредствената си частна изгода от предпазване от
болест, но не и външната изгода от предпазване на другите, пазарът може да
доведе до равнище на имунизиране и лечение под оптималното от социална
гледна точка.. Държавата компенсира това чрез субсидиране. Като намалява
цените за потребителите, тя увеличава използването на лекарствата и насърчава лечението. Като закупува ваксини и/или осигурява ваксинирането, тя .допълва отчасти дефекта на пазара за постигане на общественожелания резултат.
3. Някои функции на фармацевтичния пазар имат характера на публични
блага (public goods). Това са блага, които се потребяват колективно. Поради
спецификата на публичните блага – неизключаемост, (т.е. не могат да бъдат
предложени на някого, без всеки друг да има достъп) и несъперничество (потреблението от един човек не ги прави недостъпни за всеки друг, т.е. пределният разход на всеки следващ потребяващ е нула) пазарът се проваля в тяхната
оценка и има вероятност да не ги произведе. Оценката на безопасността на
медикаментите може да има такъв характер на публично благо. Веднъж „произведена”, тя може да бъде използвана от всеки следващ, без той да е допринесъл (да е участвал във финансирането, което може да бъде значително), т.е.
проблемът за гратисчийството (free rider’s problem) е изключително силен.
Пазарът сам по себе си би могъл да не произведе достатъчно подобна оценка.
Публичният орган е призван да коригира пазарния провал.
4. Бариерите за влизане на пазара са важна черта, характеризираща
предлагането на медикаменти, която създава тенденцията към монополна пазарна власт и, съответно, неефективност. Основна бариера тук са патентите

54

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

като монополно право, давано на производителя на лекарство да бъде единствен производител за определен период (20 години), гарантиращи на иноватора висока възвръщаемост и стимулиращи рискованите и скъпи, но социално значими изследователски проекти. Разбира се, съществуват степени на монополна пазарна власт. Тя е най-силна при патентованите, иновативни, съществени
лекарствени продукти, за които няма алтернативен медикамент или вид интервенция, т.нар. single source medicines (класически пример е Herciptin за рак на
гърдата), за които търсенето е силно нееластично. Но дори и в този случай
монополната власт не е неограничена и може отчасти да щ се противодейства
(чрез монопсон на купувача, когато една институция, напр. НЗОК, купува от
името на всички потребители; чрез регулиране на цените от страна на държавата и пр.)
Провали на държавата (политически провали):
1. Възможен провал (подоптимален резултат) от наличието на собствен
интерес на органа, одобряващ новите лекарства, произтича от несигурността и неизвестността от ефикасността и безопасността на всяко ново лекарство. Поради тази несигурност органът, одобряващ новите лекарства, може да
допусне два вида грешки6: грешка тип 1 – да отхвърли лекарство, което е
безопасно и ефикасно; грешка тип 2 – да одобри лекарство, което е не безопасно и/или неефикасно. И двата типа грешки влияят върху здравето и благосъстоянието на пациентите, независимо дали става дума за легализирането
на „лошо” лекарство или отхвърлянето на „добро” лекарство.
Свободният (нерегулиран) пазар съдържа мотивация за грешка тип 2 –
производителят е винаги заинтересован да „обере каймака” на новото лекарство. Обратно, при регулация държавата, регулиращият орган, има своя собствена мотивация: 1) В случай на одобрение на „лошо” лекарство (грешка
тип 2), разходите са твърде големи и видими – загуба на работа, публичен
скандал и пр.; 2) При неодобрение на „добро” лекарство (грешка тип 1), разходите се понасят от трета страна (производителят и болните пациенти) и са много по-невидими. Така агенцията има мотивация за грешка тип 1 - по-скоро да
отхвърля или поне да забавя одобрението. Съществуват доста емпирични изследвания7, които доказват, че ефектът на регулацията на „нови химически единици”, т.е. наложената необходимост компаниите да демонстрират ефективността им и свръхпредпазливостта от страна на Федералната лекарствена агенция в САЩ е значително забавяне на скоростта на въвеждането им без реални
6

7

Grabovski, H. G, J.M.Vernon. The Regulation of Pharmaceuticals: Balancing the Benefits and Risks.
Washington, D.C. American Enterprise Institute, 1983.
Peltzman, S. An Evaluation of Consumer Protection Legislation: 1962 Drug Amendments. JPE,
September/October 1973; Grabowski, Н. G. Regulation and the International Diffusion of
Pharmaceuticals, in R. B. Helms editor, The International Supply of Medicines, American Enterprise
Institute, Washington DC, 1980; 8. Wiggins, S. N. Product Quality Regulation and New Drug
Introductions: Some New Evidence from the 1970s. Review of Economics and Statistics, Vol. 63, Nov.
1981, pp. 615-619.
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подобрения в качеството им, в резултат на което лекарствата, евентуално одобрени за продажба, се появяват с няколко години по-късно от същите лекарства,
продавани например във Великобритания. Ефектът е равностоен на налагане на
данък от пет до десет процента върху потреблението на всички лекарства през
70-те и 80-те години и са стрували хиляди живота.
2. Друг евентуален провал е този, свързан с формулирането и реализацията на фармацевтичната политика. Този провал е функция на цялата политическа система и начина, по който тя функционира: законодателна, изпълнителна, конфигурация и програми на партиите, податливост на груповите интереси8. Провалът може да се дължи и на обвързаността с мощни групови заинтересовани лица, просто на недостатъчен капацитет и пр. У нас Изпълнителната
агенция по лекарствата е органът, който контролира регистрацията, вноса и производството на лекарства, както и клиничните изпитвания, търговията на едро
и дребно с тях и рекламата на медикаменти. Но на практика за целия контрол
отговарят малък брой инспектори за цялата страна, което отчасти обеснява
традиционната мудност, с която агенцията излиза с решения.
Тук специално трябва да бъде отбелязана нестабилността на управлението на здравната система и фармацевтичния щ сегмент, непоследователността
и дори нелогичността на голяма част от решенията. Дори и само два факта от
последните години са показателни в това отношение. Единият е хрумването
(своевременно отпаднало) на предходно правителство да премести лекарствения регулатор от София в Плевен. Другото решение е за непазарния лимит за
пациенти и рецепти, който се налага на аптеките, мярка, отменена от комисията
за защита на конкуренцията. Освен това, ръководните кадри, имащи отношение
към лекарствената политика, са фактически политически фигури и е налице
процес на перманентни промени или очаквания за такива, което допълнително
подсилва усещането за непредсказуемост и хаотичност.
3. Неизбежно присъщ на всяко държавно демократично управление е
„ефектът на късогледството”, чието негативно влияние е особено силно, когато
става дума за болезнени и чувствителни области като здравеопазването и лекарствената политика. Този ефект скъсява времевия хоризонт на решенията,
вземани от икономическия център. Частните пазари са по-ефективни в улавянето на бъдещите ефекти (разходи или ползи). На политическите пазари тези ефекти са силно обезценени. Една от най-важните причини е сравнително късият
хоризонт на изборния мандат на политиците. Резултатът е, че бъдещите
ползи и разходи са многократно подценени (дисконтирани), а ефектът на настоящите изгоди и разходи е значително подсилен. Това обеснява в голяма степен
половинчатостта на лекарствената политика, множеството ad hoc стъпки и
липсата на мащабни и дълбоки реформи.
4. Държавната бюрокрация има своите приоритети и цели, които, при липса на подходящи иниституционални ограничения, могат да бъдат допълнителен
8

Вж. по-подробно: Коева, Ст. М. Икономика на политиката: „Публичният избор” – икономическа теория на демокрацията. Варна, ИК. СТЕНО, 2009.

56

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

източник на неефективност. Според европейската директива, за да започне клинично проучване в Европа, компанията, която го извършва, трябва да представи
17 документа. Съответните изисквания в България са за над 40 документа,
само събирането на които отнема поне 90 дни, а разглеждането – още 60 дни.
„Бумащината, нелогичните изисквания, забавянето и институционализираните
недомислия всеки ден сблъскват държавата с болниците, лекарите, пациентите, фармацевтите и лекарствените компании и всички тях помежду им”9
5. Друга патология на политическите пазари е подвластността им на
разнообразни групи интереси и лобита, които преследват собствени, не непременно паралелни на публичния интерес, изгоди. Неизменна част от политическия процес е преследването на рентни изгоди (rent seeking), т.е. действия на индивиди и групи в полза на политически мероприятия, преразпределящи дохода в тяхна изгода или в изгода на подкрепяните от тях проекти. Груповите интереси могат да създадат неефективност поради това, че генерират
значителни индивидуални ползи за ограничен кръг, причинявайки малки и разпръснати разходи на голям брой индивиди. Чистите разходи за пострадалите
могат и да надвишават чистите изгоди за печелившите и от социална гледна
точка това е неефективно.
Лекарствената политика е най-изразителен пример за този провал. Пациентите имат безусловен общ интерес от по-ниски цени на лекарствата.
Местните производители и вносителите желаят точно обратното. Колективното действие може да бъде разгледано като вид публично благо с присъщите
му две характеристики – несъперничество и неизключаемост. Ако индивидът
прецени, че неговият принос към общите усилия ще бъде незабележим, а в
същото време не може да бъде изключен от потреблението, той има всички
основания да бездейства, т.е. „да мине гратис” (to free ride). Според теорията
на пазарните провали, това ще означава подоптимално производство на публичното благо. Главно поради втората черта, членовете на групата са заинтересовани да бездействат или, най-малкото, да не са особено активни, т.е. „минават
гратис”. Резултатът е, че в някои групи рационалният индивид ще бъде отговорен за недостатъчно колективно действие.
Проблемът стои по различен начин в различните групи, като решаващ
ефект имат големината, кохерентността на групата и способността за мобилизиране на индивидуалното участие. Например, лобитата на производителите обикновено са малки, много по-концентрирани и ефективни групи. Колкото и
да изглежда парадоксално, колкото по-голяма е групата, толкова по-вероятно е тя да не успее да постигне оптималното количество от колективното благо
(действие), тя ще е по-малко ефективна в постигане на общия интерес. Подобна група е тази на потребителите, които, в противовес на производителите, са многобройни и разпръснати. Групата на производителите е сравнително ограничена и способна на лобиране, дори и чрез отделни членове. Пациентите са толкова много, че е невъзможно нечии усилия при лобирането да бъдат
9

Капитал-Здраве, май 2013.
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забелязани. По-конкретно причините за липсата на колективно действие са няколко. С нарастване размера на групата: 1) по-малък е делът от общата изгода,
която се пада на отделния член; 2) намалява вероятността отделна общност в
рамките на самата група, а още по-малко, отделен индивид, да прояви инициатива за постигане на общата цел, тъй като намалява изгодата от това; 3) поголеми са организационните разходи, т.е. препятствията, които трябва да се
преодолеят за постигане на целта10. Резултатът е, че пациентите се въздържат
от действия, рационалното им поведение подсказва „да минават гратис”. Изразено на езика на икономиката, тъй като действията по лобиране на всеки производител или вносител ще бъдат забелязани и евентуално ще повлияят върху
печалбите, стратегическото поведение (съгласуването и спазаряването) в рамките на групата ще доведе до оптимален резултат, натиск върху отговорните
държавни органи. Формулировката „лобистки натиск”, използвана много често
напоследък във връзка с лекарствената политика и ценообразуването на НЗОК,
е почти универсалното обяснение за конфликтите в системата. Рокадите по
върховете, отстраняването на един заместник-министър във връзка със съмнения за прокарване на интереси на определен производител, както и поредната
смяна на здравния министър бяха белязани от тази патология на политиката.
***
Направеният накратко анализ на основните заинтересовани лица и страни
на фармацевтичните пазари и техните провали показва, че общоприетият и конвенционален подход да се свързват всички неблагополучия и проблеми с дефектите на пазара, е неиздържан. Въпросите, които трябва да бъдат задавани и
съответно, решавани, са не кой резултат е идеален (първото място очевидно не
се заслужава от нито един), а какво бихме могли да очакваме от различни
комбинации от институции и съчетания на двете начала и двата основни актьора (при все по-широкото участие и на представителите на гражданското общество) и кой от ограничения избор от алтернативи бихме предпочели.
PHARMACEUTICAL MARKETS: PUBLIC
AND PRIVATE ROLES AND FAILURES
Prof. Dr Ec. Sc. Stefka Koeva
Abstract
The article presents an analysis of the specific character of pharmaceutical markets from
the point of view of participating parties or „players” and the failures those suffer, in view of
the efficiency of the market outcome. The proposition which is defended is that it is not only
the private markets and the stakeholders participating in them, who are at times unable to
ensure the efficient allocation of resources (as demonstrated successfully by standard economic
theory), but also that the regulating centre, the state, too, is responsible for a series of failures
and defects, which are typical of the pharmaceutical sector. The two kinds of markets, private
10

Olson, M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, Мass.,
Harvard University Press, 1965, p. 48.

58

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

and political, as well as their failures must be measured impartially and there must be sought the
best combination in choosing a suitable policy.
Keywords: pharmaceutical markets, market failures, political failures, interested
parties.

ФАРМАЦЕВТИЧНЕСКИЕ РЫНКИ: ПУБЛИЧНЫЕ
И ЧАСТНЫЕ РОЛИ И НЕУДАЧИ
Проф. д-р эк. н. Стефка Коева
Резюме
Статья представляет собой анализ специфики фармацевтических рынков с точки
зрения участвующих сторон, или „актеров“, и неудач, которые они терпят по причине
эффективности рыночного результата. Здесь отстаивается мнение, что не только частные
рынки и заинтересованные лица, в них участвующие, не всегда обеспечивают эффективное распределение ресурсов (как успешно доказывает стандартная экономическая теория), но и регулирующий центр, государство, также ответствен за ряд неблагополучий и
дефектов, характерных для фармацевтического сектора. Два вида рынка, это рынки частные и политические, а также и их неудачи, следует непредубежденно учитывать и искать
лучшую комбинацию при выборе подходящей политики.
Ключевые слова: фармацевтические рынки, рыночные неудачи, политические
неудачи, заинтересованные лица.
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KEY ASPECTS OF TRANSFORMATION OF THE REGIONAL
FOREIGN ECONOMIC POLICY
Iermakova Olga,
PhD in Economics, Associated professor,
Odessa National Economic University
1. The Role of a Region in the Global Economy
World globalization processes cause the formation of a globe information, finance,
trade, infrastructure space together with a complication of relationship and
interdependence between nations. Globalization objectively leads to the depreciation
of usual regulatory functions of a national state, which doesn’t protect the domestic
economy from adverse external influences as it used to. National and global economic
relations are changing roles in a globalized world. In the past, the leading role belonged
to the first. In the last decade, the world economy is gradually turning into a single
hunting field for big business, where the geography of the location of productive forces,
the sectoral structure of investment, production and distribution are determined by
taking into account the global situation. National economies are experiencing the
increasing pressure from uncontrollable and unpredictable global factors.
The processes of globalization are contradictory. On the one hand, globalization
creates incentives for economic growth for majority of countries. At the same time,
globalization is accompanied by negative consequences, among them are the following:
1) Increasing of social and economic inequalities between countries and
nations due to the collapse of major structures – the colonial empires and multinational
states – that caused a global asymmetry, when the major actors (states, multinational
corporations, associations, integrations of developed countries) are opposed to poor
developing countries. Globalization has transformed from the objective process to the
project of domination of the group of countries in the world economy. As a result, the
„chronic diseases” of society – terrorism, separatism and extremism – are exacerbated;
2) The deterioration of social security: globalization has led to a redistribution
of resources between private and public sectors. Markets succeed in capital making,
but they don’t implement social programmes;
3) Strengthening the interdependence of countries on a global level that leads
to a potential global instability, to susceptibility of the financial markets to the crisis;
4) The destruction of the environment as a side effect of reckless pursuit of
profit;
5) Destruction of national identity: Globalization provides market-driven,
‘branded’ homogenization of the political, economic, social, cultural spheres of people’s
life, destroys stable localities, displaces people, obliterates the differences between
locality-deыned lifestyle.
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Global economy crisis 2007-09 demonstrated an intensification of contradictions
of globalization. A society in which the global economy is subject to the idea of profit
maximization for limited number of global actors is doomed. Modern society is moving
towards a new „post-global” phase of development, whose motto is „think globally,
but act locally” (Brower D., et al., 1969). Effective use of regional specificity, which
is determined by unique climatic, historical, cultural, social and economic features of a
region, becomes a crucial minimizing factor of the negative consequences of integration
into the global economy. The phenomenon of global and local combination in modern
literature is called „glocalization” (Pollifroni M., 2006). It turns national regions into
global actors and key determiners of national competitiveness.
Modern regional policy of developed countries characterized by strengthening
of global-local linkages and delegation of a wide range of former state functions to a
region, including foreign economic activities.
2. Problems of the Formation of Ukrainian Regions as Members
of the Competitive Relations and Objective Conditions
for the Transformation of Regional Policy on the Principles
of Self-Development
Ukraine is in the stage of rethinking the role of regions in national competitiveness.
Problems of the formation of Ukrainian regions as members of the competitive relations
are the following:
- the ambiguity of the Ukrainian legislation in this area;
- limitations of conducting regional independent policy;
- high risk of the state disintegration, that led to the stopping of the administrativeterritorial reform;
- stereotypes of the centrally planned economy.
Due to the Act of Ukraine „On Foreign Economic Activity” the main actors of
foreign economic activity in the country are enterprises and associations of all kinds,
as well as organizations and individuals. The state is also determined as a legal entity
with broad powers of foreign economic regulation through its bodies (Verkhovna Rada,
Cabinet of Ministers, the National Bank, State Custom Committee an others). As for
regions, their authorities, in accordance with Article 10 of this Act, acting as agents of
foreign economic activities only through commercial organizations with legal identity
in Ukraine. Due to the Act of Ukraine „On Local Councils of People’s Deputies and
Local and Regional Self-Government”, March 26, 1992, local authorities’ power in the
field of foreign economic relations is reduced mainly to coordination of management
bodies in this field and issuance of export and import licenses for certain product
groups.
The current legislation of Ukraine, in spite of objective laws of development and
international experience, limits the functions of regions in foreign economic activities.
At the same time, there are objective conditions for the transformation of regional
policy on the principles of self-development, among others there are the following:
1) strengthening the negative effects of globalization;
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2) necessity harmonization of local cultures with a global multicultural civilization
- the phenomenon of glocalization;
3) formation of a new economy based on knowledge, in which the role of material
and energy resources significantly weakened, while information becomes fundamental
resource. A powerful source of long-term competitive advantage is the ability to
innovate, whose carrier is a society;
4) separation of the local economy from national: some big cities (agglomerations)
compete with each other in the international market, relying on their own resources.
Moreover, the macroeconomic scheme unsuitable for overcoming the economic crisis
at the local level. Key economic stimuli that are currently used by the national
government, designed primarily to speed up overall recovery of the national economy,
rather than deal with problems in specific segments of the population or localities;
5) emergence of the phenomenon „new regionalism” – the emergence of regions
that are not related to the current administrative division of the country and are
characterized by high international competitive status;
6) reducing the role of the location of economic activity due to the rapid
technological development and modernization of the economic structure.
3. Institutional Support of Region’s Foreign Economic Activities
Region’s foreign economic activities are realized in a particular institutional
environment, which is a set of institutions (organizations), organizational and economic
instruments of implementation of these activities. Institutional support of region’s foreign
economic activities has the following components (Figure 1):
1) actors with powerful competence: a) central government bodies, which regulate
foreign economic activity, b) regional and local authorities;
2) legislative support of foreign economic activity: a) at the national level – the
legal framework of foreign economic activity and b) at the regional level – regional
strategic and program documents, agreements on cross-border and interregional
cooperation;
3) direct participants of foreign economic activity: a) native foreign economic
operators (enterprises and organizations, clusters of enterprises, joint ventures, virtual
corporations, etc.), b) foreign economic activity entities that operate in the region
(foreign companies, multinational corporations);
4) business infrastructure in a region: chamber of commerce, customs, regional
development agencies, industrial parks, consulting companies, research institutions,
educational institutions, information network, specialized banks, specialized insurance
companies, stock exchanges, auctions, exhibitions, cross-border institutions,
professional, public and international organizations;
5) financial and economic support of foreign economic activity in a region: taxes
and fees, grants and subsidies, export credits, tariffs, special economic zones and
territories of priority development;
6) skilled labor market.
The basis of the system of institutional support of a region’s foreign economic
activity is represented by state and regional authorities, as well as relevant legislation.

Figure. 1. Model of the institutional support of region’s foreign economic activities
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These two elements define the „rules of the game” for all participants of foreign
economic activity of a region. Therefore, the effectiveness of regional economic activity
depends, to a large extent, on prudent government actions and policies in this field.
Direct participants of region’s foreign economic activities are domestic and foreign
businesses who provide foreign economic activities in a region. They form the core of a
region’s foreign economic system, the activities of other elements of the system aims to
provide favorable conditions for enterprises engaged in foreign economic activities. The
competitiveness of enterprises and their products influence on region’s development and
quality of life in a region. Without this core element – business entities – the system of
institutional support of region’s foreign economic activities is meaningless.
Activities of economic operators, as well as the interaction between them, are
provided by a business infrastructure. The level of development of infrastructure
determines the maturity of a region’s foreign economic activity.
One of the most effective instruments of attraction of businesses to a region is a
favorable tax environment within a region. Regional authorities use a setting up free
economic zones as a lever of influence on a regional economy structure, increasing of
the share of innovative enterprises.
A necessary condition for the functioning of foreign economic activities in a
region is an availability of skilled labor, which is a „lifeblood” of the system. Educational
and scientific institutions, centers of vocational training, language courses, which prepare
highly qualified specialists for the field of foreign economic activities, must be present
in a region. Equally important is the issue of welfare of young professionals, creation
of favorable conditions for them to stay in a region in order to reduce a „brain drain”
from a region. Particularly acute this problem is revealed with domestic professionals
who work in offices of foreign companies, or affiliates of TNCs, where the best
specialists are transferred to headquarters abroad.
Investment climate and image of a region form a carcass of institutional system
of a region’s foreign economic activity. On the one hand, the effectiveness of institutional
support for economic activity, comfortable environment for business in a region affect
the investment climate and image of a region. On the other hand, the image of the
region helps or prevents the involvement of business in a region. A characteristic
feature of the investment climate and image of a region is that they are influenced not
only by economic factors but also by non-economic factors, including political, cultural,
social and others. In addition, the image of a region is influenced significantly, positively
or negatively, by the investment climate and image of the state as a whole.
Conclusion
Thus, regional authorities have available mainly institutional instruments for
regulation of foreign economic activities, among others there are the following: legal,
prognosticative and programmatic, financial and economic, organizational and economic,
scientific and educational, image tools. The main objective of the regional policy of
Ukraine in the field of foreign economic activity is to increase the usage of existing
and new world adopted instruments of foreign economic development.
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KEY ASPECTS OF TRANSFORMATION OF THE REGIONAL
FOREIGN ECONOMIC POLICY
Iermakova Olga,
PhD in Economics, Associated professor
Abstract
In the article the role of a region in the global economy is investigated, problems of the
formation of Ukrainian regions as members of the competitive relations and objective conditions
for the transformation of regional policy on the principles of self-development are analyzed,
the model of the institutional support of region’s foreign economic activities is proposed.
Key words: region, foreign economic activity, self-development, institutional system.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ
Гл. ас. д-р Севдалина Христова
Въведение
Една от основните задачи на общинските власти е да решават проблеми от
локален характер, като пряко осъществяват политиките за развитие на местно
ниво. Основен инструмент за това е привличането на средства от фондовете на
Европейския съюз (ЕС), до които България има достъп след присъединяването
на страната ни към Европейската общност. Това са Структурните и Кохезионен
фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за рибарство1. През настоящия програмен период общините са един
от основните бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Административен капацитет”, както и Програмата за развитие на селските райони.2
Сред основните проблеми при усвояването на еврофондовете е този за
административния капацитет на бенефициентите, свързван преди всичко с подготовката и подаването на качествени проектни предложения, както и експертният капацитет на бенефициента, заемащ водеща роля при изпълнението на
финансираните проекти. Успешното реализиране на финансираните проекти е в
пряка връзка с качеството на проектното предложение, но в значителна степен
зависи и от капацитета на лицата, определени за членове на екипа за управление на проекта, и от капацитета на администрацията на бенефициента. Важна
предпоставка за успешното осъществяване на проектите и ефикасното и ефективно усвояване на предоставената безвъзмездна финансова помощ e провеждането на процедурите за избор на изпълнители. Възлагането на обществени
поръчки се оценява като ключов етап при реализирането на проектите, тъй като
тук отговорността на бенефициента е най-голяма и рискът от допускане на грешки
е значителен.
Целта в тази статия е да се изследват някои основни проблеми при управлението на обществените поръчки от общините по отношение на реализацията
на проекти, финансирани от Европейски фондове, и на тази база да се посочат
1

2

Структурните фондове (Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд),
Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за рибарство за целите на статията е възприето да се наричат Европейски фондове
или Еврофондове, а проектите, финансиране напълно или частично от тях, като Европейски
проекти или Европроекти.
http://eufunds.bg – Единен информационен портал на структурните фондове на ЕС.
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някои възможности за тяхното преодоляване, с оглед да се подпомогне администрацията на бенефициентите за повишаване на нейния капацитет. За нейното
постигане можем да изведем следните научни задачи:
• изясняване на основните фази на цикъл на обществените поръчки;
• систематизиране на основните нарушения при възлагане на обществени
поръчки;
• очертаване на някои възможности за преодоляване на съществуващите
проблеми при обществените поръчки за проекти, финансирани от еврофондове.
Основни фази на цикъла на управление на обществените поръчки
След 01.01.2007 г. България, като пълноправен член на Общността, има
достъп до всички финансови инструменти на ЕС. За програмния период 20072013, заделеният за България финансов ресурс е значителен. Финансовата рамка за периода възлиза на над 9 млрд. € – 6,674 млрд. € от Структурните фондове и Кохезионния фонд и 2,682 млрд. € от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство3.
България, респективно местната власт, може да се възползва от този ресурс за развитие на националната и регионалната икономика и за намаляване на
различията спрямо другите страни-членки и региони чрез усвояването му на
проектен принцип, като се реализират проекти за подобряване на инфраструктурата, повишаване на конкурентноспособността и заетостта, обучения, споделяне и обмяна на опит, внедряване на иновации и много други.
В специализираната литература се посочва, че цикълът на проекта преминава през шест взаимно свързани фази: програмиране (определяне на цели и
приоритети за развитие), идентифициране (обсъждане на идеи за бъдещи проекти), формулиране (развитие на добрите идеи в проектни предложения), финансиране (разглеждане на проектните предложения от донорите и сключване
на грантов договор при одобрение), реализация и мониторинг (фаза на осъществяване на проекта) и оценка на изпълнението (оценка на резултатите от реализацията на проекта)4.
Възлагането на обществени поръчки е част от пета фаза на проектния
цикъл – „Реализация и мониторинг на проекта”. Бенефициентът е задължен, по
силата на сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да изпълни проекта, като се придържа стриктно към заложените в проектното предложение дейности, график за изпълнението им и бюджета.

3

4

Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013, с. 110, http://www.eufunds.bg/bg/page/
66
Пенчев, Р. Управление на проекти,НБУ, С., 2003, Project Cycle Management. Training Handbook,
ITAD, 1999, ISFOL, Benni, V., Puel, M., Project Cycle Management, Intervento a „Percorso formativo
sul Project Cycle Management.”, 2006. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/59>
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Приложимото законодателство в областта5 очертава основните и същевременно задължителни правила, принципи и процедури при възлагането на обществените поръчки. На тази база, цикълът на управление на обществените
поръчки, аналогично на проектния цикъл, също може да се разглежда като логическа последователност от дейности, които преминават от планирането на
поръчките, инициирането на процедура за избор на изпълнител до приключване
изпълнението на сключения договор с предмет доставка, услуги или строителство (вж. фиг. 1).
Планиране на
обществени
поръчки

Провеждане
на процедури

Възлагане
на договор

Изпълнение
на сключени
договори и
Вътрешен
контрол

Фиг. 1. Цикъл на управление на обществени поръчки
Първата фаза от цикъла на управление на обществените поръчки не е
нормативно регламентирана от действащото законодателство, а нейното
съдържание се определя от вътрешните правила на възложителите (бенефициентите). Планирането на обществените поръчки предполага координирани усилия на цялата администрация на бенефициента, а не само на членовете на екипите за управление на проекти. Традиционно, планирането на обществените
поръчки предполага:
 идентифициране на обективните нужди на ниво възложител;
 приоритизиране на идентифицираните нужди;
 определяне на процедурата, която следва да се приложи;
 изготвяне и утвърждаване на годишна програма на обществените
поръчки;
 определяне на график за стартирането на всяка процедура.
Независимо, че този етап от цикъла на управление на обществените
поръчки не е със задължителен характер, е препоръчително усилията на администрацията на бенефициентите да се насочат към него, тъй като той може да
се разглежда и като надежден инструмент за управление и целесъобразно разпределение на ограничените финансови ресурси на публичните власти. Освен
това, при правилното планиране на годишна база може да бъде избегната и
една от често допусканите от възложителите грешки, а именно разделянето на
обществените поръчки, с цел заобикаляне прилагането на закона.
5

Действащият към момента закон е влезлият в сила на 1 октомври 2004 г. с последно изменение от
ДВ. бр. 82 от 26 октомври 2012 г., който е изготвен в съответствие с действащите европейски
директиви. Наред с него са приети редица подзаконови нормативни актове, с което се очертава
законодателната рамка в сферата на обществените поръчки. Пълен набор на нормативните документи, съставящи действащото законодателство (национално и европейско) в областта на обществените поръчки е публикуван в сайта на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg.
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Основните процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно действащото законодателство6 у нас, са: открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог, процедури за договаряне, конкурс за проект. В зависимост от вида на процедурата, подготовката, обявяването и провеждането на
процедурата за възлагане на обществени поръчки са част от втората фаза
на цикъла на управление и включва множество подетапи:
 изготвяне, утвърждаване на решение, обявление и документация за откриване на обществената поръчка, съгласно изискванията на Закон за
обществените поръчки (ЗОП);
 изпращане на решението и обявлението до Агенцията за обществени
поръки (АОП) за вписване в регистъра на обществените поръчки;
 приемане и съхраняване на офертите на участниците до разглеждането
им от комисия;
 разясняване по документацията за участие при поискване от участник в
нормативно определените срокове;
 издаване на заповед за назначаване на Комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка;
 изготвяне на списък с участниците и получените оферти;
 разглеждане, класиране и оценка на офертите от комисията;
 издаване на решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка;
 изпращане на решението до участниците.
В зависимост от вида процедура, която се прилага, съществуват някои разлики по отношение на отделните подетапи, основно в сроковете, задължителните реквизити на съставяните документи, отговорностите и функциите на комисиите и др.
Третата основна фаза от цикъла на управление на обществени поръки
приключва с подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка или
с решение за прекратяване на процедурата. Прекратяването на процедурата може
да се осъществи само преди сключването на договора, като единственото задължение, което възниква от страна на възложителя към участниците, е възстановяване на гаранцията за участие. Като правило, договорът се възлага на участника в процедурата, обявен като победител от оценителната комисия и се подписва
най-малко 14 дни след уведомление на участниците за резултатите от проведената процедура. Тази фаза може да се пораздели на следните подфази:
 обжалване на решенето на възложителя от страна на участниците в процедурата пред Комисията за защитна на конкуренцията и Висшия административен съд;
 подготовка на документи от изпълнителя и представянето им пред възложителя преди подписване на договора;
 сключване на договор за изпълнение;
 изпращане на информация до АОП за възложен договор.
Процесът на обществените поръчки не приключва със сключването на договора за строителство, доставка или услуга. Четвъртата фаза е най-важната
6

Закон за обществени поръчки, в сила от 30.10.2012.
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част на обществената поръчка и започва с изпълнението на договора и завършва
с окончателното плащане за доставените стоки, получените услуги или извършеното строителство. Последната основна фаза е свързана с реалното изпълнение
на сключения договор и може да се подраздели на следните подетапи:
 координация върху изпълнението на договора;
 приемане или отхвърляне на изпълнението;
 плащания към изпълнителя;
 изпращане на информация до АОП за изпълнен договор;
 по-нататъшни взаимоотношения с изпълнителя по договора (например
обслужване в рамките на гаранционния срок);
 освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора.
Паралелно с изпълнението на сключените договори, възложителите следва да осъществяват и вътрешен контрол върху доставката на стоки, оказваните
услуги или извършваното строителство. Обект на контрол могат да бъдат физическото изпълнение в количествен и качествен аспект на договора, сроковете
за изпълнение, финансовите параметри и др. Вътрешният контрол върху изпълнението на възложените договори е един от важните елементи от цикъла на управление на обществените поръчки. Именно чрез него може да се осигури изпълнение на договорите и разходване на публичните средства не само при пълна
законосъобразност, но и при спазване на принципите на добрия финансов мениджмънт.
Основната цел на администрирането и управлението на договорите е, получавайки съответните стоки, услуги или строителство, да се постигне ефективно използване на публични фондове. Важен аспект тук е, че постигането на
качественото изпълнение на договора зависи до голяма степен от това, какво
се е случило преди неговото подписване. Доброто планиране на поръчките и
правилното прилагане на процедурите са основните предпоставки за последващо ефективно изпълнение.
С оглед на посоченото, обобщаващият извод е, че тъй като възлагането на
обществени поръчки е с цикличен характер, стриктното прилагане на законодателно регламентираните стъпки и търсенето на качество на изпълнението на
всяка от фазите рефлектира върху останалите. Това може да доведе до успешно или неуспешно изпълнение на даден договор, а това, от своя страна, ще даде
отражение и върху изпълнението на проектите, финансирани със средства от
Европейски фондове.
Основни нарушения при възлагането на обществените поръчки
Проектите, финансирани частично или напълно по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от средства от ЕС, подлежат на
мониторинг и контрол (текущ и последващ) от различни нива: управляващ орган7,
7

Управляващ орган – национален, регионален или местен публичен орган, отговорен за ефективността и правомерността на управлението и изпълнението на съответната оперативна програма.
Всяка от оперативните програми има свой управляващ орган.
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сертифициращ орган8, одитиращ орган9, органи на Европейската комисия и др.
При проверките се проследява изпълнението на проекта, в съответствие с утвърдения график на дейностите, технически и финансов напредък, архивирането и документооборота; спазване изискванията за информация и публичност,
системите за финансово управление и контрол. В обхвата на проверките попадат и процедурите за възлагане на обществени поръчки.
При реализацията на финансираните проектите, бенефициентите сключват договори с изпълнители, юридически и/или физически лица, за осъществяването на основните дейности по проекта. Изборът на изпълнител се извършва
в съответствие с действащото национално законодателство. Общините се явяват възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки10 и затова изборът на изпълнители се извършва в съответствие с
ЗОП и подзаконовите нормативни актове.
Един от контролните органи, осъществяващи предимно последващ контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, е Агенцията за
държавна финансова инспекция11 (АДФИ).
За периода януари 2009 – декември 2011 г.12 са завършени 689 инспекции,
при които са констатирани нарушения, в т.ч. 280 при финансиране по предпрсъединителните програми ФАР и САПАРД, 387 при разходване на средства от
Структурните и Кохезионен фонд (ОП „Регионално развитие”, ОП „Развитие на
човешките ресурси”, ОП „Транспорт”, ОП „Околна среда”, ОП „Административен капацитет) и 7 от Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони (Програма за развитие на селските районни).
8

Сертифициращ орган – отговорен е за сертифициране (удостоверяване) на декларациите за
разходите, получени от УО и изготвяне и предоставяне на исканията за плащане към ЕК. Сертифициращ орган на Р България по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС е Дирекция
„Национален фонд” към Министерство на финансите.
9
Извършва одитна дейност, в съответствие с международно приетите одитни стандарти, като дава
независима и обективна оценка относно ефективността на системите за финансово управление и
контрол на средствата от ЕС и верността на представените на Европейската комисия декларации
за разходите. Одитен орган на Р България по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
е Изпълнителна агенция „Одит на средства от ЕС” към министъра на финансите.
10
Закон за обществени поръчки Обн. ДВ, бр. 28 от 06.04.2004, в сила от 1.10.2004, с последващите
изменения и допълнения.
11
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол. Основна цел на АДФИ е да защитава публичните финансови интереси
чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове,
уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е компетентен орган, който реализира административно-наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Установява измами и
нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС. www.adfi.minfin.bg
12
Съгласно чл. 19, ал. 2 т. 26 от ЗОП (нова – ДВ, бр. 94 от 2008, в сила от 01.01.2009 г.) изпълнителният
директор на Агенцията за обществени поръчки (АОП) поддържа списък на лицата, за които има
констатации на АДФИ за нарушения при разходването на средства по програми на ЕС. Разпоредбата
е отменена с последващо изменение на Закона за обществени поръчки, ДВ, бр. 93 от 2011, в сила от
25.01.2012 г. Във връзка с това в сайта на АОП публикуваната информация за констатираните от
АДФИ нарушения при разходването на средства обхваща периода януари 2009 - декември 2011 г.
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Таблица 1
Установени административни нарушения
при проведени инспекции от АДФИ
за периода януари 2009 – декември 2011 г.
на разходвани средства от европейски фондове
Всички проверени
Нормативен акт

Общини

брой
нарушения

относителен
дял

брой
нарушения

относителен
дял

Закон за обществените
поръчки (ЗОП)

232

33,65%

160

27,92%

Наредба за възлагане на
малки обществени поръчки
(НВМОП)13

389

56,46%

369

64,40%

Правилник за прилагане на
Закона за обществени
поръчки (ППЗОП)

44

6,39%

36

6,46%

Закон за счетоводството

7

1,01%

7

1,22%

17

2,47%

-

-

689

100,00%

573

100,00%

14

ПМС № 55 от 12.03.2007 г.

Общо

Източник: www.aop.bg

Обобщена информация за нарушените нормативни разпоредби и съставените актове за установени административни нарушения за периода януари 2009
– декември 2011 г. е представена в табл. 1.
В обхвата на извършените инспекции от АДФИ попадат общо 125 бенефициента, като от тях само 16 не са общини. От публикуваните данни се констатира, че 101 общини или това са 38,26% от всички общини, са с поне едно нарушение при реализирането на проекти, финансирани със средства от Еврофондове
13

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки – Обн., ДВ., бр.84 от 27.09.2004 г., В сила от
01.10.2004 г., с последващите изменения и допълнения, Отменена с § 2 на Постановление № 38 от
23 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., с изключение на разпоредбата на чл.
34, ал. 6, която се отменя от 1 април 2012 г.
14
Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на
изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма
за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 г.” и от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, Обн., ДВ, бр. 24 от 2007 г., в сила от 20.03.2007 г., с
последващите изменения и допълнения, отменено с ПМС № 69 от 11.03.2013 г.
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(вж. Фиг. 2). При селските общини15, делът на бенефициентите с едно или повече
нарушения е значително по-нисък (30,34%) от този на големите общини (60,26%).

Общо за страната

101

Селски общини

163

54

Големи общини

124

47
0%

39

20%

40%

С нарушения

60%

80%

100%

Без нарушения

Фиг. 2. Общини – бенефициенти по европроекти с установени
нарушения при проведени инспекции от АДФИ
за периода януари 2009 – декември 2011 г.
Интерес представлява, освен броят и относителният дял на бенефициентите – общини с нарушения, но и средният брой нарушения, извършени от страна на един бенефициент, по видове общини (големи и селски). От данните, представени на фиг. 3 се вижда, че за 54-те бенефициента – селски общини, са уста-

Общини общо
Селски общини
Големи общини
0%
ЗОП
НВМОП
ППЗОП

20%

Големи общини
101
141
15

40%

60%

Селски общини
59
228
21

80%

100%

Общини общо
160
369
36

Фиг. 3. Установени административни нарушения при проведени
инспекции от АДФИ за периода януари 2009 – декември 2011 г. на
разходвани средства от европейски фондове от бенефициенти общини
15

Разграничаването на общините на две: „селски” и „големи” е направено на база на критериите,
възприети по ОП „Регионално развитие” 2007-2013. Групата „големи общини” обхваща общините, попадащи в териториалния обхват на агломерационните ареали (общо 86), а тези, извън
агломерационните ареали съставляват групата „селски общини” (общо 178).
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новени общо 308 нарушения, или средно се пада близо 6 нарушения на община.
При големите общини, пропорцията е малко над 5 нарушения на бенефициент.
Информацията от извършените проверки от АДФИ на възложителите за
спазване на режима за възлагане на обществени поръчки позволява да се направят следните основни изводи:
1. Обществените поръчки са област, при която рискът от нарушения и грешки при изпълнението на финансирани с европейски средства проекти, е висок.
2. Делът на нарушенията в областта на обществените поръчки при бенефициентите общини достига до 99%.
3. Близо 3/4 от направените нарушения при възлагането на обществени
поръчки от бенефициенти – селски общини са нарушения при процедури, възложени по реда на НВМОП.
4. За бенефициентите – големи общини, нараства делът на нарушения на
Закона за обществени поръчки, но проблемни са и малките обществени поръчки.
5. Като за големите, така и за селските общини, които имат поне едно
нарушение при реализирането на европроекти, средният брой нарушения за възлагане на обществени поръки е около 6, т.е. техният капацитет за възлагане на
обществени поръчки е относително еднакъв.
При по-детайлен преглед на информацията могат да се изведат и найчесто срещани нарушения.
а) Нарушенията при процедури, възложени по реда на ЗОП, са:
• чл. 25, ал. 2, 5 и 7 (26 нарушения) – обявлението за обществена поръчка
не съдържа минимално необходимата информация; включени са условия и изисквания, които дават предимство на един участник спрямо друг или необосновано ограничават участието на лица; включени
са като показател за оценка на офертите критерии за подбор на участниците;
• чл. 42, ал. 1, т. 2 и 3 (26 нарушения) – при сключване на договора за
обществена поръчка избраният за изпълнител не е представил документи, които доказват декларираните обстоятелства по чл. 47 на ЗОП
или гаранция за изпълнение;
• чл. 43, ал. 1 (21 нарушения) – сключеният договор с изпълнителя е
изменен в нарушение на нормата на закона;
• чл. 44, ал. 1 (33 нарушения) – възложителят не е изпратил информация до АОП за сключен договор в законоустановения срок;
• чл. 69, ал. 1, т 1 и 3 (69 нарушения) – комисията е допуснала до класиране оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на тези,
поставени от възложителите в документацията за участие.
б) Нарушенията при процедури, възложени по реда на НВМОП, са:
• чл. 21, ал. 1 (82 нарушения) – комисията е допуснала до класиране
оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на тези, поставени от възложителите в документацията за участие;

74

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

• чл. 28 (33 нарушения) – възложителят е освободил гаранцията за участие извън нормативно установените срокове;
• чл. 32 (46 нарушения) – при сключване на договора за обществена
поръчка избраният за изпълнител не е представил документи, които
доказват декларираните обстоятелства по чл. 47 от ЗОП или гаранция за изпълнение;
• чл. 34, ал. 1 (31 нарушения) – възложителят не е изпратил в законоустановения срок информация до АОП за сключен или за изпълнен договор;
• чл. 38, ал. 3 и 10 (33 нарушения) – не са положени подписи на наймалко трима от членовете на комисията върху пликовете „Предлагана цена” и приложенията от офертите, които комисията ще оценява
съгласно обявените критерии; и отварянето на плика с предлаганата
цена не е извършено след като са разгледани офертите и е извършено
оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан
от членовете на комисията протокол.
На база на данните от АОП, от една страна, и етапите на цикъла на управление на обществените поръчки, от друга, най-често срещаните проблеми при
провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и избор на
изпълнители дават основание да се обособят четири групи проблеми:
1. Проблеми, свързани с подготовката и откриването на процедурите за
възлагане на обществени поръчки, като неправилно определяне на вида на процедурата, некоректно попълване на информацията в обявлението, включване на
ограничително условие за участие, смесване на критерии за допустимост с показатели за оценка на офертата и др.
2. Проблеми, свързани с провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, като неспазване на процедурни срокове и правила; комисията е допуснала до оценка оферта, която не отговаря на изискванията за възложител и др.
3. Проблеми, свързани със сключването на договора, като забавяне или
неподаване на информация до АОП за възложена поръчка; сключване на договора без да е предоставена гаранция за изпълнение и др.
4. Проблеми, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки,
като сключване на анекси в нарушение на закона; неспазване на сроковете за
изпълнение на договорите; забавяне на подаването на информация до АОП;
задържане на гаранции за изпълнение и др.
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Всяко нарушение на приложното национално и/или общностно законодателство в областта на обществените поръчки, което води до финансови загуби,
се третира като нередност16, за което се налагат и финансови корекции17. Конкретният размер18, в зависимост от тежестта на нарушенията и финансовите
загуби, варира от 2% до 100% от стойността на сключения договор с изпълнител. Следва да се отбележи, че освен за изрично посочените нарушения в Методологията, финансови корекции могат да се налагат и за всяко друго нарушение на ЗОП, в случай, че не са спазени основните принципи на възлагане на
обществени поръки. Най-тежката финансова санкция, например, се налага при
провеждане на процедура и сключване на договор без да са спазени изискванията за публикуване на обявление и решение, т.е. нарушен е принципът за публичност и прозрачност, докато неспазването на другите два принципа на възлагане на обществени поръчки – свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация – размерът на финансовата корекция може
да бъде 25, 10, 5 или 2 процента.
Гореизложеното, налага извода, че разходването на средства от фондовете
на ЕС трябва да се основава не само на трите принципа на финансовия мениджмънт
– ефективност, ефикасност и икономичност, но преди всичко трябва да се търси
законосъобразност, като това е в тясна взаимна връзка със стриктно съблюдаване на правилата и процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Заключение
Често допусканите нередности, произтичащи от нарушения от бенефициентите при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки и
избора на изпълнители, налагат следните изводи:
1. Слабо познаване на нормативната материя и липса на правилен управленски подход при организирането и възлагането на обществени поръки.
16

В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2988/95 „нередност” се определя като „всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на
Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата
на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които направо се събират от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.” В Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности се дава и легалната дефиниция за „измама” – найобщо всяко умишлено действие или бездействие, което води до финансови загуби за Общността.
Разликата между термините „нередност” и „измама” се състои в елемента на умисъл.
17
Финансова корекция – действия по възстановяване на неправомерно изразходвани/изплатени
суми по договори, финансирани с публични средства. Размерът на финансовите корекции отговаря на размера на финансовата загуба на публични средства, в това число от фондове на ЕС.
Независимо дали нередността е неволна или умишлена, извършеният разход се изключва от
финансирането.
18
При налагане на финансови корекции се използват два метода – диференциален и пропорционален. По-голямо приложение намира вторият, с оглед на по-лесен подход за изчисляване на размера на финансовата корекция, а именно като умножение от процентен показател и стойността на
сключения договор с изпълнител.
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2. Липса на капацитет на администрацията на бенефициента и на членовете
на екипите за управление на проектите за провеждане на процедурите, възлагането и изпълненото на сключените договори за строителство, доставка и услуги.
За успешно реализиране на проекти може да се говори само тогава, когато
те са изпълнени, без да бъдат наложени финансови корекции, т.е. не са налице
отделни пропуски, които могат да бъдат класифицирани като нередности. За да
се намали броят на нередностите в областта на обществените поръчки и да не
се допускат от бенефициентите описаните по-горе проблеми и несъответствия
при възлагането на обществени поръки, могат да бъдат отправени следните
препоръки, които са адресирани до всички участници в процеса на управление
на проектите:
1. Да се продължи изграждането на капацитета за управление на проекти,
като се повишава подготовката на администрацията по отношение на администриране на процеса по реализацията на проектите.
2. Да се работи за повишаване професионалната компетентност на общинските администрации в областта на възлагането на обществените поръчки, за
да се гарантира законосъобразно провеждане на обществените поръчки и на
тази база и ефективно разходване на средствата от ЕС.
3. По-активно използване на възможностите за укрепване на капацитета на
потенциалните бенефициенти – общини, предвидени в рамките на ОП „Административен капацитет” и Ос Техническата помощ по всяка оперативна програма.
4. Разработване на препоръчителни правила за подбор на членовете на
комисиите за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, така, че
да се включват само квалифицирани лица с необходимата експертиза в областта на обществените поръчки.
5. Да се изработят общовалидни указания за бенефициентите, въз основа
на които те да подобрят своите вътрешни системи за управление и контрол
така, че да предотвратяват допускането на нередности в областта на обществените поръчки.
6. Създаване на механизъм за разпространение на добри практики по повод на документации за участие – технически спецификации, критерии за подбор, показатели за оценка и др.
Отчетените слабостите на администрациите на бенефициентите – общини и екипите за управление на проекти при прилагането на законодателството в
областта на обществените поръчки влияят негативно на ефективното усвояване на финансовите средства на ЕС и като цяло водят до по-ниско качество на
предоставяните публични услуги и изразходването на публични средства. Безспорно, важна предпоставка за ефективността на управлението на проектите е
назначаването и поддържането на квалифицирани експерти с релевантен опит.
За да се увеличи успешното финализиране на финансираните проекти, както и
да се повиши степента на усвояване на европейските фондове е необходимо да
се изведе като приоритетна задача създаването на условия за поддържане и
развитие на равнището на изградения капацитет на бенефициентите.
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ISSUES OF THE MANAGEMENT OF PUBLIC PROCUREMENT
IN THE REALIZATION OF MUNICIPAL PROJECTS
Chief Assist. Prof. Dr Sevdalina Hristova
Abstract
In the article there are studied some principal issues of the management of public
procurement by municipalities with respect to the realization of projects financed from European
Funds, and on that basis there are pointed out possibilities for their overcoming with a view to
assisting the administration of the beneficiaries in order to raise its capacity. There are clarified
the main phases of the cycle of procurement, there are systematized the main violations in
awarding procurement contracts and are outlined some possibilities for overcoming the existing
problems in public procurement for projects financed from EU Funds.
Keywords: cycle of the management of public procurement, violations in awarding
procurement contracts, administrative capacity.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Гл. асс. д-р Севдалина Христова
Резюме
В статье исследуются некоторые основные проблемы управления общественными
заказами муниципалитетов в отношении реализации проектов, финансируемых европейскими фондами, и на этой основе указываются возможности их преодоления с целью
поддержки администрации бенефициентов для повышения ее возможностей. Определены основные фазы цикла общественных заказов, систематизированы основные нарушения, сопутствующие размещению общественных заказов, описаны некоторые возможности преодоления существующих проблем в практике общественных заказов на проекты, финансируемые еврофондами.
Ключевые слова: цикл управления общественными заказами, нарушения при размещении общественных заказов, административные возможности.
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НИВО НА НАДЕЖДНОСТ ПРИ ФОРМИРАНЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА
НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Ас. Велина Йорданова
Въведение
Развитието на съвременната пазарна икономика се характеризира със значително усложняване на взаимоотношенията между стопанските субекти. Това
определя необходимостта от търсенето на различни способи и средства за повишаване на вероятността за правилно вземане на решения, свързани с управлението на предприятието. Ефективността от стопанската дейност на строителното предприятие се намира в тясна взаимна връзка с добре формираната и
надеждна производствена програма, която е в основата на осигуряването на
икономическа устойчивост1 и стабилност на предприятието.
Особено значение в условията на пазарно стопанство има търсенето на
възможности за повишаване надеждността на производствената програма, във
връзка с което при определяне на производствените мощности на строителните
организации е необходимо да се отчита въздействието на случайни фактори на
ниво използване на човешки и технически ресурси.
Целта, която си поставяме в това изследване е да се предложи икономикоматематически модел за оценка нивото на надеждност при формиране на производствената програма на строителното предприятие.
За постигането на тази цел е необходимо да бъдат решени следните задачи:
1. Посочване особеностите на производствената програма на строителното предприятие.
2. Извеждане на аналитични показатели за отчитане на надеждността на
производствената програма.
3. Съставяне на икономико-математически модел за оценка на нивото на
надеждност при формиране на производствената програма на строителното
предприятие.
Защитава се тезата, че производствената програма заема централно място в управлението на строителното предприятие и отчитането на надеждността
й има съществено значение за неговото ефективно функциониране.
1

За целите на това изследване приемаме, че икономическата устойчивост на строителното предприятие може да се характеризира като гарантиране на неговата печеливша производственостопанска дейност чрез повишаване ефективността на използваните производствени ресурси и
управление на производството, доброто финансово състояние, устойчивото развитие на мощностите на предприятието и социалното развитие на колектива при самофинансиране в условията
на динамична външна среда.
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1. Особености на производствената програма
на строителното предприятие
Един от съществените фактори за ефективна производствено-стопанска
дейност на всяко предприятие е усъвършенстването на бизнес планирането.
Важно и основно направление на това усъвършенстване е разработването на
обоснована производствена програма на предприятието. Производствената програма е определящ фактор от бизнесплана на предприятието. Тя има решаваща
роля при определяне насоките на развитието на производството на предприятието, обема, вида и качеството на произвежданата продукция.
Строителното производство включва в себе си:
- процесите на производство на строително-монтажни работи на строителните обекти;
- процесите на изработване на строителни изделия, полуфабрикати, монтажни възли в допълнителни производства на строителните предприятия;
- производствено обслужване на процесите на производството на строително-монтажните работи и изработването на изделия, полуфабрикати,
монтажни възли в допълнителните производства (придобиване и доставка на строителни конструкции, материали, суровини, хоризонтален и
вертикален транспорт за строителни конструкции и материали на строителните площадки, работа по организация и поддържане на строителните площадки, организация и управление на строителното производство и
т.н.).
Затова при формирането на производствената програма на строителното
предприятие в качеството на компоненти следва да се разглеждат и отчитат:
- процесите на производството на строително-монтажните работи;
- производствените процеси при изработване на строителните конструкции и изделия, полуфабрикати, монтажни възли в допълнителните производства;
- производствените процеси за обслужване, както на самото производство, така и на строителното предприятие.
Производствената програма следва да се възприема като основен раздел
и документ на бизнесплана и „представлява задание за обема на строителномонтажните работи, вида на сградите и съоръженията (списък на строителните
обекти) и срока за въвеждане в действие на обектите, възлагано на строителното предприятие (главен строител) за даден планов период”2.
Но като разглеждаме процеса на използването на производствените ресурси при създаването на строителната продукция е необходимо да се има предвид обстоятелството, че значително влияние върху степента на тяхното използване при изпълнението на строително-монтажните работи оказват проектноконструктивните решения на строящите се сгради и съоръжения. Не е необхо2

Димитров, Г. Организация и планиране на дейността на строителното предприятие. Варна;
Книгоиздателство „Георги Бакалов”, 1987, с. 249.
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димо да се обосноваваме, че, първо, за различни проектни решения на едни и
същи конструктивни елементи отговарят различни разходи на труд, материали,
енергия, време за работа на строителната механизация и, второ, далеч не всички прилагани проектно-конструктивни решения за елементите на сградите и
съоръженията са технологично изпълними и икономични в плана на производствената програма. Поради това, при разработването на производствената програма следва да се отчита рационалността на проектно-конструктивните решения за сградите и съоръженията, изготвянето и прилагането на по-малко ресурсоемки строителни конструкции.
Ето защо, определено считаме за важна особеност на производствената
програма на строителните предприятия стремежът да се обхване в пълен обем
целият цикъл от създаването до въвеждането в експлоатация на готовите строителни обекти: инвестиции – закупуване (отчуждаване) на терени (участъци) за
строителство – проектиране – строителство – въвеждане в експлоатация – реализация (продажба) на готовите обекти.
Друга особеност, която следва да се отчита при съставянето на производствената програма на такъв род инвестиционно-строителни структури се изразява в тяхното евентуално интегриране с други подобни организации, участващи във финансирането, проектирането, материално-техническото осигуряване
на строително-монтажните работи, изпълнението на строителното производство
(евентуално като подизпълнители) и реализацията на готовия обект. Това налага разглеждането на строителното предприятие като системно формирование
на въздействащи звена за постигане на основната цел – създаване в кратки
срокове и при оптимални разходи на финансови, материални и човешки ресурси
на готова строителна продукция (ефективно функциониращ обект за социалнобитово или промишлено предназначение) и нейната реализация на пазара на
недвижимата собственост, разглеждан „като система от икономически и правни отношения, възникващи на основата на взаимодействия на стоково и парично обръщение”3.
Трябва да отбележим, че производствената програма на строителното
предприятие се отличава с това, че резултатът от нейното изпълнение (строителната продукция) е непосредствено свързан със земята. Следователно, неподвижността на строителното производство обуславя подвижността на строителния процес. Това налага мобилност на всички ресурси (материали, труд,
механизация), поточна организация на строителното производство, целесъобразно изнасяне на някои строителни процеси извън строителната площадка, оперативно планиране на доставките, рационално използване на механизацията при
изпълнението на производствената програма.
Тъй като процесите на строителното производство са достатъчно многостранни и многоаспектни, като потвърждението на изложеното по-горе, то едва
ли съдържанието и качеството на производствената програма следва да се
оформи с наличието само на няколко показателя. За целта, по наше мнение, е
3

Калинков, К. Недвижима собственост. Варна: Геа-принт, 2007, с. 356.
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необходима система от показатели, позволяваща планиране нивото на строителното производство за всички негови компоненти.
При съставянето на производствената програма на строителното предприятие, с оглед повишаване системата на използване на производствените ресурси, могат да бъдат изведени следните по-важни показатели за различните
фази от жизнения цикъл на обекта на строителството (табл. 1).
Таблица 1
Фази и показатели за разработване на производствената програма
Фази

Показатели

Икономическо обосноваване и
проектиране на обекта

Проектносметна стойност на обекта
Ресурсоемкост на обекта
Експлоатационни разходи

Подготовка на строителството

Разходи за подготовка на строителството

Строителство и монтаж на
оборудването

Разходи за строителството
Продължителност на строителството и монтажа
Качество на строителството

Завършване на строителния обект

Финансов резултат
Разходи за реализация на строителната продукция
Рентабилност на разходите

Експлоатация

Финансов резултат

Модернизация

Разходи за обновление

Следва да се отбележи, че за количествена оценка на показателите, отразяващи динамиката на процесите на строителното производство са известни и
други показатели4, по-конкретно такива като степен на изпълнение на производствените норми (разходи на труд), фондовъоръженост на строителните организации, механовъоръженост на труда, показатели за използване на строителната
механизация по време, мощности и производителности, показатели за рационална подготовка на строителната площадка и т.н. Същите до голяма степен
биха могли да се използват и за оценка на интензификацията на строителното
производство след реализацията на производствената програма.
При разработката на производствената програма на строителните предприятия следва да се вземат под внимание още:
- фактическите резултати от изпълнението на производствената програма от страна на предприятието за предходни периоди;
- информация за обема на продадени готови строителни обекти за предходни периоди;
4

За подробности вж. Димитров, Г., Пл. Илиев, Ив. Желев. Управление на строителното предприятие. Варна: Наука и икономика, 1997, с. 289.
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- прогнoзни данни за търсене на предлаганата строителна продукция от
страна на предприятието;
- забележки по качеството на извършваните строително-монтажни работи и готовата продукция (по номенклатура и асортимент);
- пресмятане на наличните производствени мощности на предприятието
и неговите структурни подразделения;
- набелязване на мероприятия по обновяване на строителната продукция,
повишаване нейното качество и снижаване на производствените разходи, модернизация на строителните обекти, техническо превъоръжаване
на строителната механизация, реконструкция на производствените процеси и др.
Една добре разработена и конструирана производствена програма на строителното предприятие следва точно да определи:
- какви видове строителни продукции (сгради и съоръжения) и в какъв
обем е необходимо да произвежда;
- сроковете за завършване на строителните обекти и тяхното предаване
за експлоатация;
- възможностите на предприятието да извършва допълнителни строително-монтажни работи в случай на възникнали непредвидени поръчки;
- нивото и системата за качеството на извършваните строително-монтажни дейности;
- обемите на необходимите ресурси и механизация за извършване на строителните процеси и системата за тяхното придобиване;
- възможности за консервиране на строителните обекти или прекратяване на тяхното изграждане и др.
В заключение от тази част на изследването следва да отбележим, че изведените особености на производствената програма на строителните предприятия не изчерпват богатата гама от такива за различни частни случай. По наше
мнение, тези особености са характерни за по-голямата част от производствените програми на предприятията от сектора строителство.
2. Надеждност на производствената програма
на строителното предприятие
В условията на конкуренция, важна стратегия5 на строителното предприятие се явява осигуряването на надеждна производствена програма. За надеждна приемаме тази програма, която осигурява необходимите суровини, материали, горива, енергия, човешки, икономически, финансови и други ресурси за периода на нейното изпълнение за отделните строителни обекти и на предприятието
като цяло. За осигуряване на тази надеждност е необходимо на предварителния
етап при нейното разработване да се проучат и прогнозират потребностите на
5

Тук под стратегия разбираме обобщен модел от действия, необходими за постигане на поставените цели в производствената програма по пътя на координация на производствените мощности и
рационалното разпределение на ресурсите на строителното предприятие.
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пазарите и по този начин производствената програма да бъде пазарно ориентирана и да отговаря на въпроса за търсенето на пазара и потребностите на клиентите. Следователно, надеждността на производствената програма е този
съществен фактор, който осигурява повишено равнище на използване на средствата и предметите на труда, на неговата производителност, на качеството и
ефективността на строително-монтажните дейности и на дейността на предприятието като цяло.
За формиране на надеждна производствена програма на строителното предприятие е наложително да се отчитат особеностите на строително-монтажните
дейности, свързани с неподвижността на продукцията и разпокъсаността на
строителните обекти, индивидуалният характер, неповторяемостта на строителния производствен процес и строителната продукция, голямата продължителност на самия производствен процес и т.н. Един от възможните подходи за
решаване на проблема с надеждността на производствената програма се състои
във формирането на система от аналитични показатели за оценка на управлението на бизнеспроцесите6 на строителното предприятие.
Анализът на теорията и практиката на управление на икономическите системи7, изследването на специфичните особености на строителните предприятия и строителното производство позволява да се направи изводът, че за разглеждания случай системата от показатели е целесъобразно да се структурира
по следния начин:
- управление на предприятието като цяло;
- управление на видовете дейности;
- управление на функционалните подсистеми на предприятието;
- управление на жизнените цикли на обектите на строителството.
Оценката на дейността на строителното предприятие като цялостна структура би следвало да бъде ориентирана към следващите показатели: рентабилност на разходите, чисти активи, коефициент на реинвестиране, придобита добавена стойност от предприятието, финансов резултат.
Всички пресметнати показатели се сравняват с показателите за базовия
период на производствената програма и се правят изводи за достатъчната й
надеждност. Без да имаме претенциите за изчерпателност, бихме могли да препоръчаме за показатели за анализ на резултатите от отделните видове дейности тези, които са изложени в табл. 2.

6

7

Бизнеспроцесите се възприемат като съвкупност от взаимно свързани видове дейности, които
използват ресурси и ги превръщат в продукция, ценна за потребителя в рамките на организационните структури, отразяващи функционалните връзки и отношения. Барканов, А. С. Совершенствование бизнес-процессов деятельности строительных организаций. Эстроителства, 2005,
№3.
Шимко, П. Д. Оптимальное управление экономическими системами. Санкт-Петербург: Издательский дом „Бизнес-пресса”, 2004.
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Таблица 2
Примерни аналитични показатели
Направления в дейностите

Показатели

Проектиране

Срок за покриване на разходите по проекта
Относителна ресурсоемкост на проектираните
обекти (по основни видове ресурси)
Рентабилност на инвестициите

Строителство

Разходи за строителството на обекти
Рентабилност на разходите
Фактическа продължителност на строителството

Производство на материали и
конструкции

Разходи за производство на продукции
Рентабилност на разходите

Експлоатация на обектите

Експлоатационни разходи
Рентабилност на разходите

В това изследване считаме за редно да акцентираме на факта, че неопределеността е съществен момент на бизнес-процеса, която се характеризира с
дисбаланс на търговските, производствените и финансовите цели на строителното предприятие. Следователно, върху системата от аналитични показатели
за оценка на управлението на бизнес-процесите, а от там и върху надеждността
на производствената програма оказват влияние случайни фактори, което налага
необходимостта да насочим нашето внимание към тяхното отчитане.
Анализът на производствените дейности на строителното предприятие
показва, че цялостното въздействие на случайни фактори при най-разнообразното им съчетание и тяхната различна природа в крайна сметка води до отклонение на фактическата продължителност на изпълняваните дейности и реалните разходи на ресурси за тяхното изпълнение от значенията, приети в изходните
планове и графици. Ако е възможно да се предскажат отклоненията от фактическите параметри на работите от заплануваните, в резултат от съвкупното
въздействие на случайните фактори и количествената им оценка, то се създава
възможност да се отчете вероятностният характер на строителните дейности.
Пресмятането на вероятностите за безотказно изпълнение на някои строителни процеси е свързано със значителни трудности при тяхното изчисление и
може да бъде осъществено само за някои, предварително избрани, периоди от
време. При следващото използване на вероятностите за безотказна работа на
строителното предприятие е целесъобразно да се апроксимират някои техни
таблични стойности с предварително добре подбрани функции8. Самата форма
на апроксимиращите функции, които са в основата на иконометричните изследвания, следва да бъдат в логическо съответствие с презумпцията за рационал8

Вж. напр. Вентцель, Е. С. Исследование операций. М., Советское радио, 1972, с. 372.
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ност на строителното предприятие, за последователност и ефективност в неговите действия. Накратко, иконометричните изследвания, както и „чисто” теоретичните икономически анализи се базират на анализи на статистически данни за изучаваните човешки и технически ресурси. Тук следва да се отбележи,
че емпиричните значения до голяма степен потвърждават влиянието на случайните фактори и отчитането на допуснатите грешки, възникващи при използването на тези значения, е твърде сложно. По-нататък е направен опит, въз
основа на функционалната зависимост между показателите на използваните
производствени ресурси и производствени мощности,9 да се отчете влиянието
на случайните фактори, което води до снижаване на ефективността от дадените ресурси. Реалната величина на производствените мощности PRm в края на
определен базисен период, като се вземе предвид от обемът на изпълнените
строително-монтажни работи за предходни периоди и се отчита ефективността
от използването на човешките и техническите ресурси и изменението на структурата на работа за планирания период може да се определи по формулата 10:
 D 1  Dt
PRm  V f  t 
K ch
 Kt


 ,


(1)

където:
Vf e обемът на строително-монтажна работа, изпълнена със собствени
сили от предприятието за базисната година, в хил. лв.;
Dt – делът на механизирано изпълнената работа в общия обем на фактически изпълнените строително-монтажни работи, в относителна единица;
KtKch – коефициенти, определящи използванетоq съответно на техническите
и човешките ресурси, които са на разположение в строителното предприятие.
Значенията на Vf и Dt от формулата следва да се разглеждат като детерминирани величини, чиито стойности могат да бъдат определени на база отчетни данни. По отношение на значенията на Kt и Kch следва да се отбележи, че
те представляват вероятностни величини, обусловени от въздействието на
вътрешни и външни дестабилизиращи фактори върху нивото на използване, както на техническите, така и на човешките ресурси. Това означава, че величината на производствената мощност като функция от Kt и Kch също е случайна
величина и за нейното определяне следва да се познава функцията на разпределение на дадените коефициенти.
Коефициентите Kt и Kch могат да приемат различни значения, следователно, по определение те са случайни величини11. Като се знае законът за разпре9

Под производствени мощности се разбира обемът на строително-монтажните работи, който
предприятието може да изпълни със собствени сили за определен период от време при възможно
най-рационално използване на човешките ресурси, строителните машини и механизми.
10
Формулата е адаптирана и разширена по изложените оценки в статията: Серов, В. М., Б. А.
Фурман, Т. Б. Никанорова. Оценка условия и эффективности интенсифинации строительного
производство. //Экономика строительства.- 2004, №10, с. 15.
11
Димитров, Д. Теория на вероятностите и математическа статистика. Варна: Наука и икономика,
2009, с. 47.
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деление на случайните величини, могат да се намерят техните функции на разпределение, посредством които е възможно да се определят всички възможни
значения на Kt и Kch и вероятностите за тяхното достигане.
Нека предположим за определеност, че вероятностите P(t) могат да бъдат
пресметнати за стойности на аргумента, кратни на t, т.е. tk = kt, където tk е
времето, през което не се наблюдава прекъсване на строително-монтажни процеси под въздействието на случайни фактори, k = 1  n. За по-кратко означение
нека P(tk) = pk. Като възможност за апроксимиране на тези вероятности нека се
използва формулата
e  t
 (tk )  
2
2
e  t  ( k 1)t  ( k 1) t

при к  1,
при к  1,

в която параметърът λ е известен, а величините α и β следва да бъдат определени от условието, съгласно което множеството от значенията tk = kt при k = 1  n
осигурява минимума на максималното отклонение на ln pk от lnφ(tk), т.е.
min max ln pk  t  (k  1)t  (k  1) 2  t 2 .
1 k  n

(2)

За опростяване могат да бъдат въведени означенията bk = ln pk + λt, x1 = αt,
x2 = βt2. Тогава (2) ще приеме следния вид:
min max bk  (k  1) x1  (k  1) 2 x2 .
1 k  n

По този начин задачата за намиране на величините α и β може да бъде
представена като задача на линейното оптимиране:
Да се намери минимумът на линейната форма
G ( X )  x3

(3)

при ограничения
bk  (k  1) x1  (k  1) 2 x2  x3 ,
bk  (k  1) x1  (k  1) 2 x2   x3 ,

(4)

x1  0, x2  0, x3  0 , за k  1  n.

Така например, при k = 4 системата ограничения ще има вида:
x1  x2  x3  b2 ,

 x1  x2  x3  b2 ,

2 x1  4 x2  x3  b3 ,

 2 x1  4 x2  x3  b3 ,

3 x1  9 x2  x3  b4 ,

 3 x1  9 x2  x3  b4 .

(5)

Тук следва да се отбележи, че неравенствата при k = 1, т.е. x3≥ –b1 и x3≥ b1
не са причислени към системата (5), тъй като b1 = 0 и реално те съвпадат с
изискването за неотрицателност.
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За решаването на новополучената задача на линейното оптимиране е целесъобразно да се използва нейната дуална, която за конкретния случай ще има
вида:
max : G (Y )  b2 y1  b3 y2  b4 y3  b2 y4  b3 y5  b4 y6

(6)

при условия
y1  2 y2  3 y3  y4  2 y5  3 y6  0,
y1  4 y2  9 y3  y4  4 y5  9 y6  0,
y1  y2  y3  y4  y5  y6  1,

(7)

y1  0, y2  0, y3  0, y4  0, y5  0, y6  0.

За решаване на задачата (6)-(7) е достатъчно да се въведат допълнителни неотрицателни променливи, които ще изпълняват и функцията на базисни
такива.
Тъй като планираната производствена мощност представлява стохастична величина, следва да се използват вероятностите (нивото на надеждност) за
изпълнение на производствената програма. В зависимост от този показател,
при използване функциите на разпределение, се определя нейната величина, която следва да се използва при следващите пресмятания. Тук следва да се отбележи, че на практика при планирането може да се решава и обратната задача –
определяне надеждността за изпълнение на производствената програма, в зависимост от задаваните вероятностни величини Kt и Kch.
Заключение
Ефективността от стопанската дейност на строителното предприятие се
намира в тясна връзка с добре формираната производствена програма. Тя е
основният и най-важен раздел на бизнесплана на строителното предприятие и
поради това считаме за необходимо при нейното формиране да се отчита нивото на надеждност, което ще осигури постигането на пропорционалност и координиране на мощностите и рационално използване на наличните ресурси. Във
връзка с това важен момент при отчитане на надеждността е неопределеността, която оказва пряко влияние върху заложените цели. Множеството от случайни фактори водят до отклонения, които понижават надеждността и поради
тази причина трябва да се търсят пътища за тяхното предсказване и отчитане
при формирането на производствената програма.
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LEVEL OF RELIABILITY IN THE FORMATION OF A PRODUCTION
SCHEDULE FOR THE CONSTRUCTION ENTERPRISE
Assist. Prof. Velina Yordanova
Abstract
A reliable production schedule is an important prerequisite for the achievement of good
economic results on the part of the construction enterprise and for ensuring rhythmical and
effective work in its functioning. In this respect in the present article there are considered the
peculiarities of the production schedule, which we believe it is necessary to consider during its
development. Taking into consideration the characteristics of construction production there is
made an attempt at proposing an economic and mathematical model for assessing the level of
reliability in the formation of a production schedule for the construction enterprise.
Keywords: production schedule, reliability, construction enterprise.

УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Асс. Велина Йорданова
Резюме
Надежная производственная программа является важной предпосылкой для достижения хороших экономических результатов со стороны строительного предприятия и для
обеспечения ритмичной и эффективной работы в течение его функционирования. В
этой связи в настоящей статье рассматриваются особенности производственной программы, которые по нашему мнению следует учитывать при ее формировании. С учетом особенностей строительного производства предпринята попытка предложения экономико-математической модели оценки уровня надежности при формировании производственной программы строительного предприятия.
Ключевые слова: производственная программа, надежность, строительное предприятие.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА АУТСОРСИНГА
Ас. Влади Куршумов
Въведение
Понятието „аутсорсинг” е съвкупност от две думи – „аут” и „сорсинг”.
Според Power, Desouza и Bonifazi1 „сорсинг” изразява прехвърляне на работа,
отговорности, решения към някой друг, така както мениджърите прехвърлят
работа на своите служители. „Аут” изразява прехвърляне към външен изпълнител. Както Heywood2 твърди, обект на аутсорсинг са вътрешни за фирмата
бизнесфункции, дейности, процеси, както и свързани с това активи, прехвърлени
към външен доставчик на услуги, в чието изпълнение той е тесен специалист, за
определен период от време при договорена конкурентноспособна цена. Отличителна характеристика на аутсорсинга е стремежът към изграждане на дългосрочно сътрудничество на базата на доверие между контрагентите (Brown и
Wilson, 20053). Дългосрочният характер на процеса налага участие на висшето
ръководство при вземане на решения, свързани с аутсорсинга, което го поставя
в обхвата на стратегическото планиране при всяка компания. Неговата роля се
състои в определяне на основните приоритети в областта на аутсорсинга в отговор на динамиката на средата, глобализацията на икономиката, промяна в
пазарната конюнктура, промяна в конкурентните предимства и позиции на фирмата. Според Л. Варамезов4, решението за изнасяне на дейности е „един от
най-сложните избори пред всяко ръководство и не трябва да се взема с лека
ръка”. Той допълва, че е необходимо „организациите да направят преоценка на
съществуващите процеси, технологии, продукти или услуги, с цел да се съсредоточат върху стратегическите за тях дейности”5.
Целта на статията е извеждане на типовете стратегии и взаимоотношения в областта на аутсорсинга и представяне на методика за тяхното характеризиране.
За постигане на целта е заложено изпълнението на следните по-важни изследователски задачи:
1

2

3

4

5

Power, M. J., K. Desouza, C. Bonifazi. The Outsourcing Handbook. How to Implement a Successful
Outsourcing Process. Kogan Page Ltd., London and Philadelphia, 2006, p. 1-2.
Heywood, B. J. The Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness. Pearson Education Ltd.,
Great Britain, 2001, p. 27.
Brown, D., S. Wilson. The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges, and
Opportunities. John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, 2005, p. 20.
Варамезов, Л. Аутсорсингът (Идеята, че не можем да направим всичко сами). Академично издателство „Ценов”, библиотека „Образование и наука”, книга 29, Свищов, 2012, с. 82.
Варамезов, Цит.съч, 2012, с. 82.
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- обобщаване на основните характеристики на аутсорсинг стратегията;
- определяне на типовете аутсорсинг стратегии, според тяхната „ширина” и „дълбочина”;
- определяне на критерии за изследване на взаимоотношенията между
аутсорсинг партньори и начините за тяхното категоризиране;
- извеждане на основни изводи за същността и съдържанието на аутсорсинг стратегията.
1.Същност и особености на аутсорсинг стратегията
Стратегия, според Porter6, е създаване на уникална и стойностна позиция,
включваща различни дейности. Той допълва, че при формирането на стратегията трябва да предвидиш също и това, което не трябва да правиш. Конкурентната стратегия се свързва с това да бъдеш различен, водещо до избор на комплект от дейности, които носят микс от стойности. Daniell7 посочва, че стратегията е изкуство и наука за постигане на конкретна визия, цел или по-висока
стойност за бизнесорганизацията чрез целенасочено действие, а според Burkholder8
тя е план за действие за постигане на конкретни цели, чието определяне е предшествано от дефиниране на мисията и целите на организацията. Тези характеристики се отнасят, както за корпоративната, така и за стратегията в областта на
аутсорсинга. В този ред на мисли, ако корпоративната стратегия показва пътя за
постигане на корпоративните цели, то аутсорсинг стратегията е насочена към
постигане на целите при износа на дейности. Когато говорим за аутсорсинг стратегия е необходимо да вземем предвид цялостния аутсорсинг процес. Нейното
правилно определяне става едва след задълбочен анализ на средата, формулиране на ясни цели, оценка на ползите и рисковете от износа на дейности и др. На
тази база считаме, че основни нейни характеристики са:
- базира се на корпоративната стратегия и очертава пътя за постигане на
целите в аутсорсинг политиката на фирмата;
- отразява очакваните промени в средата, в която оперира фирмата;
- необходимостта от нейното разработване се налага от факта, че реализирането на целите при аутсорсинга допринася за реализиране и на корпоративните цели на фирмата.
Според нас, подходящ инструментариум за характеризиране на стратегията е
методика, включваща определяне на „ширина” и „дълбочина” на аутсорсинга. Gilley
и Rasheed9 определят ширината според броя на изнесените дейности, като дял от
общия брой на дейностите, изпълнявани в предприятието. Дълбочината се изразя6

7

8

9

Porter, M. What is Strategy? Harvard Business Review, Harvard Business School Publishing, NovemberDecember 1996, pp. 60-78.
Daniell, M. The Elements of Strategy. A Pocket Guide to the Essence of Successful Business Strategy.
Palgarve Macmillan, New York, 2006, p. 1.
Burkholder, Nicholas. Outsourcing. The Definitive View, Applications, And Implications. John Wiley
& Sons, Inc., 2006, p. 33.
Gilley, K. M., A. Rasheed. Making More by Doing Less: An Analysis of Outsourcing and Its Effect on
Firm Performance, Journal of Management, Vol. 26, No. 4, 2000, pp. 763-790.
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ва в частта от всяка дейност, която е предоставена за изпълнение на външен изпълнител. Посочените автори използват този подход, за да докажат влиянието на
интензивността10 на практикувания аутсорсинг върху стопанската дейност на фирмата. Тъй като в отделни случаи дадена дейност трудно би могла да се раздели на
части, то предлагаме друг подход за изследване на посочените категории. При
определяне на ширината се изследва броят на засегнатите от аутсорсинг функции в
предприятието, а при дълбочината – броят на дейностите в отделната функционална област. Следва да се подчертае, че категориите „ширина” и „дълбочина” сами
по себе си нямат статут на стратегия, а се използват единствено като измерители,
на чиято база да бъде определена аутсорсинг стратегията на фирмата. Според нас,
посоченият инструментариум е подходящ от гледна точка на това, че позволява
обвързване на обхвата на стопанска дейност с равнището на прилагания аутсорсинг. Важен е фактът, че определянето на стратегията в областта на аутсорсинга
не изчерпва самия процес по износ на дейности към външен изпълнител, но поставя
границите и насоката, в които той да се планира и прогнозира.
За количествено измерване на величините „ширина” и „дълбочина” предлагаме използването на формули 1 и 2.
W (outs ) 

F (outs )
,
Nf

(1)

където:
W(outs) е ширина на аутсорсинга;
F(outs) – брой на засегнатите от аутсорсинг функции;
Nf – общ брой на функциите.
Коефициентът „W(outs)” варира в границите 0 – 1. При W(outs)=0, то предприятието не извършва аутсорсинг. При W(outs)=1 следва, че предприятието е
изнесло дейности от всяка своя функционална област.
D (outs ) 

Act (outs )
,
Nact

(2)

където:
D(outs) е дълбочина на аутсорсинга;
Act(outs) – засегнати от аутсорсинг дейности;
Nact – общ брой дейности, включени във функцията.
Коефициентът „D(outs)” варира също в границите 0 – 1. Изчислява се за
всяка засегната функция поотделно. При D(outs)=0 следва, че функционалната
област не е засегната от аутсорсинг. На практика, ако коефициентът се изчислява само за засегнатите функции, то не може да съществува D(outs)=0. При
D(outs)=1 следва, че всички дейности от тази функционална област биват за10

В изследването на K.M. Gilley и A. Rasheed интензивността на аутсорсинга е обобщаващ показател, включващ в себе си неговата ширина и дълбочина (при износ на основни и странични
дейности) и той е един от факторите, влияниещи върху цялостната дейност на фирмата. Останалите фактори са динамиката на средата и особеностите на корпоративната стратегия.
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сегнати от аутсорсинг. При това положение можем да говорим за функционален
аутсорсинг11 или аутсорсинг на цели бизнеспроцеси в обхвата на дадената функция.
За изследване на дълбочината на аутсорсинга на предприятието като цяло,
може да се използва формула 3.
n

DF (outs ) 

 Di(outs)
i 1

F (outs )

(3)

,

където:
DF(outs) е дълбочина на аутсорсинга в цялото предприятие;
Di(outs) – дълбочина на i-тата функция;
F(outs)– брой на засегнатите от аутсорсинг функции.
За изследване и типологизиране на аутсорсинг стратегията на дадено предприятие следва ширината и дълбочината, характеризиращи неговите функционални области и дейности, да се представят комбинирано. За целта предлагаме
построяването на матрица (фиг.1), по чиято хоризонтала се нанасят значенията
на дълбочината на практикувания аутсорсинг – коефициент „DF(outs)”.
малка
дълбочина

средна
дълбочина

голяма
дълбочина
т.А

Ширина на аутсорсингa - W(outs)

1,00
зона
7

зона
8

зона
9

голяма
ширина

зона
4

зона
5

зона
6

средна
ширина

зона
1

зона
2

зона
3

малка
ширина

0,66

0,33

0

0,33

0,66

1,00

Дълбочина на аутсорсингa – DF(outs)

Фиг. 1. Матрица „аутсорсинг стратегия”
11

Функционален аутсорсинг е налице, когато всички или значителна част от дейностите, които се
включват в дадена функционална област биват изнесени към външен изпълнител. Обособяването
на функционалните области във фирмата е индивидуално. Най-често в техния обхват влизат
области като: човешки ресурси, производство, маркетинг, финанси, научна и развойна дейност,
снабдяване, пласмент и др.
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Така се формират три значения за дълбочина – малка (0 - 0,33); средна
(0,34 - 0,66) и голяма (0,67 - 1,00)12. По вертикала се нанасят съответно значенията според ширината, изчислена на база коефициент „W(outs)”. Отново се разграничават малка (0 - 0,33); средна (0,34 - 0,66) и голяма (0,67 - 1,00) ширина.
При комбинацията на ширина и дълбочина се образуват девет зони, всяка от
които характеризира определен тип аутсорсинг стратегия. На тази база могат
да се очертаят девет типа аутсорсинг стратегии:
Зона 1 се характеризира със стратегия на селективен аутсорсинг (малка
дълбочина и малка ширина). При използване на тази стратегия предприятието
изнася малка част от своите дейности, които са внимателно селектирани, според нуждите на стопанската дейност. Зона 1 се отличава с най-голяма селективност и най-малък брой, както на засегнатите функции, така и на общия брой
на засегнатите дейности.
Зона 2 се характеризира със стратегия на селективен, ориентиран към
функциите аутсорсинг (малка ширина и средна дълбочина). Общият брой на
изнасяните дейности е по-голям, но ограничен в малко функционални области.
Зона 3 – стратегия на функционален аутсорсинг (малка ширина и голяма дълбочина). При тази стратегия са изнесени много на брой дейности, които засягат малко функционални области.
Зона 4 – стратегия на селективен, ориентиран към дейностите аутсорсинг (малка дълбочина и средна ширина). Изнесени са малко на брой дейности, но от обхвата на повече функционални области.
Зона 5 – стратегия на балансиран аутсорсинг (средна ширина и средна
дълбочина). Предприятието е изнесло умерен брой дейности, които засягат около
половината от неговите функционални области.
Зона 6 – стратегия на масов дълбочинен аутсорсинг (средна ширина и
голяма дълбочина). Изнесени са много на брой дейности от около половината
функционални области в предприятието.
Зона 7 – стратегия на разпръснат аутсорсинг (малка дълбочина, но
голяма ширина). Изнесени са малко на брой дейности, но от всички (при
W(outs)=1) или почти всички функционални области.
Зона 8 – стратегия на широк масов аутсорсинг (голяма ширина и средна дълбочина). Изнесени са около половината от общия брой на дейностите,
засягащи всички или почти всички функционални области на предприятието.
Зона 9 – стратегия на тотален аутсорсинг (голяма ширина и голяма
дълбочина). Изнесени са всички или почти всички дейности от всички или почти всички функционални области на предприятието.
Точка „А” от матрицата (фиг. 1) отразяваща DF(outs)=1 и W(outs)=1 е
възможна в случай, когато говорим за дублиране на цялото производство чрез
наемане на външни изпълнители. Тази ситуация би могла да се срещне при
офшорния аутсорсинг, при който големи международни компании основават цели
12

Значенията 0,33 и 0,66 са образувани като средни величини за диапазона 0-1, разделящи го на
три равни части.
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производствени комплекси зад граница, ръководени изцяло от външни за фирмата-майка изпълнители.13
В обобщение считаме, че компаниите разполагат с много възможности за
използване на аутсорсинга като инструмент за повишаване ефективността на
стопанската дейност. Определянето на стратегия като начин за реализиране на
целите в областта на аутсорсинга има голямо значение за постигане на успех.
Както вече стана ясно, необходимо е тази стратегия да се формира заедно с
корпоративната и функционалните стратегии14 на фирмата и да е обвързана и
добре балансирана с тях. Това изискване се налага от връзката на аутсорсинга
с отделните функционални области, както и с един от основните принципи на
планиране на стопанската дейност на предприятието, а именно подчиняване на
частите на плана на цялостния бизнесплан.
При планирането в областта на аутсорсинга, заедно с определяне типа на
стратегията, е необходимо изследване и на взаимоотношенията между партньорите. Според McIvor15, изборът на най-подходящите взаимоотношения има огромно значение за успеха на следваната стратегията и за постигане на целите.
2. Особености на взаимоотношенията между аутсорсинг партньорите
При изследване на вида на взаимоотношенията между контрагентите в
аутсорсинга е необходимо да се изследва степента на ангажираност между
тях. По наше мнение факторите, които влияят върху нея са най-общо:
Първо, срок на договора за аутсорсинг;
Второ, степен на зависимост16.
Както вече бе посочено, при аутсорсингa преобладават дългосрочните
взаимоотношения. В същото време, при неблагоприятни икономически тенденции и променлива бизнессреда, дългосрочното планиране е възпрепятствано и
компаниите се насочват към по- краткосрочни бизнесрешения, за да запазят
позициите си на пазара. Поради това срокът на договора при евентуален аутсорсинг контракт може условно да бъде разделен на три групи: до 2 години; от
2 до 5 години и над 5 години.
13

Примери за такива компании могат да посочат най-вече в автомобилостроенето, текстилната
промишленост, хранително-вкусовата промишленост и високотехнологичните отрасли. По доклад на международната консултантска фирма A. T. Kearney, България заема 17-то място в света
като атрактивна аутсорсинг дестинация за международните компании за 2011 г. Виж. „A.T.
Kearney Global Services Location Index, 2011”. Сега в страната дейност осъществяват компании
като IBM, Hewlett-Packard, Coca-Cola, канадската компания „Telus”, Johnson Controls, Great Wall
и др.
14
Под „функционални стратегии” се имат предвид стратегиите, разработени на ниво функционални звена на предприятието – маркетингова, производствена, стратегия в сферата на човешките
ресурси, снабдяването, пласмента, финансите и др.
15
McIvor, R. The Outsourcing Process. Strategies for Evaluation and Management, Cambridge University
Press., 2005, p. 223.
16
Под „степен на зависимост” се има предвид доколко страната-клиент във взаимоотношенията е
зависима от работата на доставчика на аутсорсинг услуги.
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Що се отнася до степента на зависимост от доставчика, тя обхваща няколко подфактора, а именно: стойност на ангажирани финансови средства, необходими за стартиране на работа с партньора; стойност на прехвърлени ресурси към доставчика; степен на гъвкавост на договора17; значение на работата на
доставчика за крайните икономически резултати на клиента.
Според нас, степента на зависимост може да бъде установена посредством
оценка по всеки един от подфакторите по петстепенна скала (табл. 1). Теглото определя важността на всеки показател в общата оценка. Като най-важен е определен
показателят „значение за крайните резултати”, следван от „гъвкавост на договора”,
„прехвърлени ресурси” и „ангажирани средства”. Това е така, защото, независимо
колко средства и ресурси са отделени, при гъвкав договор те могат да бъдат обратно
усвоени или условията по тяхното управление своевременно променени.
Таблица 1
Оценка на степента на зависимост от доставчика
Показатели
Ангажирани финансови
средства
Прехвърлени ресурси
Гъвкавост на договора
Значение за крайните
резултати

Тегло

Значение

Оценка

0,15

малко

1

2

3

4

5

много

0,15
0,30

малко
гъвкав

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

много
стабилен

0,40

малко

1

2

3

4

5

голямо

Силен
клиент

Значение

Силен
доставчик

От друга страна, колкото по-голямо значение за крайните резултати има
доставчикът, толкова той е по-силен и е в състояние да оказва по-голям натиск
върху клиента.
Крайната оценка за степента на зависимост за съответния контракт се определя като сума от претеглените оценки по всеки от критериите по формула 4.
4

Rel   Xi  Yi,

(4)

i 1

където:
Rel е степен на зависимост;
Хi – оценка на i-я показател;
Yi – тегло на i-я показател.
Коефициентът „Rel” варира от 1 до 5, в зависимост от оценките. Колкото
по-голямо е значението му, толкова по-силен е доставчикът, а клиентът е в понеизгодна позиция и обратно, при по-ниска стойност – силата на клиента нара17

Взема се предвид степента, в която договорът и условията по него могат да бъдат променяни.
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ства. При средна стойност на сумарната претеглена оценка,18 позициите на аутсорсинг партньорите са сравнително изравнени.
За да се изведе степента на ангажираност с доставчика, следва да се
комбинират значенията19 на двете групи показатели: срок на договора и зависимост от доставчика (фиг. 2). При комбинирането се получава матрица, състояща се от девет области със следните характеристики:
Област 1 (краткосрочен договор; ниска степен на зависимост) – много
ниска ангажираност с доставчика;
Области 2 и 4 (средносрочен договор; ниска степен на зависимост и краткосрочен договор; средна степен на зависимост) – ниска ангажираност с
доставчика;

Степен на зависимост на фирмата - клиент
от доставчика на аутсорсинг услуги (Rel)

краткосрочен
договор

средносрочен
договор

дългосрочен
договор

5,00
Област
7

Област
8

Област
9

висока
зависимост

Област
4

Област
5

Област
6

средна
зависимост

Област
1

Област
2

Област
3

ниска
зависимост

3,33

1,66

0

2 г.

5 г.

Срок на договора между аутсорсинг партньорите

Фиг. 2. Матрица „степен на ангажираност с доставчика”
Области 3, 5 и 7 (дългосрочен договор с ниска степен на зависимост;
средносрочен договор със средна степен на зависимост; краткосрочен договор
18

При използваната петстепенна скала средната оценка, при която партньорите са с относително
изравнени сили, е оценка 3.
19
Разделянето на девет области е според значенията на посочените показатели. Според продължителността на срока на договора се формират три негови значения: краткосрочен (до 2 години);
средносрочен (над 2 до 5 години) и дългосрочен (над 5 години). Според зависимостта от доставчика са обособени също три значения: ниска зависимост (0-1,66); средна (1,67-3,33) и висока
(3,34-5,00). Стойностите на показателя (1,66 и 3,33) са изчислени като средни величини за диапазона 0 - 5, разделящи го на равни интервали.
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с висока степен на зависимост) – се характеризират като умерена ангажираност с доставчика;
Области 6 и 8 (дългосрочен договор със средна степен на зависимост;
средносрочен договор с висока степен на зависимост) – се характеризират с
висока ангажираност с доставчика;
Област 9 (дългосрочен договор и висока степен на зависимост) – много
високо ниво на ангажираност.
В обобщение следва, че характеризирането на взаимоотношенията между аутсорсинг партньорите е толкова важно, колкото и разработването на ефективна стратегия. Необходимо е внимателно установяване на приоритетите на
компанията в стратегически аспект, за да се достигне до най-подходящия тип
на бъдещите аутсорсинг взаимоотношения. Значение има и взаимната връзка
между срока на договора и взаимната зависимост между клиента и доставчика
при изнасянето на дейности.
Въз основа на изложеното дотук, можем да изведем следните по-важни
изводи и препоръки към мениджърите, с цел улесняване тяхната дейност и
по-специално формулиране на цялостна политика по отношение на практикуването на аутсорсинг:
• Стратегическият характер на аутсорсинга налага разработване на адекватна стратегия по неговото ефективно приложение. За целта мениджърите следва да познават изключително добре особеностите на компанията – нейните мисия, цели, стратегически планове, функционални области, процеси и дейности, както и особеностите на бизнессредата и да ги
обвържат с аутсорсинг планирането.
• Подходящ инструментариум за определяне на аутсорсинг стратегията
на фирмата е чрез изследване на неговата ширина и дълбочина. Този
подход може да бъде използван, както при съществуващи аутсорсинг
контракти с цел тяхната преоценка, така и при планирането на нови такива. Мениджърите трябва да са наясно с това, че стратегии, които се
отличават с голяма ширина (стратегия на разпръснат аутсорсинг; стратегия на широк масов аутсорсинг и стратегия на тотален аутсорсинг)
изискват повече усилия, значителни компетенции и са по-трудно реализируеми поради факта, че изнасяните дейности са в обхвата на различни функционални области.
• Определянето на най-подходящите взаимоотношения между аутсорсинг
партньорите е важно от гледна точка на правилно очертаване на приоритетите в сътрудничеството с външни изпълнители и адекватно моделиране на договора за аутсорсинг услуги. При силно динамична среда, компаниите следва да търсят взаимоотношения, отличаващи се с
по-ниска степен на зависимост от доставчика, в т.ч. значително гъвкав
договор и сравнително малко влияние на външния изпълнител върху крайните резултати на фирмата-клиент. От друга страна, при благоприятни
бизнес условия, аутсорсингът следва да се базира на дългосрочни взаимоотношения, изградени на основата на доверие и взаимна зависимост.

98

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

Заключение
Аутсорсингът е ефективен инструмент за постигане на конкурентно предимство в съвременните бизнесусловия. Важен етап от планиране на дейностите в областта на аутсорсинга при всяка компания е установяване на стратегическите й приоритети на корпоративно ниво, отразяващи динамиката на средата и промените в пазарните условия. Характерно при този вид взаимоотношения е, че най-подходящата аутсорсинг стратегия и най-подходящите взаимоотношения са индивидуални за отделните фирми. Предложената методика за
тяхното категоризиране и характеризиране има значение в теоретичен и практически план. От една страна, тя извежда същностни характеристики на аутсорсинга в стратегически аспект, а от друга, би улеснила мениджърите при
планирането на целенасочена аутсорсинг политика, което е жизнено необходимо за постигане на висока конкурентноспособност в дългосрочен план.
STRATEGIC ASPECTS OF OUTSOURCING
Assist. Prof. Vladi Kurshumov
Abstract
The decisions in the area of outsourcing are of importance to the competitiveness of
each and every company and are among the main priorities of top management. It is necessary
for managers to develop an adequate outsourcing strategy, based on the indicators breadth
and depth. It must be bound both to the corporate and the functional strategies of the firm.
Along with the type of strategy it is necessary to determine also the most suitable business
relations among partners in accordance with their commitment and interdependence for
achieving efficient economic activity.
Keywords: outsourcing, outsourcing strategy, outsourcing relations.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АУТСОРСИНГА
Асс. Влади Куршумов
Резюме
Решения в области аутсорсинга важны для конкурентоспособности любой компании; это один из основных приоритетов высшего руководства. Необходимо, чтобы менеджеры формировали подходящую стратегию аутсорсинга, базирующуюся на показателях „широта” и „глубина”. Она должна быть увязана как с корпоративной, так и с функциональной стратегией фирмы. Наряду с типом стратегии необходимо установить и наиболее подходящие взаимоотношения между партнерами в бизнесе с учетом их увязки и
взаимозависимости с целью достижения эффективной хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: аутсорсинг, стратегия аутсорсинга, взаимоотношения аутсорсинга.
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РОЛЯТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ СТРАТЕГИИ
ЗА КОРПОРАТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ДОСТАВЧИЦИ НА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ
Докторант Владимир Христов
1. Въведение
Демократичните промени в България от 1989 г. поставят началото на период на преход от централизирано управлявано към пазарно стопанство. Постепенно се създават условия за утвърждаването на частната инициатива като
основен стълб в развитието на редица сектори на българската икономика. Такъв
е примерът с логистичния бранш, чиято еволюция през последните двадесет и
три години се асоциира преди всичко с правилното заимстване на бързо навлизащите, доказали своята успешна приложимост, чужди логистични практики.
Процесът на адаптация на българския логистичен сектор към съвременните
световни и европейски тенденции в сферата на логистичните услуги се ускорява значително от момента на присъединяване на страната ни към Европейския
съюз през 2007 г. Оползотворяването на възможностите, които подобно членство очертава пред логистичните компании, се превръща в предпоставка този
род бизнесорганизации да се опитват да провеждат корпоративна политика по
начин, който да им осигури необходимите конкурентни предимства. Това неминуемо помага за по-бързото разгръщане на потенциала за развитие на логистичния сектор.
Целта на тази статия е да предложи на българските доставчици на логистични услуги определени модели на фирмено поведение, в стремежа им за
бърза интеграция към общоприетите добри бизнеспрактики, присъщи на непрекъснато глобализиращия се логистичен сектор. Реализацията на така дефинираната цел се осъществява чрез теоретичен анализ на спецификата на някои
маркетингови стратегии и съпътстващите ги маркетингови тактики, определени от автора като подходящи за постигане на успешно корпоративно развитие в
сферата на логистиката. Възможностите за практическата им приложимост
сред българските логистични компании са напълно обосновани и с оглед на
факта, че създават предпоставки за целенасочено подобряване на логистичната ефективност на фирмите в опита им за рационално бизнесфункциониране.
2. Възможни маркетингови стратегии за стимулиране
на фирменото развитие на българските логистични доставчици
Основният предмет на дейност на логистичните компании е свързан с предлагането на единични или обвързани помежду си логистични услуги. Това предполага провеждане на корпоративна политика, отчитаща, от една страна силни-
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те и слабите страни на конкурентите, а от друга – конструирана така, че да
позволи ефективно управление на взаимоотношенията с бизнесклиентите – ползватели на логистичните услуги. И в двата случая, главната задача се свежда
до разгръщане на логистичния потенциал по начин, който да спечели на логистичната компания конкурентни предимства и да я утвърди като предпочитан
партньор за дългосрочно сътрудничество. Постигането на подобна цел изисква
следването на комплексна концепция на фирмено поведение, придържаща се
към стратегически подход на управление чрез рационално използване на корпоративните компетентности и възможности на логистичния доставчик. Подходящо избраната маркетингова стратегия открива възможности за демонстриране на гъвкавост в бизнесдействията и постигане на бърза адаптивност в условията на наблюдаващата се непрекъсната динамика в сектора, свързан с предлагането на логистични услуги. Типично за него е, че успехът е трудно постижим ако маркетинговата политика не отчита факта, че бизнесклиенти и конкуренти са еднакво важни за напредъка на компанията. Като се вземат под внимание съвременните аспекти на развитие на икономиката, може да се направи
извод, че клиентите са ценен актив за логистичните организации. Това изисква
той да бъде стойностно усъвършенстван и по възможност съхранен в дългосрочен план. Конкурентите, от своя страна, са ключовия ориентир за нагласите и
тенденциите в сектора. Съблюдаването на техните действия трябва да очертае онази линия на поведение, която да се следва в опита за постигане на предварително заложената цел за успешно логистично развитие. Именно бизнесклиентите и конкурентите са в основата, представените четири маркетингови
стрaтегии в тази разработка да се обособят в две основни групи. Условно, първата е наречена „маркетингови стратегии спрямо конкурентите” (стратегия на
интеграция и стратегия за доминиране на пазара чрез лидерство сред конкурентите), а втората – „маркетингови стратегии спрямо бизнесклиентите” (стратегия на диференциация на произвежданите продукти и иновационна стратегия).
В специализираната научна литература съществуват редица определения
за понятието маркетингова стратегия. Филип Котлър я окачествява като „общ
маркетингов замисъл за постигане на крайните цели”1. Според Н. Митев и М.
Чиприянов, тя „представлява обосновка за маркетинговото управление на предприятието, изградена на базата на стратегическата визия за развитието на бизнесорганизацията и пазара”2. Определението е доразвито с идеята, че маркетинговата стратегия „изразява дългосрочните виждания за осъществяването
на промени, свързани с основните измерения на маркетинговата политика на
фирмата”3. Други автори подкрепят дефиницията, според която „маркетинговата стратегия се отнася до интегриран модел от организационни решения, които
определят ключовия избор на фирмата, отнасящ се до продукти, пазари, марке1
2

3

Котлър, Ф. Управление на маркетинга. София: Графема, 1996, с. 130.
Митев, Н., М. Чиприянов. Маркетинг и логистика. Свищов: Академично издателство „Ценов”,
2002, с. 233.
Пак там, с. 233.
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тингови дейности и маркетингови ресурси в създаването, комуникацията и/или
доставката на продукти, които принаждат добавена стойност за клиентите в
процеса на обмена с организацията и по този начин дават възможност тя да
постигне определени цели”4. Лансирано е и схващането, че маркетинговата
стратегия е „усилието на корпорацията да се разграничи в позитивен аспект от
конкурентите, като използва силните си страни за по-добро задоволяване нуждите на клиентите в конкретната обстановка”5. Всички цитирани определения
напълно подкрепят идеята, че маркетинговата стратегия е еднакво важна за
бизнесорганизацията, както за моделиране на подходящо поведение спрямо
конкурентите, така и за провеждане на целенасочена политика в процеса на
комуникиране с клиентите. И в двата случая е необходимо да се отчете фактът,
че постигането на предварително заложените крайни цели изисква прилагането
на добре обмислени маркетингови тактики. Точно те се превръщат в инструментите, чиято роля е да осъществяват трансформация на стратегическите
идеи и решения в реални действия. Прецизното им определяне и умело последващо използване спомага успешно да се решат конкретни бизнесзадачи.
Предизвикателството пред доставчиците на логистични услуги, наречено
подходяща маркетингова стратегия, не се свежда единствено до следване на
програма, която да задоволява определени изисквания на корпоративните клиенти в даден момент. Целта е установяване и последващо развитие на бизнес
отношения, изградени на принципа на взаимно доверие, съчетано с изграждане
и утвърждаване на конкурентните предимства в дългосрочен план.
Противно на всякаква логика, когато става дума за отношения между конкуренти в логистичния сектор, като подходяща за прилагане може да се предложи маркетинговата стратегия на интеграция. Изграждането на логистични
стратегически алианси осигурява използването на най-силните страни на логистичните доставчици. Възможно е да се наблюдава характерния за хоризонталната интеграция контрол или поглъщане на една фирма от друга, чрез сливане
или придобиване. В повечето случаи, обаче, спецификата на логистичния бизнес предполага преди всичко коопериране на участниците на различни звена от
„веригата на доставки” за постигане на диверсификация на риска, заедно с оптимизирането на разходите при производството на предоставяните логистични
услуги.
Другият съществен момент от следването на подобна стратегия е значителното намаляване на конкуренцията. Логистичните доставчици по своята
същност остават конкуренти, но в определени бизнесситуации успяват да са си
взаимноизгодни. По този начин те увеличават коефициента си на полезно действие при обслужване на бизнесклиентите.
4

5

Varadarajan, R. Strategic marketing and marketing strategy: domain, definition, fundamental issues and
foundational premises. // Journal of the Academy of Marketing Science, 2010, Vol. 38, № 2, pp. 119 –
140 (p.128).
Subhash C. J. Marketing Planning & Strategy /sixth edition/. South – Western College Publishing, 1999,
p. 24.
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Като неделима част от съвременната икономическа действителност на
този етап от развитието си, българският пазар на логистични услуги все още не
се отличава с онази мащабност, присъща за водещите световни и европейски
икономики. Не винаги фирмите притежават необходимия капацитет и ресурс
(материален, финансов, информационен и човешки), който да им позволи поддържане на ефективна организация на управление, чрез която да може да се реагира бързо и адекватно на променящите се условия на пазара, нормативните изисквания и желанията на клиентите. Поради тази причина в българския логистичен
сектор не би трябвало да се възприема, че обединението на усилията между
доставчиците на логистични услуги при реализирането на даден проект е с негативни последици, наложени от факта, че се издава т. нар. ноу хау. Напротив, за да
могат повече логистични компании да се утвърдят като конкурентоспособни, в
тяхната цялостна корпоративна политика е нужно да залегне моделът на интеграция. Секторът не предполага успех в резултат на изолирано съществуване, изключващо използване възможностите на конкурентите, които при осигуряването
на конкретен проект умело изпълняват ролята на поддоставчици. Основната тактика, която е необходимо да се предприеме в процеса на интеграция, е свързана
със запазването и усъвършенстването на фирмената уникалност и идентичност.
За целта доставчиците на логистични услуги трябва да познават в детайли структурата и интензивността на конкуренцията в сектора. Това изисква да са анализирани петте конкурентни сили (интензивност на конкуренцията, заплаха от новонавлизащи конкуренти, заплаха от заместващи услуги6, сила на клиентите, сила
на доставчиците7) от общоприетия в маркетинговата теория и практика модел на
Майкъл Портър8. По този начин логистичните доставчици могат да установят
конкурентната си позиция спрямо своите бизнессъперници. Като отчитат очерталите се тенденции в сектора, предложителите на логистични услуги са в състояние да следват възможно най-подходящия модел на поведение, който би допринесъл значително за утвърждаването им като компании, разполагащи с капацитет да участват в процеса на логистично коопериране.
Въпреки, че кооперирането има своите позитивни страни, в никакъв случай не трябва да се превръща в самоцел за логистичните бизнесорганизации.
По-скоро то е добре да се възприема като съставна част от реализирането на
основната маркетингова стратегия за доминиране на пазара чрез лидерство
сред конкурентите. Преди всичко стремежът е ориентиран към заемането на
водеща позиция между компании, предлагащи подобни логистични услуги.
6

7

8

Под заместващи услуги в случая се има предвид логистични услуги на конкурентни на даден
логистичен предложител доставчици. От гледна точка на базовите изисквания за предлагането
им, подобен род услуги са сходни с тези на съответния логистичен доставчик, но в същото време
те са съпътствани с редица допълнения, което им носи определени предимства.
Под доставчици се имат предвид предложители на логистични услуги, които в конкретната ситуация се явяват партньори на съответния логистичен доставчик, допълвайки или поддържайки гамата от предлагани логистични услуги за обезпечаване на веригата на доставки или на част от нея.
Porter, M. Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors: with a new
introduction. New York, NY: Free Press, 1998, pp. 3-32.
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Подходът в случая изисква да се извърши анализ и оценка на фирмите,
окачествени като пряка конкуренция, т.е. да се проведе т.нар. конкурентен анализ. Систематизирането на техните силни и слаби страни би могло да се използва като основен инструмент за очертаването на възможностите и съществуващите заплахи пред конкретния логистичен доставчик. Тактическите действия
изискват всички негови структурни звена, с помощта най-вече на маркетинговия отдел, да осъществяват редовно и целенасочено наблюдение на различните бизнеспрояви на реалните и потенциалните логистични конкуренти. Разбира
се, биха могли да се използват и услугите на външна за логистичната компания,
консултантска организация. В повечето случаи, обаче, подобен избор е свързан
с разходването на значителни финансови средства, които допълнително утежняват фирмения бюджет.
Системното проучване на конкурентните ходове неминуемо оказва влияние върху посоката на развитие на съответния предложител на логистични услуги. Според резултатите от конкурентния анализ, компанията може да предприеме офанзивен модел на поведение, т.е. да се възползва от слабите страни
на конкурентите, оползотворявайки появилите се възможности в логистичния
сектор. В случай, че конкурентите притежават повече силни страни, логичният
модел на поведение предполага дефанзивна корпоративна политика, която трябва
да предпази логистичния доставчик от заплахите, на които е изложен в резултат
от конкурентните предимства.
Средствата за масова информация, сред които преди всичко специализирани издания с логистична тематика и най-вече интернет пространството, са
сред предполагаемите източници на данни, които умело биха могли да се използват за диагностициране състоянието на конкуренцията в бранша. Освен тях, за
осведомеността относно позитивните и негативните страни в конкурентната
корпоративна политика, е възможно да допринесат и взаимоотношенията с бизнеспартньори. Най-често подобна информация се предоставя тогава, когато се
преследва постигането на обща цел, например, спечелване обезпечаването на
конкретен логистичен проект. Клиентите са друг начин за получаване на сведения за логистичните възможности на конкурентите. Обикновено това се случва
тогава, когато даденият клиент е останал недоволен от предоставените му логистични услуги и се е преориентирал към друг доставчик.
Изграждането на ясна представа за потенциала на основните бизнес съперници, може да се превърне в ключов фактор за корпоративното развитие на
дадената логистична компания. Да се има поглед върху конкуренцията е важно
в момент, когато бизнесинтуицията на мениджмънта подсказва едно, а в действителност реалностите са по-различни. В сектор като логистичния най-успешен е информираният логистичен доставчик. Поради тази причина познаването
на предимствата и недостатъците на конкурентите се превръща в отправна точка
за посоката, в която съответният логистичен посредник е желателно да съсредоточи усилията си. Така той може да постигне трайно конкурентно предимство. Дори и да не се превърне в логистична компания – изявен лидер, той би се
наредил сред водещите предложители на логистични услуги.
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Истинският коректив, обаче, за това, доколко конкурентоспособни са доставчиците на логистични услуги, включително и тези, част от българския логистичен
сектор, са клиентите с тяхното поведение в процеса на комуникиране. Не е достатъчно последните просто да бъдат привлечени. Необходимо е компанията да
следва предварително очертана маркетингова концепция, целяща предприемането
на адекватни действия за последващо развитие на взаимоотношенията с ползвателите на логистични услуги по начин, водещ до удовлетворение, засвидетелствано с
проява на лоялност от тяхна страна. Това се превръща в един от главните индикатори, показващ дали логистичният доставчик е заел добри позиции в сектора и е
сред търсените партньори на пазара на логистични услуги. Утвърждаването му
като такъв налага демонстриране на способност да насърчава у клиентите поведение, ориентирано към многократни покупки на логистични услуги. Основното изискване в случая е продължителна във времето комуникация, чиято цел е усъвършенстване на вече установените взаимоотношения с клиентите.
Важен момент при осъществяването на диалог с ползвателите на логистични услуги е осъзнаването на идеята, че процесът на развитие на взаимоотношенията с тях предполага неговото целенасочено управление от страна на
логистичните организации чрез прилагането на добре конструирани маркетингови стратегии. Като най-адекватни за българския логистичен сектор в момент, в който се наблюдават първи признаци на „отърсване” от световната икономическа криза, могат да бъдат предложени онези стратегии, пряко рефлектиращи върху начина, по който логистичните услуги се предоставят, за да въздействат върху моделирането на рационална взаимна връзка с все по-взискателните клиенти. Сред възможните за постигането на подобни целесъобразни взаимоотношения са маркетинговата стратегия на диференциация на произвежданите продукти9 и иновационната маркетингова стратегия.
Изпълняването на първата има за задача на клиентите да бъдат предложени логистични услуги по начин, който съществено се отличава от традиционните за сектора. Това помага логистичната бизнесорганизация да бъде оценена
като подходящ и предпочитан партнъор за логистично сътрудничество. Следването на стратегия на разграничаване предполага логистичните доставчици
много добре да проучват и анализират изискванията на клиентите, като се стремят да ги интегрират при оформянето и предоставянето на услугите. В логистичния сектор кръгът от основни услуги, които могат да се предлагат не е тайна за логистичните компании. Формулирането на абсолютно нова услуга, разбира се, е най-добрият, но и най-трудният вариант, който би им донесъл позитиви и
конкурентни предимства. Поради тази причина, главното предизвикателство пред
логистичните доставчици е т.нар. модификация на услугите по находчив начин,
приеман като нетипичен и отличаващ се, но същевременно оценен от клиентите
като абсолютно практико-приложим в конкретната ситуация.
Логистичната услуга сама по себе си може да бъде предложена от много
компании, но уникалността й се определя предимно от неосезаемите характе9

В конкретния случай се имат предвид логистични услуги.
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ристики, съпътстващи осъществяването й. Те са заявени като нейни отличителни позитивни аспекти при преговорите с клиента и се проявяват при т.нар.
„логистично обслужване”. То представлява „процес, обединяващ съвкупност
от свързани помежду си операции (задачи), последователното изпълнение (решение) на които осигурява създаването на добавена стойност за потребителя”10. С цел максимално удовлетворение на клиентите в процеса на тяхното
„логистично обслужване” и постигане на конкурентно предимство е необходимо компанията-продавач да насочи своите маркетингови усилия към постоянно
подобряване на качеството на услугите и организацията при извършването им.
Превръщането на логистичните услуги в предпочитани, спрямо тези на
конкурентите, изисква да са налице следните тактически действия при тяхното
предоставяне:
- експедитивност в работата (бързина на действие);
- точно изпълнение на договорените условия;
- насоченост към специфичните нужди на клиентите;
- редовно и подробно информиране относно статуса на текущ проект или
поръчка;
- своевременна компетентна реакция при възникнали въпроси;
- ефективно и ефикасно решаване на възникнали проблеми;
- етично поведение и ангажираност от страна на служителите (любезност, коректност, откриваемост, отзивчивост, гъвкавост).
Преди всичко, всяка логистична организация е необходимо да има ясно
дефинирана политика, ориентирана към нуждите на клиентите от обслужване,
което да повлияе в посока на перманентно прибавяне на стойност по отношение
на предлаганите логистични услуги. В специализираната литература стойността се възприема като „сумата, която клиентът е склонен да заплати за стоките
или услугите, представяни от една организация”11. Казано с други думи, става
въпрос за това, доколко логистичните услуги се предоставят по начин, който
удовлетворява нуждите на клиента, което, от своя страна, го кара да плати определената сума за тяхното използване. Водещото в случая е потребителят да
бъде напълно убеден, че това, което дава, съответства на това, което получава
в замяна, т.е. цената, която плаща кореспондира на ползите, които извлича.
Добавената стойност може да се разглежда в два аспекта. За клиентите
това е разликата между направените от тях разходи (на време, усилия, енергия
и пари) за получаване на съответната услуга и общите предимства, които са
следствие от нея. Освен за клиентите, добавена стойност има и за бизнесорганизациите. Тя представлява „разликата между това, което клиентът плаща и
разходите на организацията за доставянето на стоката или извършването на
услугата”12. Колкото тази разлика е по-голяма, толкова по-съществена ще е
печалбата за компанията. Важно е да се уточни, че това не трябва да се пре10

Благоев, Б. и др. Стопанска логистика. Варна: Наука и икономика, 2009, с. 193.
Гаторна, Д. Основи на логистиката и дистрибуцията. Бургас: Делфин прес, 1996, с. 26.
12
Пак там, с. 26.
11
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връща в самоцел за фирмите, тъй като се рискува клиентът да бъде загубен и
той да се преориентира към услугите на друг логистичен доставчик. От финансова гледна точка, ако бизнесорганизация си позволи да предложи конкретната
услуга на цена, по-ниска от себестойността й, това ще доведе до парична загуба. Но от гледна точка на това, какви цели се преследват, в логистичния бранш
не е точно така. Стремейки се да завоюват по-голям пазарен дял чрез включване в стратегически важни логистични проекти, за голяма част от доставчиците на логистични услуги може да се окаже икономически по-изгодно да понесат подобна финансова загуба. Тя ще бъде незначителна на фона на паричните
средства, които ще се усвоят в бъдеще, в резултат на това, че ще се реализира
добавянето на ценност към качествата на предлаганите услуги на клиентите.
Поради спецификата на логистичните услуги и начина, по който ползвателите им желаят те да бъдат адаптирани и развити според индивидуалните им
предпочитания, спечелването на клиентското доверие не е никак лесна, но в
никакъв случай не е непосилна задача.
Целта на доставчиците на логистични услуги да са максимално близо до
клиентите, да разбират желанията им, да предлагат нестандартни решения на
техните проблеми е немислима ако маркетинговата стратегия на диференциация не е обвързана с иновационната стратегия, съобразяваща се с тенденциите
в сферата на информационно-комуникационните технологии. Естеството на логистичния бизнес превръща използването на научно-техническите постижения,
изразяващи се в хардуерни и софтуерни решения, както и присъствието в интернетпространството, в задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени
от логистичните компании в стремежа им към успешно логистично развитие.
Тактическите действия е добре да са насочени преди всичко към внедряване на CRM, ERP и системи за управление на проекти. Наред с всички свои
предимства, подобни системи разкриват и възможности за оптимизиране на
оперативните разходи на логистичните доставчици, което оказва влияние при
конструирането на крайните логистични цени и допринася за увеличаване на
цялостната бизнесстойност на компаниите.
Логично е за логистичния сектор, където предлаганият продукт реално са
услугите, CRМ системите да бъдат идентифицирани като един от важните и необходими корпоративни софтуери, подпомагащ постигането на конкурентно предимство. Създават се условия за систематизираност на данните за фирмите-клиенти,
което позволява да се прави непрекъснато детайлен анализ на техните предпочитания и на негова база да се предлагат специално адаптирани логистични услуги на
цени, приемливи, както за ползвателите, така и за доставчиците им. Приложенията
на ЕRP системите, от своя страна, са в основата на формирането на оптимална
себестойност на предлаганите логистични услуги, позволяваща техните предложители да са максимално гъвкави в процеса на преговори с реалните и потенциалните
клиенти. Системите за управление на проекти също е нужно да не се подценяват от
мениджърския екип на логистичните бизнесорганизации. Основната причина за това
е, че доколко една компания е уникална, може да проличи най-добре при осигуряването на конкретен проект, тъй като проектът сам по себе си предполага предос-
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тавянето на няколко обвързани помежду си логистични услуги. Необходимата в
случая синхронизация на действията би се улеснила значително ако се използват
функционалностите на подобен род ИТ приложение.
Успоредно с така предложените софтуерни решения, друг тактически
прийом, свързан с иновационната стратегия, който е изключително подходящ за
спечелването на конкурентно предимство на доставчиците на логистични услуги, е интернетмаркетинга. Днес интернетсредата се превръща в предпочитано
място за бизнескомуникация. Това изисква професионален подход при прилагането на маркетинговия инструментариум. Сред тактическите действия, които
могат да се предприемат са:
- Изграждане на функционален уебсайт, изпълняващ ролята на визитна картичка. Тя трябва да ориентира, от една страна, потенциалните клиенти за логистичните възможности на съответния предложител
на услуги, а от друга, да затвърди неговия имидж на предпочитан партньор сред вече спечелените клиенти.
- Изграждане и внедряване на мобилни приложения за онлайн достъп
и използване на логистични услуги. Главното изискване е приложенията
да са съвместими с основни мобилни платформи като Android, iOS, BlackBerry
OS, Windows Phone и др. Целта, която се поставя, е да се постигне поголяма ефективност, изразяваща се в гъвкавост и подобряване на клиентското обслужване. Чрез мобилните приложения ползвателите им получават
възможност непрекъснато да следят в реално време статуса на предоставяните им логистични услуги и да вземат обосновани бизнесрешения.
- Внимателен анализ, с цел избиране на най-подходящите места за
онлайн реклама на логистичните услуги. Като такива могат да бъдат
предложени специализираните електронни издания, акцентиращи върху
случващото се в логистичния сектор. Предполага се, че по-голямата
част от техните читатели са строго профилирани специалисти, имащи
поглед върху пазара на логистични услуги. Поради тази причина е желателно логистичните компании да насочат своите презентации именно
към подобен род тематични издания, а не хаотично да използват рекламни банери в интернетпространството.
- Корпоративно присъствие в професионални социални мрежи, даващо възможност за бизнесориентиран диалог и популяризиране
дейността на логистичните компании. Сред основните плюсове на
създаването на фирмен профил в подобни професионални мрежи е автоматичното класиране на съответния доставчик на логистични услуги на
по-челна позиция при търсене в Google. Обвързаността с онлайн търсачката улеснява достъпа на настоящи и бъдещи клиенти до информацията
за предмета на дейност на логистичната компания. Друг позитив е техническата възможност потенциалните клиенти да установят дали съществуват достатъчно препоръки от други клиенти на фирмата, което да
ги убеди или разубеди в избора на точно този предложител на логистични услуги за свой бизнеспартньор.
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Непрекъснато изменящата се външна среда, в резултат на техническия
прогрес, предполага гъвкава адаптация от страна на логистичните доставчици
в желанието им да се сдобият с конкурентни предимства, които да им отредят
водещи логистични позиции. През последното десетилетие в най-съществени
за развитието на логистичния сектор като цяло се превръщат именно информационните технологии. Реализирането, на която и да е маркетингова стратегия
под една или друга форма е зависимо от възможностите, които те предоставят.
В пълна сила това се отнася и за успеха на четирите стратегии (на интеграция;
на доминиране на пазара чрез лидерство сред конкурентите; на диференциация
на произвежданите продукти; на иновация) разгледани в тази статия. Те биха
били полезни за българските доставчици на логистични услуги предвид факта,
че същността им е насочена конкретно към прилагането на тактически действия, пряко влияещи върху корпоративния стремеж за успешно логистично развитие.
3. Заключение
Въз основа на направения теоретичен анализ могат да бъдат обобщени
няколко важни опорни момента, които е добре да се отчитат, когато става дума
за маркетингови стратегии, като фактор за развитие на българските логистични компании:
- Не е достатъчно прилагането на една стратегия. Нужно е да се търси
влиянието на няколко умело комбинирани маркетингови стратегии, за
да се получи синергичен ефект в положителен аспект.
- Успешната корпоративна политика предполага следването на маркетингови стратегии, отчитащи триединството: логистична компания – клиент – конкурент.
- Маркетинговите стратегии в логистичния сектор изискват използването на ясно и точно дефинирани маркетингови тактики, т.е. адекватен
инструментариум, който да конструира подходящ модел на бизнесповедение, кореспондиращ с непрекъснато променящите се логистични условия.
- Прилагането на подходящи маркетингови стратегии е в състояние да
разгърне логистичния потенциал по начин, който да окаже позитивно влияние върху бизнеспредставянето на доставчиците на логистични услуги
в дългосрочен план.
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THE ROLE OF THE MARKETING STRATEGIES
FOR THE CORPORATE DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN
LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
Doctoral Student Vladimir Hristov
Abstract
In times of global economic uncertainty, in which the logistics sector - one of the most
dynamic and promising sectors in the Bulgarian economy - functions, it is more important than
ever for the logistics service providers to conduct targeted corporate policy, allowing them not
only to survive among the rivals in the industry, but also to establish themselves as a preferred
business partner for long – term cooperation. With this paper the author attempts to prioritize
the use of appropriate marketing strategies as a source of achieving competitive advantage by
the client - oriented business organizations, whose economic activities are aimed at providing
logistics services. For this purpose, possible marketing tactics are viewed and analyzed, specific
to the different strategies, whose implementation helps to achieve the pre-set target of successful
logistics development.
Keywords: Logistics service providers, marketing strategies, marketing tactics, logistics
development.

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
В КОРПОРАТИВНОМ РАЗВИТИИ БОЛГАРСКИХ
ПОСТАВЩИКОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Асп. Владимир Христов
Резюме
В условиях глобальной экономической нестабильности, в которых функционирует
один из наиболее динамично развивающихся и перспективных секторов болгарской экономики – логистический, особенно важно именно сегодня то, чтобы поставщики логистических услуг проводили целенаправленную корпоративную политику, позволяющую
им не только выжить среди конкурентов в отрасли, но и утвердиться среди своих клиентов
как предпочитаемый бизнес-партнер для долгосрочного сотрудничества.
В настоящей разработке предпринята попытка предложить приоритет использования подходящих маркетинговых стратегий в качестве источника для достижения конкурентного преимущества ориентированными на клиентов бизнес-организациями, чья экономическая деятельность направлена на предложение логистических услуг. Для этой цели
рассмотрены и проанализированы возможные маркетинговые тактики, присущие различным стратегиям, применение которых способствует реализации предварительно установленной цели успешного логистического развития.
Ключевые слова: поставщики логистических услуг, маркетинговые стратегии,
маркетинговые тактики, логистическое развитие.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА
НА КЛИМАТИЧНОТО ХЕДЖИРАНЕ
Докторант Мирослава Махлебашиева
Въведение
Климатичните деривативи са сравнително нови a la Arrow Debreu финансови инструменти, които позволяват на компаниите да ограничат своята финансова експозиция към рискове като необичайно високи или ниски температури,
количеството и продължителността на валежите, скоростта и силата на вятъра
и др. Зависимостта на финансовите резултати на редица икономически сектори
и дейности от климатичните условия и нарастващата волатилност на метеорологичните условия в глобален мащаб провокират въпроса, дали и до каква степен климатичните деривативи биха били полезно допълнение към риск мениджмънт инструментариума и за българските компании. Изследването на потенциалния успех на климатичните деривативи изисква разглеждането на редица взаимно свързани проблеми, между които и въпросът за справедливото ценообразуване на климатичното хеджиране.
Природата на базовите „активи”, които представляват физически величини, вместо търгуеми финансови инструменти или борсови стоки, затруднява
прилагането на традиционните методи за ценообразуване на производните инструменти към климатичните деривативи. Вместо това, приложение намират
методи, заимствани от застрахователната индустрия.
Актюерският подход е свързан с оценяването на вероятностите от реализиране на различни финансови резултати от климатичния контракт и изисква конструирането на модел на базовите климатични променливи (метод на дневната симулация) или на климатичните индекси (метод на индексната симулация).
Тази статия има за цел да установи цената на климатичното хеджиране
като приложи метода на дневната симулация за ценообразуването на климатична пут опция с базов актив средната месечна температура през месец март
в гр. Варна.
1. Основни компоненти на модела на среднодневните температури
За целите на моделирането на дневните климатични променливи, от електронни източници в Интернет1 бяха извлечени дневни наблюдения на максималните и минималните температури в гр. Варна за общо 14 години (от 1997 до
2010 г.). В така формираните температурни редове не се наблюдават липсващи
или некоректни стойности, а наблюденията са реалистични за съответния годи1

Tutiempo Network, S.L. <http://www.tutiempo.net/en/Climate/>
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шен сезон. От редовете на минималните и максималните температури е формиран динамичният ред на базовите на климатичните деривативи „активи”, а
именно средните дневни температури, изчислени като средна аритметична от
дневните минимални и максимални стойности2.

Фиг. 1. Среднодневни температури
за периода 1997 - 2010 г., гр. Варна
Някои от основните характеристики на температурния процес, определящи динамиката на дневните температури във времето, са видими на фиг. 1.
Освен ясно изразения сезонен цикъл, среднодневните температури съдържат
и слаба нарастваща тенденция, въпреки сравнително краткия период на изследване. Също така, може да се забележи, че средните температури през
зимните месеци са по-волатилни, отколкото температурите през летния период, което е една от основните характеристики на температурния процес в
Европа. Друга особеност, която следва да бъде отчетена при моделирането на
среднодневните температури, е тенденцията дневните температури да се отклоняват за кратко от своите обичайни равнища и да клонят към тях в дългосрочен план. Свойството на атмосферните температури да се възвръщат към
своята дългосрочна средна може да бъде инкорпорирано в модела на дневните
температури посредством AR(p) процес. И не на последно място, следва да
бъде отчетено наличието на автокорелация между съседните членове на времевия ред на температурите. По този начин, в това изследване е приложен
следният общ адитивен модел3, който описва процеса на средно дневните температури в гр. Варна:
2

3

Jewson St., A. Brix Weather Derivatives Valuation: The Meteorological, Statistical, Financial and
Mathematical Foundations. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 10.
Подобен модел е използван от редица автори в областта на изследваната проблематика. Вж.
напр.: Benth, F. E. and J. Saltyte-Benth. Stochastic modelling of temperature variations with a view
towards weather derivatives. //Applied Mathematical Finance, 2005, Vol. 12(1), pp. 53-85; Cao, M.
and J. Wei. Equilibrium Valuation of Weather Derivatives. Working Paper, University of Toronto,
Toronto, Canada, 2001; Jewson St., A. Brix, op.cit.
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_
Tt = Tt+ Ut +εt

(1)

където: Tt е среднодневната температура през ден t, изчислена като средна аритметична
_ на дневния минимум и дневния максимум;
Tt – детерминистична функция на сезонната средна температура,
включваща тренд и сезонен цикъл;
Ut – междинни температурни аномалии4, чиито стойности зависят
от измерените през предходните p дни междинни аномалии (AR(p) процес), или
Ut =  ip1 αiUt–i, където αi са авторегресионните параметри;
εt – температурен шум със средна стойност нула и стандартно отклонение σt, което варира във времето.
Всеки от посочените компоненти на температурния ред е моделиран отделно, като на всеки етап са изследвани особеностите на получените междинни
остатъци. Подобен подход се използва в метеорологията, а в контекста на климатичните деривативи е лансиран от Benth et al.5
2. Моделиране на средната сезонна температура
В така
_ дефинирания модел на дневните температури, детерминистичната
функция Tt представлява дългосрочната средна, към която се връщат дневните
температури, в резултат на mean-reversion свойството, изразено чрез AR(p)
структурата. За моделирането на този компонент на температурния процес е
приложена регресия, представяща среднодневните температури като сума от
линеен тренд, който гарантира стационарността на процеса, и синусоида, описваща периодичните колебания на средните температури, които варират със
смяната на годишните сезони6. За коефициентите на уравнението, заедно със
статистиките за адекватност на модела
_ (коефициент на детерминация R2, коригиран коефициент на детерминация R 2, стандартна грешка на регресията S.E. и
F-статистиката F-stat.) и за значимост на параметрите (t-статистики), са получени следните резултати7:
_
(2)
Tt = 12,3606 + 0,0002t – 3,8293sin(ω . t) – 9,8509cos(ω . t)
t-stat.: 124,7388 4,5512 -54,6221
-140,7330
Prob.:
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
_
R2 = 0,8173; R 2= 0,8172; S.E. = 3,5382; F-stat. (Prob) = 7615,936 (0,0000)
DW-stat.: 0,4359; WT-stat.(Prob.): 567,34 (0,0000)
където: t = 1, 2, …;
4

5
6
7

Терминът „температурни аномалии” описва отклоненията на дневните температури от техните
средни стойности, характерни за дадена географска ширина.
Benth, F.E. and J. Saltyte-Benth. Оp. cit, pp. 53-85.
Cao, M. and J. Wei. Оp. cit.
Моделите в тази статия са оценени с помощта на програмен продукт EViews 6.
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2π
– ъглова честота, която измерва скоростта на „обръщане” на си365
нусовата вълната (29 февруари е изключен от всички високосни години).
Всички параметри са статистически значимо различни от нула. Съгласно
оценения модел, средното равнище на температура е 12,36оС. Въпреки, че оцененото влияние на линейния тренд изглежда незначително (0,0002), последният
прогнозира нарастване на среднодневните температури с около 0,9 оС само за
изследвания 14-годишен период. Коефициентът на детерминация (R2) показва,
че трендът и сезонният цикъл обясняват 81,73% от вариацията на температурния времеви ред. С помощта на оценените параметри на модела, са изчислени
и амплитудата (c) и фазата (d) на синусовата вълна8:
 

c=

3,82932 + 9,8509 2 = 10,569 o C

tan d =

9,8509
 9,8509 
= > d = arctan 
    1,942 радиана.
3,8293
 3,8293 

(3)
(4)

Амплитуда на синусоидата от 10,569оС означава, че абсолютната разлика
между средните дневни температури през един типичен зимен ден и през един
типичен летен ден е около 21,14оС. През годината дневните температури „осцилират”9 около своята годишна средна стойност с размах от 10,569 оС. Отрицателната стойност на фазата на синусоидата показва, че цялата функция на вълната е изместена „напред” по времевата ос, т.е. най-студеният ден от годината е
след 01 януари, както и най-топлият ден е след 01 юли. Тези дни могат да бъдат
намерени като стойността на началната фаза се трансформира във времеви
единици (в случая дни): dt = d/ω = 112,788. По този начин графиката на функцията на среднодневните температури пресича стойността от приблизително
12,36оС10, след което продължава да нараства около 113-тия ден от годината,
или 23 април. Оттук, най-студеният и най-топлият ден от годината са съответно
22 януари и 23 юли (112,788  365/4).

8

Alaton, P., M. Djehiche and D. Stillberger. On modelling and pricing weather derivatives. //Applied
Mathematical Finance, 2002, Vol. 9(1), pp. 1-20.
9
Под „осцилация” се разбира периодично, повтарящо се във времето колебание или изменение на
дадена променлива около нейната средна стойност. В конкретния случай, дневните температури
се колебаят около своята годишна средна стойност със смяната на годишните сезони, като колебанието се повтаря през период от една година.
10
Средната годишна температура плюс минимално нарастване, дължащо се на линейния тренд.
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Фиг. 2. Измерени и оценени среднодневни температури
Фиг. 2 показва, че синусоидалната функция апроксимира добре сезонното
движение на средните температури. След изглаждане на реда от дългосрочната тенденция и сезонния цикъл, се получава нов времеви ред с междинните
температурни остатъци Ut, изчислени като разлика между измерените Tt и
–
–
оценените среднодневни температури T t , или Ut = Tt – T.t
Редът на междинните температурни аномалии също не е стационарен.
Вместо това, полученият White-критерий (WT-stat.(Prob.): 567,34 (0,0000)) води
до отхвърляне на хипотезата за хомоскедастичност на вариацията, а DurbinWatson статистиката (DW-stat.: 0,4359) показва положителна автокорелация
между остатъците, което се потвърждава и от изследване на диаграмата на
автокорелационната и частичната автокорелационна функция:

Фиг. 3. Корелограма на междинните температурни аномалии
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Постепенно намаляващата автокорелация и рязко намаляващата частична автокорелация дават основание да се твърди, че междинните температурни
аномалии следват авторегресионен процес. Частичната автокорелация е незначителна след третия лаг, което предполага AR процес от трети порядък, съгласно който междинните температурни аномалии през ден t зависят от аномалиите, измерени през предходните три дни11:
Ut = 0,91 Ut – 1 – 0,198 Ut – 2 + 0,047 Ut – 3
t-stat.:
65,142
-10,558
Prob.:
0,0000
0,0000
_
R2= 0,6217; R 2 = 0,6216;
WT-stat. (Prob.): 132,96 (0,0000)

(5)
3,369
0,0008

Всички оценени коефициенти са статистически значими, като 62,17% от вариацията на междинните температурни аномалии се обяснява от аномалиите през
предходните три дни. След премахване на зависимостта на междинните аномалии от техните лагови стойности, получените нови остатъци (εt = U t   i 1 U t 1 )
L 3
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са линейно независими във времето (фиг. 4а) и имат средно нула, но тяхната
вариация не е константна. Емпиричната White-статистиката превишава съответната теоретична стойност от χ2-разпределението (12,59 (α = 0,05) при степени на
свобода d.f. = 6), поради което нулевата хипотеза за хомоскедастичност на вариацията се отхвърля. Наличието на сезонна хетероскедастичност в температурната вариация се потвърждава и от вълнообразното движение на автокорелационната функция на квадратите на εt, представена на фиг. 4б.

Лаг

Фиг. 4а. Корелограма на
остатъците от AR(3) модела

Лаг

Фиг. 4б. Корелограма на квадратите
на остатъците от AR(3) модела

Сезонната хетероскедастичност в остатъците изисква включването в модела на дневните температури на детерминистична сезонна функция на вариацията. Ако вместо това междинните аномалии бъдат моделирани като незави11

Експериментиран е и AR(3) регресионен модел със свободен член, но оценката на параметъра не
е статистически значимо различна от нула (t-статистика -0,0118 и вероятност 0,9906), което е в
съответствие с получените от други автори резултати в областта на изследваната проблематика
(вж. напр.: Bent and Saltyte-Bent, 2005), а също и логично следствие от сезонното изглаждане
реда на средно дневните температури.
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сими и нормално разпределени и с константна вариация, подобно на Davis (2001)
и Dornier and Querel (2000)12, това ще доведе до значително подценяване на
действителната вариация на температурния шум и съответно некоректно ценообразуване на климатичните контракти.
За моделиране на сезонната вариация е използван следния мултипликативен модел13:
εt = σ ε t ,
(6)
t
където: σ ε е детерминистична функция на сезонността във вариацията;
t

t

– бял шум със средно 0 и стандартно отклонение 1.

Тъй като σ ε2 = E ( t2 ) , σ ε2 описва сезонната вариация на температурите. Дневt
t
ната емпирична вариация е изчислена като средна аритметична от повдигнатите
на квадрат остатъци за всеки ден от календарната година. Така получените
оценки на дневната вариация са представени в ред на Фурие, съставен от четири хармонични14:

σ ε2   0  
t

K 4
i 1


 2kπt 
 2kπt  
 i sin 
  βi cos 
 ,
 365 
 365  


(7)

където: α0 е математическо очакване на процеса на вариацията;
αi, βi – коефициенти на Фурие.
Оценените коефициенти на параметрите, заедно с t-статистиките и вероятността за грешка са представени в таблица 1. Всички оценки са статистиТаблица 1
Оценени коефициенти на модела на температурната вариация

α0

α1

Коеф.

4,7343

0,8443

2,49

t-stat.

140,582

17,729

52,281

Prob.

0,0000 0,0000 0,0000
0,0422 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000 0,0027
_
R2= 0,3821; R 2 = 0,3811; F-stat. = 394,2376; Prob. (F-stat.) = 0,0000

12

β1

α2

β2

α3

β3

α4

β4

0,0968 0,1263

0,2015

-0,2756

-0,2807

0,143

2,032

4,231

-5,784

-5,893

3,003

2,653

Dornier, F. and M. Querel. Caution to the wind. //Energy Power Risk Management, Weather risk
special report, August, 2000, pp. 30-32.
13
Benth, F.E. and J. Saltyte-Benth. The volatility of temperature and pricing of weather derivatives. //
Quantitative Finance, 2007 (2005), Vol. 7(5), pp. 553-561.
14
В зависимост от географското местоположение, остатъчната вариация на температурите може да
бъде повече или по-малко променлива през годината, което налага използването на различен
брой хармонични. Така например, при моделиране дневните температури за няколко града в
Литва, Benth et al. (2007) откриват, че сезонността във вариацията се описва добре от четири
хармонични; Campbell and Diebold (2002) прилагат две хармонични към температурната вариация в 10 града в САЩ, а Benth and Saltyte-Benth (2004) стигат до заключението, че сезонна
функция от три хармонични апроксимира много добре променливата вариация на остатъците за
няколко града в Норвегия. В това изследване на температурите в гр. Варна, на базата на статистически критерии като F-статистиката, AIC, SIC и t-статистиката за значимост оценките на
параметрите, вариацията е представена като сума от четири хармонични колебания.
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чески значимо различни от нула и моделът представя адекватно изследваната
зависимост. С най-голяма интензивност е основната вълна (i=1) и нейната дисперсна има най-голям дял в общата дисперсия на процеса (59,75%) 15. Средногодишното равнище на вариацията е 4,73оС.
Измерените и оценените квадрати на остатъчните грешки са представени
на следващата фигура, от която се вижда ясно, че вариацията на температурите е най-висока през периода от декември до февруари и най-ниска през месеците юли и август.

Фиг. 5. Измерена и оценена вариация на температурния процес
Също така е необходимо да бъде проверено, дали остатъците, получени
след премахване влиянието на сезонната вариация ( t 

εt
t

), притежават харак-

тетеристиките на бял шум, т.е. дали са идентично и независимо разпределени,
със средно нула и стандартно отклонение единица. За тази цел са изследвани
корелограмите на крайните остатъци и техните квадрати, както и диаграмите
на последните.

15

Интензивността на всяко хармонично колебание се определя като сума от квадратите на оценките на
определящите го коефициенти на Фурие  i2  βi2 ) . Колкото по-голяма е величината на интензивността
на една хармонична, толкова по-голяма е и вероятнотта последната да представлява най-същественото циклично колебание в изследвания времеви ред. Дисперсната на отделно хармонично колебание
се изчислява от израза

 i2  βi2
2

(
, а общата дисперсия на реда –  i 1 t
N

2

N

 t2 ) 2

, където N е броят

на наблюденията. Вж.: Русев, Чавдар. Статистически методи за анализ на временни редове.
Варна, Университетско издателство ИУ – Варна, 1999, с. 143-145.
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Лаг

Фиг. 6а. Корелограма на крайните
температурни аномалии

Лаг

Фиг. 6б. Корелограма на
квадратите на крайните
температурни аномалии

Фигура 7 показва, че сезонният цикъл в условната дисперсия на температурите е изгладен с помощта на периодичната функция. От диаграмата на автокорелационната функция на квадратите на крайните остатъци все още е видима известна устойчивост във вариацията, която вероятно се дължи на други,
независещи от сезоните атмосферни фактори и процеси. Въпреки това, GARCH
ефектът остава необяснен в това изследване16.

Фиг. 7. Крайни температурни аномалии
На фиг. 8 е представено емпиричното разпределение на крайните температурни остатъци, което представлява сравнително добро приближение на нормално разпределение със средно нула и стандартно отклонение единица 17.
16

Експериментирани бяха още два модела на условната вариация, целящи да обяснят несезонната
устойчивост на последната – адитивен GARCH модел, приложен към температурната волатилност на няколко американски града от Cambell and Diebold (2005), и мултипликативен GARCH
модел, използван от Saltyte-Benth and Benth (2011). Въпреки това и от двата модела не бяха
получени статистически значими резултати за допълнителните параметри на функцията на условната вариация.
17
Извадковите средно и стандартно отклонение на емпиричното разпределение на температурните
остатъци са съответно 0,002093 и 0,999319. Проведени са тестове за проверка на хипотезите за
μ ( t ) = 0 (двустранен t-тест) и за var ( t ) = 1 ( χ2 тест). Резултатите и от двата теста не дават основание
за отхвърляне на нулевите хипотези, а именно, че процесът на има средно нула (p = 0,9194) и
вариация единица (p = 0,4321).
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Фиг. 8. Разпределение на крайните температурни аномалии
По този начин общият модел, който е използван за симулация на среднодневните температури през периода на климатичните контракти, има следния
вид:
_
(8)
Tt = Tt+ Ut + σ ε t
t
където t е стандартно нормално разпределен температурен шум.
3. Симулация и оценка на климатичните опции
Приложението на метода на дневната симулация е демонстрирано чрез
ценообразуване на пут опция върху индекса на средната месечна температура
през март (AATmar). Оцененият модел е използван за симулиране на виртуални
климатични сценарии на дневните температури през месец март, след което
дневните променливи са трансформирани в индекси на средномесечните температури по следния начин. Първо, направена е прогноза за 2011 г. на детерминистичните компоненти на температурния процес (сезонни, средна и вариация).
Второ, симулирани са 10 000 реализации на крайните температурни аномалии
от стандартно нормално разпределение. Трето, така получените остатъци са
използвани за формиране извадка от разпределението на възможните дневни
температури за всеки ден от 2011 г., като средната на всяко разпределение

Фиг. 9. Симулирани и измерени среднодневни температури за 2011 г.
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представлява очакваната температурна стойност за съответния ден. Реално
измерените среднодневни температури през 2011 г. и средната на симулираните
10 000 стойности за всеки ден от годината са представени на фиг. 9.
Чрез комбиниране на различни възможни реализации на температурите
през всеки ден от релевантния месец и калкулиране тяхната средна, е формирана извадка от разпределението на климатичния индекс, която е представена на
фиг. 10, заедно с оценените параметри на разпределението.

Средна стойност: 6,6914
Стандартно отклонение: 0,462
Минимум: 4,9682
Максимум: 8,6194

Фиг. 10. Симулирано разпределение на климатичния индекс AATmar
и сравнение с нормално разпределение
Съгласно актюерския подход за оценка на климатичните деривативи, справедливата цена на опциите (премиум) се дефинира така, че очакваната печалба
от контракта да бъде равна на нула, или премиумът да бъде равен на очакваното изплащане, дисконтирано до момента на сключване на опционния контракт18.
Пут опциите носят изплащане на притежателя си, ако стойността на климатичния индекс на падежа на контракта е под страйк цената. В противен случай
опцията няма да бъде упражнена и изплащането ще бъде равно на нула. За
финансовото уреждане на контракта е необходимо разликата между страйк цената и стойността на индекса да бъде конвертирана в паричен поток, което се
осъществява посредством стъпката на контракта. По този начин, очакваното
изплащане на една климатична пут опция може да се представи като сума от
възможните финансови резултати, претеглени с техните вероятности19:
E(Ft) = [(S – E(It|It < S)) . Pr(It < S) + 0 . (1 – Pr(It < S))] . V
18

(9)

Jewson, S. and A. Brix. Weather Derivative Valuation: The Meteorological, Statistical, Financial and
Mathematical Foundations. Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
19
Schmitz, Bernhard. Wetterderivate als Instrument im Risikomanagement landwirtschaftlicher Betriebe.
Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Agrarwissenschaften. Bonn, Rheinischen
Friedirch-Wilhelms-Universitдt, 2007.
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където: E(Ft)е очакваното изплащане на падежа на опцията;
S – страйк цената на контракта;
E(It|It < S) – условно очакване на разпределението на индекса при
условие IT < S;
Pr(It < S) – вероятност индексът да има стойност по-ниска от страйка;
V – стъпка на контракта, или сумата на изплащане за всяка единица отклонение на индекса от страйк.
Оттук, справедливата цена на пут опцията се определя по следния начин:
F0 = [(S – E(It|It < S)) . Pr(It < S) . V].e–r . Δt

(10)

където: F0е справедливата цена на опцията;
r – безрисков лихвен процент;
t – период на контракта.
В този пример се приема, че стъпката V е 40 лв. за една индексна точка
(1оС)20, а страйк цената се установява на равнището на очакваната стойност на
индекса, или S = 6,7оС. Това означава, че за всеки 1оС отконение на индекса под
6,7оС, опционният контракт ще носи на притежателя си изплащане от 40 лв. Тъй
като симулираният индекс е нормално разпределен, вероятността от реализиране на стойности под средната Pr(It < 6,7) е 0,5. За условната очаквана стойност E(It|It < 6,7), представляваща средната на тази част от разпределението на
индекса, която е „отсечената” от страйк, се получава 6,3оС21. Следователно,
очакваното изплащане на пут опция с посочените параметри е (6,7-6,3)*0,5*40=8
лв. на контракт, а премиумът, дължим в началото на периода на контракта, е
F0 = 8*e–0,0833*0,0018 = 7,9988 лв. за една опция22.
Действителната стойност на индекса на средномесечната температура за
2011 г., калкулирана на базата на измерените дневни минимални и максимални
температури, е 6,1оС. Това означава, че пут опцията би донесла изплащане от
(6,7 – 6,1)*40 = 24 лв. на падежа.
20

Търгуваните на Chicago Mercantile Exchange Group контракти върху климатични индекси за
европейски градове са за 20 евро на една индексна точка.
21
Условната очаквана стойност е определена с помощта на програмен продукт @Risk 5.5. За
нормално разпределение, същата може да бъде намерена с помощта на следната формула: E(Ft|Ft
( z )
< S) = E(Ft ) + σ.
, където:  е функция на плътността на вероятностите за стандартно
ф( z )
нормално разпределение; Ф– кумулативна вероятност и z – нормирано отклонение (z-оценка). За z 

S  Ε( Ft )




6, 6914  6, 6914

6,6914) = 6,6914 + 0,462 .

0, 462

 0 , очакването на разпределението под страйк е E(Ft|Ft <

-0, 4
= 6,3218oC. Вж.: Landsman, Zinoviy M. and Emiliano A. Valdez. Tail
0,5

Conditional Expectations for Elliptical Distributions. //North American Actuarial Journal, Vol. 7 (4),
October 2003.
22
За безрисков лихвен процент е използван основният лихвен процент (ОЛП), определян от БНБ,
който за месец март 2011 г. е бил 0,18%.
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Икономическата функция на пут опция върху базов индекс средномесечната температура се състои в хеджирането срещу по-ниски от обичайните температури за съответния месец, които биха се отразили неблагоприятно върху
финансовите резултати на една компания. По този начин, намалението на фирмените приходи, печалби или производствени резултати поради неблагопроятни
метеорологични условия се компенсира от изплащанията на опцията на падежа.
От друга страна, ако метеорологичните условия се окажат благоприятни и опцията не бъде упражнена, резултатът от хеджирането ще бъде загуба на опционния премиум, но тази загуба ще бъде покрита от печалбата от основната
дейност. Във всички случаи, с помощта на климатичната опция хеджърът ще
гарантира своите нормални приходи.
Заключение
Резултатите от приложения в тази статия актюерски метод за ценообразуване на климатичните опции показват, че климатичният риск може да бъде
хеджиран на сравнително ниска цена. Справедливият премиум за пут опция върху
индекса на средномесечната температура през март в гр. Варна възлиза на
7,9988 лв., докато опцията носи изплащане на притежателя си в размер на 40 лв.
за всеки 1оС отклонение на средномесечната температура под дългогодишната средна стойност за месец март. За 2011 г. стойнстта на климатичния индекс
е била с 0,6оС по-ниска от страйк цената, което би довело до изплащане от 24
лв. от всяка опция. Разбира се, при благоприятни за дейността метеорологични
условия резултатът от климатичното хеджиране би бил загуба на опционния
премиум, което предоставя конкурентни предимства на компаниите, които не са
хеджирали климатичния риск през съответната година. Въпреки това, ползата
от хеджирането се изразява в изглаждане стойността на фирмените финансови
показатели във времето и съответно подобряване на тяхната прогнозируемост.
Това, от друга страна, би допринесло за намаляване на потенциалните и реалните разходи, свързани с финансовия стрес, и на цената на капитала – ефекти, които
са особено необходими сега в пазарните условия. За климатичните деривативи
не са необходими развити пазари на базовите „активи”, а приложението им би
довело до по-добро управление на финансовите последици, произтичащи от климатичните рискове, каквито обективно съществуват в пределите на България.
DETERMINING THE FAIR PRICE
OF CLIMATIC HEDGING
Doctoral student Miroslava Mahlebashieva
Abstract
The present article brings to the fore the issue of the fair pricing of hedging against
weather risks in Bulgaria by applying an actuarial approach for determining the price of a
weather put option. On the basis of data on the daily maximum and minimum temperatures in
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the town of Varna for the period from 2007 to 2010 there has been developed and evaluated a
model of average daily temperatures, which summarizes the main characteristics of the process
of air temperatures: long-term trend, seasonal cycle, autocorrelation and heteroscedasticity.
Keywords: weather options, pricing, actuarial methods, modelling of temperatures,
simulation.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ХЕДЖИРОВАНИЯ
Асп. Мирослава Махлебашиева
Резюме
В настоящей статье представлена на переднем плане проблема справедливого ценообразования хеджирования против климатических рисков в Болгарии с применением
актуарного способа определения цены климатического опциона пут. На основе данных о
суточных максимальных и минимальных температурах в г. Варна за период с 2007 до 2010
года разработана и оценена модель среднесуточных температур, которая обобщает основные характеристики процесса атмосферной температуры – долгосрочную тенденцию, сезонный цикл, автокоррелацию и гетероскедастичность.
Ключевые слова: климатические опционы, ценообразование, актуарные методы, моделирование температур, симуляция.
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СТРУКТУРНИ ВАРИАНТИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕ ГРАНИЦИТЕ
НА НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР
Докторант Ваня Кралева
Въведение
Гражданските организации, като форма за изява на свободната воля и творческата енергия на своите членове, са част от обществото ни още от дълбока
древност. Днес те излизат от рамките на приятелския кръг, превръщайки се в активни единици на социално-икономическия живот, които се борят за значими каузи,
осигуряват работни места и определят световните политики. Особеният статут,
които им отрежда идеалната цел, в съчетание с разнообразието от дейности, с
който нестопанските организации се ангажират, предизвиква интереса на учени от
различни области. Като резултат, в литературата навлизат множество наименования, сред които нестопански, неправителствени, независими, „трети”, доброволни,
социални, граждански. Въпреки претенцията си да обозначават една и съща организационна общност, както отбелязва Тайер Скот1, те привнасят различни нюанси в
значението и обхвата на формирания сектор, като всеки отразява различен аспект
на академичната мисъл. От научна гледна точка, подобна неяснота по отношение
границите на сектора, който организациите с идеална цел съставляват, води до нееднозначното му определяне и съответно е предпоставка за провеждане на изследвания с ниска степен на валидност. В отговор на необходимостта от въвеждане на
терминологична чистота, тази статия си поставя за цел да изясни същността и
обхвата на най-често използваните понятия за обозначаване на нестопанския сектор като предложи няколко равнища за неговото дефиниране. Във връзка с това са
анализирани основните характеристики на организациите с идеална цел и са изведени критерии за идентификация, на чиято база могат да бъдат разграничени различните нива на структуриране в сектора. Обект на изследването са всички организации, чиито основни цели не се свеждат до формирането и разпределянето на
икономическа печалба (в това число сдружения, фондации, политически партии,
религиозни организации, синдикати, профсъюзи, социални предприятия и др.). Предмет на направения теоретичен анализ са различните сруктурирни варианти при определяне на формирания от тях сектор.
Терминологична рамка на нестопанския сектор
Съгласно Националния класификатор на икономическите дейности (НКИД)
и Номенклатурата на икономическите дейности в Европейския съюз (NACE),
1

Thayer-Scott, J. Defining the Nonprofit Sector, in Reed, P., and Howe, V., Defining and Classifying the
Nonprofit Sector. Statistics Canada and Carleton University, 1999, рp. 47-49.
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нестопанските организации не съставляват отделна категория, а тяхната дейност влиза в състава на няколко различни сектора, както и в раздела „други”, но
поради специфичните им характеристики в общественото пространство е
възприето разглеждането им като самостоятелно обособена общност. Терминът
„нестопански сектор”, както и редица други понятия, които често се използват
като синоними, придобиват широка популярност в световен мащаб.
Терминът „нестопански” представлява опит организациите, попадащи в
този сектор и тяхната дейност да бъдат обяснени в теоретичните рамки на пазарната икономика, задвижвана от силите на търсенето и предлагането, труда и
капитала. Нестопанските организации са поставени в противовес на бизнеса и
неговата основна цел – реализирането на печалба. В англосаксонската литература са познати две понятия, които отразяват икономическия поглед върху сектора:
„non-profit” и „not-for-profit”2. Въпреки, че те често се възприемат като синоними,
Конуей3 отбелязва важни нюанси. Докато „non-profit” се отнася до дейности, които не предполагат акумулирането и разпределянето на печалба, „not-for-profit”
не изключва възможността за развитие на стопанска дейност, стига тя да не е
насочена към личното облагодетелстване на управляващите организацията. Близко
по смисъл е и понятието „нетърговска организация”, което навлиза в българската
практика под руско влияние. У нас нестопанският характер на организациите е
отправна точка и в юридическата литература. В правната рамка се използва понятието „юридически лица с нестопанска цел” (ЮНЦЛ), което само по себе си
идва да покаже, че основният признак, който дава основание дадена организация
да се причисли към ЮНЦЛ е именно целта на нейната дейност, която не е насочена към извличане на печалба или доход. Всички други характеристики на нестопанските организации остават в сянка. Въпреки строгата категоричност на
закона, в литературата и практиката се развиват алтернативни виждания по отношение на белега, който изпълнява ролята на главен фактор за консолидацията на
тази сфера от обществените взаимоотношения. Редица организации, както у нас,
така и по света предпочитат да присъстват в общественото пространство, поставяйки акцент не върху нестопанските цели, които неизменно преследват, а разграничавайки се от държавната и политическата власт. Така в терминологията навлизат понятията „неправителствен”, „независим” и „трети” сектор.
Категорията „неправителствен сектор” отчетливо контрастира на
формированията на държавната власт, като много често с нея се означават
социални групи или организации, които защитават интересите на своите членове или на определени общности чрез лобиране, убеждаване и конкретни действия4. В българската практика терминът придобива широка популярност и
2

3

4

В буквален превод понятията означават „без печалба” и „не за печалба”. Като приемливи еквиваленти в българската терминология могат да се посочат понятията „нестопански” и „с нестопанска
цел”, които са свързани с възприетото разделение между стопанска и нестопанска дейност.
Conway, A. Relationship Marketing in the Not-for-profit Sector: the Key to a Strategic Marketing
Focus? Salford: University of Salford, 2003, p. 10.
Osborne, St. The Third Sector in Europe: Prospects and Challenges. Routledge: Taylor&FrancisGroup,
2008, p. 13.
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вероятно в резултат на тълкуването му като израз на самоятелността и инициативата на физическите лица, които свободно изразяват мнението си, с него се
обозначават всички граждански организации с нестопанска цел5. Според някои
автори, към чието мнение се присъединяваме, това е некоректно, тъй като неправителственият характер означава само една отделна страна на функционалното състояние на част от организациите с идеална цел6.
Организациите с нестопанска цел често биват обобщавани и в т.нар. „трети сектор”. За първи път терминът е използван от Етзиони7 през 1973 г., с който
той обозначава алтернативния сектор, плод на взаимодействието между държавата и пазара. Като основно предимство на организациите, попадащи в това междинно звено, той вижда комбинацията от характеристики, които те притежават –
предприемаческия дух и организационната ефективност, заети от бизнеса и ориентацията към създаването на обществени блага, присъща на държавата. Левит8 за разлика от Етзиони вижда третия сектор като коректив на бизнеса и държавата, съставен от „организации, които са възникнали, за да институционализират
активизма с цел да посрещнат проблемите, игнорирани от останалите два сектора”. Като изключим причините, довели до възникването на третия сектор, и двамата са единодушни в стремежа си да го дистанцират едновременно и от правителствените и от стопанските цели. С оглед на по-широкият му обхват, някои
автори считат за уместно възприемането на термина при извършването на сравнителни анализи между различни страни. Анхайър и Сабел9 приемат, че въпреки
значителните различия между историята, правните норми, организационните дейности и състав, под наименованието „трети сектор” могат да се обединят френската „économie sociale” (социална икономика), британският „non-statutory sector”
(неформален сектор), немските „gemeinnützige Organisationen” (благотворителни
организации) и „gemeinwirtschaftliche Unternehmen” (публични организации) и американският „non-profit sector” (нестопански сектор).
Подобна логика на дистанциране от държавата и бизнеса следва и понятието „независим сектор”, което акцентира върху свободната инициатива и
неангажираност с останалите два сектора, но търпи сериозна критика поради
реално съществуващата ресурсна зависимост, на която са обречени организациите, които го съставляват10. По тази причина считаме, че използването му
като синоним на „трети сектор” е некоректно.
5

В базата данни на „Информационен портал за неправителствените организации в България”
(http://www.ngobg.info ) са включени организации с разнообразен предмет на дейност, включително браншови организации, читалища, културни и спортни клубове.
6
Лулански, П. Нестопанските организации (обща характеристика) в: Управление на нестопанските организации, Съюз на българските фондации и сдружения, С., 1997, с. 15.
7
Etzioni, A.The Third Sector and Domestic Missions.//Public Administration Review, 1973, 33, p. 314323.
8
Theodore Levitt, Th. The Third Sector: New Tactics for A Responsive Society.New York: Amacom
Press, 1973, p. 7.
9
Anheier, H. and W. Seibel. The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organization. Berlin:
Walter de Gruyter & Co, 1990, p. 7.
10
Thayer-Scott, J. Defining the Nonprofit Sector. Цит. изт., р. 48.
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Въпреки широката си популярност, горепосочените термини често будят
неодобрение поради негативния си характер. Всеки от тях опитва да определи
сектора на базата на характеристики, които той изключва, вместо на тези, които включва. Подобен подход разглежда организациите, които го изграждат като
„остатъчни” спрямо позитивно определените категории и оставя границите му
отворени, а дефинициите – твърде общи. Вероятно в отговор на отправените
критики в литературата се появяват и редица „положителни” понятия като доброволен, благотворителен, социален, граждански сектор.
Понятието „доброволен сектор” (voluntary sector) рядко се използва в
България, но е широко застъпено в чуждестранната литература. То е отражение на социологическата постановка, според която основната черта, характеризираща сектора е, че участието в него се осъществява изцяло на доброволни
начала. Употребата на понятието, обаче, може значително да варира в различните страни. Докато в Америка неговият обхват се припокрива с нестопанския
сектор, във Великобритания нестопанските организации се поделят на публични и доброволни, формирайки два отделни сектора11. Подобно деление е уместно и по отношение на правния статут на нестопанските организации в България. Като специфични организационни форми в ЗЮЛНЦ се посочват само два
вида организации – сдружения и фондации12. С правния статут на всички останали организации, извършващи нестопанска дейност, се занимават отделни законови актове. Тук попадат висшите училища, Българска академия на науките,
Българското национално радио и Българската национална телевизия и др. Спецификата, поради която тяхната дейност се регламентира отделно от сдруженията и фондациите, се свежда до това, че те получават субсидии от държавния бюджет, ползват данъчни облекчения, имат особености в режима на прекратяване и ликвидация, а на някои от тях е предоставена и държавна собственост. Според Стойчев,13 именно тези особености дават право да се направи
разграничение между „публични” и „частни” юридически лица с нестопанска
цел, които биха били еквивалент на британските „публични” и „доброволни”
организации.
Още един термин, близък до идеята за идеалните цели на обществените
формирования е „социалната икономика”. Традиционно използвано във Франция, през последните години понятието предизвиква интерес и сред учени извън
пределите на родината си. Радев14 описва социалната икономика, като „едновременно част от реалната икономика и гражданското общество, в която сдружения на доброволци или организирани субекти като юридически лица осъществяват взаимно-спомагателна или търговска дейност в собствена, респектив11

Octon, C. M. A Re-exarnination of Marketing for British Non-profit Organisations // European Journal
of Marketing, 1983,17,5, рp. 33-43.
12
Чл.1, ал. 2 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел.
13
Голева, П., Ц. Каменова и К. Стойчев. Юридически лица с нестопанска цел. Правен режим. С.,
Български център за нестопанско право и Институт за правни науки при БАН, 2003, с. 48.
14
Радев, Н. Доброволен труд и гражданска инициатива. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 15-45.
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но обществена полза”. Акцентът при дефиниране на понятието е поставен върху
прекия социален ефект от дейността на предприятията, без оглед на това, дали
те реализират печалба или не. Напротив, ключова роля за развитие на социалната икономика играе социалното предприемачество, което активно развива
стопанска дейност, но същевременно си поставя социални цели, които възприема като по-важни от печалбата. Според автора, социалната икономика заема
специфично пространство между държавата и пазара, което само отчасти се
припокрива с това, заемано от други квази-синонимни понятия като неформална икономика, неформален сектор, трети сектор, нестопански сектор, независим сектор, доброволни организации и др. Основна структурна единица на социалната икономика е социалното предприятие. То се управлява като бизнес, произвежда стоки и услуги за пазарната икономика и насочва част от ресурсите си в
осъществяване на социални и екологични цели. Негови правни форми са кооперациите, взаимно-спомагателните дружества, сдружения, фондации и др.
Още по-широк обхват има понятието „гражданско общество” и съответният сектор, който то формира. Според Валзер,15 „с думите „гражданско
общество” се означава пространството от доброволни граждански обединения,
както и мрежите от взаимни връзки, които го изпълват, създадени в името на
семейството, вярата, интересите и идеологията”. Границите на сектора, който
то формира, често са обект на литературна дискусия и варират в зависимост от
културните, историческите и политическите разбирания в различните страни.
Глусченко16 обобщава, че към него могат да се отнесат всички организации,
чиято дейност се основава на принципите на гражданското общество, а именно:
публичност, равноправие, свобода, солидарност, състрадание, доверие и прочее. Към структурните му елементи, според автора, се отнасят: религиозните
организации, политическите партии, националната диаспора, социалните групи,
обществените организации, благотворителните фондове, потребителските кооперативи, правозащитните движения и др.
Равнища на структуриране на нестопанския сектор
Разнообразието от термини, използвани за обозначаване на сектора, който
формират нестопанските организации, липсата на консенсус по отношение на
неговите граници и множеството различия в международен аспект, както отбелязват Саламън и Анхайер17, поставят под съмнение въпроса дали изобщо може
да се говори за съществуването на подобен сектор, след като основание за
обособяването му би имало единствено при наличието на достатъчно общи
характеристики сред голям брой организационни единици. Въпреки горепосоченото многообразие от термини и нюансите в тяхното значение и обхват, които
15

Walzer, M. Toward a Global Civil Society. Providence, Oxford: Berghahn Books, 1995,p. 7.
Глущенко, В. В. Гражданология: Общая теория гражданского общества и правозащитного движения. М., ИП Глущенко Валерий Владимирович, 2012, с. 17-19.
17
Salamon, L. and Н. Anheier. Defining the Nonprofit Sector: A Cross National Analysis. Manchester:
Manchester University Press, 1997, p. 14.
16
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редица автори констатират, все пак има някои особености, които свидетелстват
за съществуването и уникалността на така сформирания сектор.
На първо място стоят целите за създаване на организациите, съставляващи нестопанския сектор. За разлика от пазарните структури, чиято основна цел
е генерирането на положителен финансов резултат, нестопанските организации
се стремят към доста по-широк кръг от цели, които изключват личното материално облагодетелстване. Според Лулански18 „мисията на нестопанските организации е чрез разнообразни неформални средства да мобилизира енергията на
обществото и неговите членове за алтернативни действия, чрез които се осигуряват част от условията за неизбежното му трансформиране в гражданско”.
Идеалистичното начало, от което те тръгват, често предполага и извършването
на стопанска дейност, която финансово подпомага постигането на преследваните каузи.
Втората линия на разграничение е спрямо държавните структури. Основен белег, който нестопанските организации притежават, е техният абсолютно
доброволен и самодеен характер. За разлика от органите на държавната власт,
чиито задължения биват регламентирани по силата на законова принуда, гражданските организации сами определят спектъра и интензитета на своята дейност, движени единствено от свободната инициатива на своите членове и поддръжници. Тяхната дейност често е алтернатива на осигуряваните от държавата „задължителни” услуги и има за цел по-пълното задоволяване на обществените потребности. Допълнителни характеристики, разграничаващи нестопанските организации от държавните структури са принципите на самоуправление и
частна инициатива.
Въпреки, че посочените специфични особености дават основание за консолидацията на тази сфера от обществените взаимоотношения, разноликата й
същност прави изключително трудно нейното изчерпателно дефиниране. Разнообразните виждания по отношение на нестопанския сектор до голяма степен
могат да бъдат отдадени на тяхната политическа и историческа обусловеност.
Въпросът за сравнимостта на понятията и техния обхват в международен аспект е широко изследван в рамките на проект на американския университет
Джон Хопкинс. В опит да подредят съществуващият „терминологичен хаос”,19
водещите за проекта автори Саламън и Анхайър20 извеждат четири подхода
при дефиниране на нестопанския сектор: юридически, икономически, функционален и критериален. Юридическият подход, въпреки нормативната си сила,
предвид различията на междунационално ниво, се оказва неприложим за извеждането на единна дефиниция. Недостатък на икономическия подход е едностранчивото разделение на икономиката, в зависимост от източниците на финансиране, което определя нестопанските организации като получаващи приходите
18

Лулански, П. Нестопанските организации (обща характеристика). Цит. изт., с. 18.
Термин, използван от Саламън и Анхайър в цитираният документ.
20
Salamon, L. and Н. Anheier. In Search of the Nonprofit Sector I: The Question of Definitions. //
Voluntas, 1992, 3(2), p.125-151.
19
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си основно от благотворителност. Това прави разбирането за сектора твърде
тясно, изключвайки всички организации, които получават държавно финансиране или извършват стопанска дейност. Функционалният подход, от своя страна,
предполага изброяване на функциите, които нестопанските организации изпълняват. Въпреки присъщата му организационна ефективност, той страда от изключителната си обемност и липсата на прецизност, тъй като определени функции
могат да се изпълняват както от държавните агенции, така и от нестопанските
организации. Като отчитат посочените недостатъци на разгледаните подходи,
авторите предлагат набор от критерии, които при дефиниране на нестопанския
сектор акцентират върху структурата и дейността на организациите. Изработената „структурно-операционна дефиниция” включва следните критерии: формален характер, самоуправление; независимост от държавната власт; неразпределяне на печалба и доброволен характер. Като допълнение, с цел единствено
да се ограничи броят на изследваните организации, без да се отрича тяхната
принадлежност към сектора, авторите предлагат изключването на политическите и религиозните организации. В действителност, в литературата няма единно мнение по отношение включването на тези две категории. Обобщавайки различни виждания по този въпрос, Горчилова21 разработва разширен вариант на
„структурно-операционната дефиниция”, който включва пет основни позитивни
критерия, два негативни и един допълнителен, а именно: регистрация на организацията, нестопански характер на дейността (разбиран като заявяване на идеални цели и неразпределение на печалба), частен характер, самоуправляващи
се организации, доброволност, неполитически и нерелигиозни организации и общественополезна дейност. Включването на критерия „общественополезна дейност” е мотивирано от различния принос във функционирането на обществената система, който имат организациите, работещи в частна и обществена полза.
Като зачитаме приноса на изследователите от университета Джон Хопкинс за дефиниране границите на нестопанския сектор, защитаваме тезата, че
предвид различния обхват на понятията, използвани за неговото обозначаване,
еднозначното му определяне е нежелателно. С оглед постигането на терминологична чистота, считаме за обосновано прибавянето на критериите, предложени от Горчилова, тъй като с тяхна помощ могат да бъдат обособени няколко
равнища за структуриране на организациите с идеална цел. В таблица 1 представяме допълнена, представената от нея критериална идентификация, която
отразява нашето виждане за обхвата на дискутираните понятия.

21

Горчилова, Д. Нестопански сектор: социални и институционални характеристики. С., Университетско издателство „Стопанство”, 2010, с. 24-26.
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Таблица 1
Критериална идентификация на различните варианти
на структуриране на нестопанските организации
Критерий
Регистрация

Тесен
нестопански
сектор
√

Трети
сектор

Социална
икономика*

Граждански
сектор

√

√

~

Широк
нестопански
сектор
√

Нестопански
характер

√

√

~

√

√

Частни

√

√

√

√

~*

Самоуправляващи се

√

√

√

√

√

Доброволни

√

√

√

√

~*

Неполитически

√

~

~

~

~

Нерелигиозни

√

~

~

~

~

В обществена
полза

√

~

√

~

~*

 – задължително присъствие на дадения атрибут
~ – даденият атрибут не е задължителен
* – означение на авторовите промени и допълнения
Източник: Адаптирано по Горчилова, Д. Нестопански сектор: социални и институционални характеристики. С., Университетско издателство „Стопанство”,
2010, с. 27.
Легенда:

В предложената критериална идентификация на различните варианти за
структуриране на нестопанските организации са разгледани пет основни понятия. Под наименованието „тесен нестопански сектор” попадат само организациите, които отговарят едновременно на всички изброени критерии. Отпадането на двата негативни критерия – неполитически и нерелигиозни организации,
както и на необходимостта от извършване на обществено полезна дейност, дават възможност за включване на политическите, религиозните и работещите в
частна полза нестопански организации. Това води до формирането на т.нар. „трети сектор”, заемащ пространството между държавата и пазара. „Социалната
икономика” разширява обхвата на сектора като включва и стопанските организации, които с приоритет пред печалбата извършват разнообразни социални
дейности в обществена полза. Понятието „граждански сектор” визира както
формалните, така и неформалните обществени формирования, които функционират с нестопанска цел в обществена или частна полза. Най-всеобхватно, по
наше виждане, е понятието „широк нестопански сектор”, в което включваме
публичните нестопански организации, както и организациите от рода на Български лекарски съюз, които имат задължителен характер. Понятията „неправи-
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телствен”, „независим” и „доброволен” сектор не са включени като отделни
структурни форми, тъй като обхвата им до голяма степен се припокрива с този
на „третия сектор”.
Заключение
Направеният терминологичен обзор представлява опит за разграничаване
равнищата на съдържание на различните понятия, обозначаващи нестопанския
сектор, но няма претенциите да поставя ясни граници между тях. Тяхното паралелно съществуване в литературното пространство говори красноречиво в подкрепа на констатираната от Кендал и Кнап22 невъзможност за излъчване на
една единствена „коректна” дефиниция, която може или трябва да бъде прилагана във всички ситуации. За разлика от опитите за отчетливо определяне обхвата на сектора, характерно за 90-те години на миналия век, през последните
години изследователите проявяват „дефиниционна чувствителност”, осъзнавайки, че дефинициите и съпътстващите ги концепции, създадени в едни условия,
не винаги могат да бъдат „преведени” при други23. В този смисъл можем да
направим извод, че няма добри и лоши понятия за обозначаване на сектора,
формиран от организациите с идеална цел. Напротив, всеки от дискутираните
термини може да има различна степен на пригодност към даден контекст и
неговият обхват би следвало да бъде определян в зависимост от целите на
приложение.
С оглед изясняване същността и обхвата на сектора, формиран от организациите с идеална цел, в тази статия са диференцирани различните понятия,
навлезли в литературата и практиката като негови синоними. Изведени са характеристиките, които дават основание за консолидацията на тази сфера от
обществените взаимоотношения и са представени различни постановки за дефиниране на нейните граници. В защита на тезата, че обхватът на нестопанския
сектор може да варира в зависимост от целите, с който бива определян, е предложен вариант за критериална идентификация на различните възможности на
неговото структурно изграждане.
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STRUCTURAL VARIANTS IN DEFINING THE BORDERS
OF THE NON-PROFIT SECTOR
Doctoral student Vanya Kraleva
Abstract
After the beginning of the democratic changes the number of civil organizations in this
country has increased considerably, causing a heightened scientific interest in the forming
non-profit sector. The variegated character of the organizations constituting it, however, renders
the unequivocal determination of its scope difficult and creates conditions for conducting
studies with low rate of validity. In this context the differentiation of the various concepts,
which have entered the literature and practice as synonyms of the non-profit sector is a step
towards the clarification of its boundaries and nature. Defending the proposition that their
parallel existence reflects different levels of structuralization, in the present article there is
offered a variant of their criteria-based identification.
Keywords: non-profit sector, structural-operating definition, criteria-based
identification.

СТРУКТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЕФИНИРОВАНИЯ ГРАНИЦ
НЕХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА
Асп. Ваня Кралева
Резюме
После начала демократических перемен количество гражданских организаций в стране значительно выросло, вызывая повышенный научный интерес к формирующемуся
нехозяйственному сектору. Разнообразный характер составляющих его организаций однако затрудняет однозначное определение его охвата и создает предпосылки для проведения исследований низкой степени достоверности. В этом контексте дифференциация различных понятий, вошедших в литературу и практику как синонимы нехозяйственного
сектора, представляет собой шаг к выяснению его границ и сущности.
Мы утверждаем, что их параллельное существование отражает различные уровни
структурирования, и в настоящей статье предлагаем вариант их критериальной идентификации.
Ключевые слова: нехозяйственный сектор, структурно-операционная дефиниция, критериальная идентификация.
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